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ផ្នែ�ែកទីី១៖ សកម្មមភាពឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ីី

ផ្នែ�ែកទីី២៖ សកម្មមភាពថ្នាែ ក់ដ្ឋកឹនាំ ំ

ផ្នែ�ែកទីី៣៖ ច្បាាប់់�ងិលិខិិិតិប់ទីដ្ឋាឋ �គតិិយុតុិី

ផ្នែ�ែកទីី៤៖ សណំលិរ់ងឹ �ិងសារធាតុិគ្រោះ��ះថ្នាែ ក់

ផ្នែ�ែកទីី៥៖ របូ់ភាពសតិវក�ម្ម

ផ្នែ�ែកទីី៦៖ ច្បាគ្រោះ�ម្មៀងប់រសិាា �

នាំយុកដ្ឋាឋ �ព័ត៌ិមា� �ិង�សពវ�ាយុប់រសិាា �

អគគនាំយុកដ្ឋាឋ � ច្បាគំ្រោះណះដ្ឋងឹ �ងិព័ត៌ិមា�ប់រសិាា �



អារម្មភកថ្នា

	 កុ្នុ�ងនាមក្រុកុ្នុមការងាររៀរៀបចំំ	 និិងចំងក្រុក្នុងទស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ	 ខំ្ញុំ�មំានិរៀស្ចំកី្នុ�រៀស្ថាមនិស្្សរីក្នុរាយជាអរៀនិក្នុ	
ដែដ្តីលបានិដែចំក្នុរំដែលក្នុជូូនិស្រៀមីចំ	 ក្រុទង់	ឯក្នុឧតី្តម	 រៀ�ក្នុជំូទាវ	 រៀ�ក្នុ	 រៀ�ក្នុក្រុស្�	មតីិ្តអុក្នុអានិជាទ�រៀ�រពរាប់អានិ	
តាមរយៈ	 អត្តថបទ	 រូបភាព	 ឯក្នុស្ថារព័ត្តម៌ានិសំ្ខានិ់ៗ ក្រុបចាំឆំមាស្	 នៃនិទស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ	 ឆំំ្នាំទ�៨	 រៀលខ្ញុំទ�១	
(មក្នុរា-មិថុុនា	ឆំំ្នាំ២០២២)	របស់្ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិរៀនិះ។
	 បរិស្ថាានិ	មានិទំនាក្នុទំ់និងជិូត្តសិុ្ត្តជាមួយវិស្យ័រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច	 និិងស្ងគម	ជាពិរៀស្ស្ជូ�វភាពរស់្រៀ�ក្រុបចាំនំៃថុៃ	
របស់្ក្រុបជាពលរដ្តីឋ។	កុ្នុ�ងរៀពលថីុ�ៗ រៀនិះ	រៀយើងស្រៀងេត្តរៀ�ើញការផ្លាាស់្បី�រឥរិយាបថុរបស់្ក្រុបជាពលរដ្តីឋកុ្នុ�ងការចូំលរួម	
ក្រុបតិ្តបតិី្តរៀមក្រុត្ត�ភាពបរិស្ថាានិកុ្នុ�ងជូ�វភាពរស់្រៀ�ក្រុបចាំនំៃថុៃ	 ដ្តីចូំជាការចូំលរមួកាត់្តបនិថយការរៀក្រុបើក្រុបាស្ប់ាាសិិ្ក្នុ	 ការទុក្នុ	
ដាក្នុស់្រំាម	ការចូំលរមួការពារ		និិងអភិិរក្្នុសធនិធានិធមីជាតិ្ត	ការចូំលរមួដាសំ្ថាារនៃក្រុពរៀ�ើងវិញ	ការនៃចុំក្រុបឌិិត្ត	និងិ
ការគិិត្តគូិរខ្ញុំពស្ចំ់ំរៀពាះការរស់្រៀ�	និិងសុ្ខ្ញុំភាពរៀ�តាមស្ហគិមន៍ិ។
	 ទស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ	ឆំំ្នាំទ�៨	រៀលខ្ញុំទ�១	(មក្នុរា-មិថុនុា	ឆំំ្នាំ២០២២)	ដែដ្តីលស្រៀមេចំ	ក្រុទង់	ឯក្នុឧតី្តម	រៀ�ក្នុជំូទាវ	
រៀ�ក្នុ	រៀ�ក្នុក្រុស្�	មតីិ្តអុក្នុអានិ	កំ្នុពងុកាន់ិរៀ�កុ្នុ�ងនៃដ្តីរៀនិះ	បានិក្រុបមូលចំងក្រុក្នុងនូិវក្រុពឹតិី្តការណ៍៍សំ្ខានិ់ៗ 	ទាក្នុទ់ង	
រៀ�និងឹការស្ក្រុមបខួ្ញុំ�និ	 និងិការចូំលរួមកុ្នុ�ងការស្រៀក្រុមចំចិំតី្តរបស់្ក្នុមព�ជាកុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ	 និិងពិភិពរៀ�ក្នុចំំរៀពាះ
ការក្រុគិប់ក្រុគិង	បរិស្ថាានិឱ្្យមានិនិិរនិីរភាព	និិងការអភិិវឌិ្ឍរៀដាយចំ�រភាពបដែនិថមរៀលើក្នុិចំចខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបឹងដែក្រុបង	និិង
ស្មិទធផលដែផុក្នុរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច-ស្ងគមជារៀក្រុចំើនិរបស់្ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិដែដ្តីលស្រៀក្រុមចំបានិកុ្នុ�ងឆំំ្នាំ២០២២។	
	 ខំ្ញុំ�សំ្មូដែថួុងអំណ៍រគិណុ៍ដ៏្តីក្រុជាលរៀក្រុ�	 ចំរំៀពាះរាជូរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា	 រៀក្រុកាមការដឹ្តីក្នុនំាដ្តីបិុ៏និក្រុបស្ពវ	 និងិ
ក្រុបក្នុបរៀដាយគិតិ្តបណិិ៍ត្តរបស់្	សគ្រោះម្មតច្បាអគគម្មហាគ្រោះសនាំប់តីិគ្រោះតិគ្រោះ� ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស�	នាយក្នុរដ្តីឋមន្ត្រីនីិ�	 	 	 នៃនិ
ក្រុពះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជាដែដ្តីលបានិដាក់្នុរៀចំញនូិវរៀ�លនិរៀយាបាយដ្តីក៏្រុត្តមឹក្រុតូ្តវជាពិរៀស្ស្	 “រៀ�លនិរៀយាបាយ	
ឈុ្នះះ-ឈុ្នះះ”	 និិងយុទធស្ថាន្ត្រីសី្ចំតុ្តរៀកាណ៍ជាដ្តីណំាក់្នុកាលបនីិបនាាប់	 និិងដែផនិការយុទធស្ថាន្ត្រីសី្អភិិវឌ្ិឍន៍ិជាត្តិ
ជារៀក្រុចំើនិរៀទៀត្ត	ដែដ្តីលជាការរៀធវើឱ្្យរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចរឹងមា	ំកាអភិិវឌ្ិឍន៍ិរៀលើក្រុគិប់វិស័្យជាពិរៀស្ស្	បានិផីល់ជូនូិក្រុបជាពលរដ្តីឋ
មានិជូ�វភាពលអក្រុបរៀស្ើរ	និិងមានិការគិិត្តគូិរចំរំៀពាះបរិស្ថាានិខ្ញុំពស់្ជាងមុនិ។
	 ខំ្ញុំ�សំ្មូដែថួុងអំណ៍រគិណុ៍ដ៏្តីក្រុជាលរៀក្រុ�ចំំរៀពាះ	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមន្ត្រីនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
ថំ្នាក្នុដ់្តីកឹ្នុនា	ំមន្ត្រីនីិ�រាជូការក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	និិងមិតី្តអុក្នុអានិ	ដែដ្តីលបានិ�ំក្រុទដ្តីល់ការរៀរៀបចំំទស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ		និងិ
ស្ហការដែចំក្នុរំដែលក្នុព័ត៌្តមានិបរិស្ថាានិ	 កុ្នុ�ងរៀ�លបណំ៍ងផីល់ព័ត៌្តមានិឱ្្យកាន់ិដែត្តទលូទូំ�យ	 និិងចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង
ថីុ�ៗ បដែនិថមរៀទៀត្ត	 រៀដ្តីើម្បី�បរៀងេើនិការគិិត្តវិជូជមានិចំំរៀពាះបរិស្ថាានិ	 និងិការអភិិវឌ្ិឍរៀដាយចំ�រភាព	 បនាាប់ព�រៀចំញផ្សាយ
ទស្្សនាវដ្តីេ�រៀរៀងរាល់រៀលខ្ញុំ	នារៀពលក្នុនួិងមក្នុ៕	

ក្រុក្នុមុការងាររៀរៀបចំំ	និិងចំងក្រុក្នុងទស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ



ផ្នែ�ែកទីី ១ 
សកម្មមភាពឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ីី



ទំព័រ 4 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួប់សគំ្រោះណះសណំាលិ�ម្មយួុប់ងបូូ់�ផ្នែខិមរអុសិាា ម្ម

គ្រោះ��សកុព្រៃ�ព�ប់់ គ្រោះខិតិត�ពះសហី៊ុ�ុ

 «សម័័យតេ�តេ�សនិ្តិ�ភាព គឺឺ�ឱកាសមាសសម្រាមាប់់ប់ងបូ់�ន្តិ 
ខ្មែ�ែរអិ៊ិ�ស្លាា ម័អាចតេ�រពម្រាប់��ប់�ិ�ស្លាសនា �មួ័យនឹ្តិងស�ទ្ធិិ�តេសរភីាព 
ប់ង្ហាា ញអ៊ិ�ិសញ្ញាា ណ�ាួន្តិឯងបាន្តិយ៉ាា ងតេពញតេ�ញ»។ 
 តេន្តិះ�ម្រាប់ស្លាសន៍្តិរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីន្តិិីម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ខ្មែ�ាង�ុិងឱកាសព�ស្លាអាហារស្លាម័គឺីី
�ម័ួយប់ងប់ូ�ន្តិខ្មែ�ែរអិ៊ិ�ស្លាា ម័ តេ�ឃិុំ�រាម័ ម្រាសុ�ព្រៃម្រាពន្តិប់់ តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ 
តេ�ម្រាពឹ�ព្រៃ�ៃទី្ធិ១៩ ខ្មែ���កដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០២២។ ព�ធីីតេន្តិះ �៏មាន្តិការ
អ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ �ឹ�តេរ ា� ស�តេរច រដ្ឋឋម័ន្ត្រីន្តិិីម្រាប់��ភិ�អ៊ិម័នាយ�
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីន្តិិី ឯ�ឧ�ិម័ គឺួច ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិ
ម្រាពះសីហនិ្តិ ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាសី�
ម្រា�ុម័ការង្ហារចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ន្តិ�ងប់ងប់ូ�ន្តិខ្មែ�ែរអិ៊ិ�ស្លាា ម័ 
�តេម្រាចីន្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�។
 មាន្តិម័��ស�តេណះស�ណា� ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ឱយដ្ឋឹងតេទ្ធិៀ�ថា �ម័ុិ��ម្រាប់តេទ្ធិសពហិវប់បធីម៌័ ខ្មែដ្ឋ�
តេប់�ីទ្ធិ��យ ន្តិ�ងផិ្ត�ស់�ទ្ធិិ�តេសរភីាពតេពញតេ�ញដ្ឋ�់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋម្រាគឺប់់រ�ប់ 
�ុិងការតេ�រពម្រាប់��ប់�ិ�ស្លាសនាខ្មែដ្ឋ��ាួន្តិតេពញច��។ិ ��់ខ្មែសិង 

ប់ចុិប់បន្តិុ ប់ងប់ូ�ន្តិខ្មែ�ែរអិ៊ិ�ស្លាា ម័ ម័�ន្តិម្រា�ឹម័ខ្មែ�អាចម្រាប់��ប់�ិ�ស្លាសនា
ប់ាិតេណាះ ះតេទ្ធិ ប់ាិខ្មែន្តិិខ្មែ�ម័ទាំ�ងមាន្តិស�ទ្ធិិ�តេពញតេ�ញ�ុិងការតេសា��ពា�់
សតេម័ា��ប់�ពា�់ម្រាប់ព្រៃពណី តេរៀន្តិភាស្លា ឬ ការស្លាងសង់វ �ហារស្លាសនា
រប់ស់�ាួន្តិ តេដ្ឋាយ�ែ ន្តិការតេរសីតេអ៊ិងី ន្តិ�ងឃា�់ឃា�ងតេ�យី។
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិឱយដឹ្ឋងតេទ្ធិៀ�ថា តេទាំះប់ី�ប់ងប់ូ�ន្តិខ្មែ�ែរ
អិ៊ិ�ស្លាា ម័ មាន្តិស�ទ្ធិិ��ិុងការតេ�រពជ�តេន្តិឿស្លាសនា�៏តេដ្ឋាយ ប់ាិខ្មែន្តិិម្រា�ូវតេធីើី
យ៉ាា ងណា ពម្រាងឹងសម័�ាភាព�ាួន្តិ តេដ្ឋីម័ប�ីតេកាស�កា��ិុូងសងីម័ 
ខ្មែដ្ឋ�អាចច��រមួ័�ុិងបិ់ពើតេហ�ិ�ស្លាង ន្តិ�ងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍���ប់ន្តិិ
រ�ីចតេម្រាម័ីន្តិតេ�មិ័�តេទ្ធិៀ�។ ម្រាប់មិ័�រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ខ្មែ�ងខ្មែ�យ�ច��ិ



ទំព័រ 5 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ទិ្ធិ�ដ្ឋា�់ដ្ឋ�់ប់ងប់ូ�ន្តិខ្មែ�ែរអិ៊ិ�ស្លាា ម័ ម័�ន្តិម្រា�មឹ័ខ្មែ�មាន្តិ�ួនាទី្ធិតេ��ុិង
សហគឺម័ន៍្តិរប់ស់�ាួន្តិប់ាិតេណាះ ះតេទ្ធិ ប់ាិខ្មែន្តិិខ្មែ�ម័ទាំ�ងផ្តិ�់ឱកាស�ុិងការ
តេធីើីការង្ហារ �ួនាទី្ធិដ្ឋឹ�នា�ទាំ�ង�ុិងម្រា�ប់�័ណឌ រដ្ឋឋបា�ថុា�់តេម្រាកាម័��� 
ន្តិ�ងថុា�់���ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។
 តេ�ា���ិុងឱកាសតេនាះខ្មែដ្ឋរ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
បាន្តិខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណដ្ឋ�់ប់ងប់ូ�ន្តិខ្មែ�ែរអិ៊ិ�ស្លាា ម័ទាំ�ងអ៊ិស់ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ
តេ�ច��រមួ័តេបាះតេឆុ្នាំ�តេម្រាជីសតេរសីម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ាឃិុំ� សង្ហាក �់ អាណ�ិ�
ទ្ធិី៥ �ន្តិាងតេ� ខ្មែដ្ឋ�តេន្តិះបាន្តិប់ង្ហាា ញពីការអ៊ិនិ្តិវ�ិស�ទ្ធិិ��ព�រដ្ឋឋ
រប់ស់ប់ងបូ់�ន្តិ�ិុងការតេម្រាជីសតេរសីតេម័ដឹ្ឋ�នា�ខ្មែដ្ឋ�ប់ងបូ់�ន្តិតេពញច��ិ 
ម្រាសប់តាម័ដ្ឋ�តេណីរព្រៃន្តិ�ទ្ធិិ�ម្រាប់�ធី�ប់តេ�យយតេ��ម័ុិ�ផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អគ្រោះ�ើ �ញ�អធិិប់តីិគ្រោះប់�កប់គ្រោះ�ស�កាលិឆ្នាំែ សំកិា២០២១-

២០២២ គ្រោះ��ទិីាលិយ័ុហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� វាលិគ្រោះរញ

 ខ្មែ�ាង�ុិងឱកាសតេបី់�ប់តេវសន្តិកា�ឆុ្នាំ�ស��ា�ែី២០២១-
២០២២ តេ�វ �ទ្ធិា�័យហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ វា�តេរញ �ុិងម្រាសុ�ព្រៃម្រាពន្តិប់់ តេ��ិ
ម្រាពះសីហនិ្តិ នាម្រាពឹ�ព្រៃ�ៃចន្តិទ ទ្ធិ១ី០ ខ្មែ�ម័�រា ឆុ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិតម្ម 
សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហារ
រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ មាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិថា អ៊ិប់់រ � 
�ឈុ្នាន់្តិយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ�ិុងការ�ស្លាងធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសសន្តិ�ងរ �តេ�ចន្តិ�វ
តេទ្ធិពតេកាស�យរប់ស់បិ់គីឺ�មុា�់ៗ ខ្មែដ្ឋ�អាចច��រមួ័�ស្លាងតេសដ្ឋឋ��ចុ 
ន្តិ�ងធានាការទាំញម្រាប់តេយ៉ាជន្តិព៍កីារអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍរប់សត់េ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ។
 តាម័រយះតេន្តិះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី តេ��ីតេ�ងីពីការ
��ម្រាទ្ធិ រប់សរ់ាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��ិុងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិឱយកាា យ�
��ប់ន់្តិតេសដ្ឋឋ��ចុគឺ�រ�ពហិប់�ណងខ្មែដ្ឋ��សកិានិ្តិព�យ៉ាា ងស�ខាន្តិរ់ប់ស់
ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� ន្តិ�ងផិ្ត�ម់្រាប់តេយ៉ាជន៍្តិដ្ឋ�់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ តេ��ិុងតេ��ិ
ម្រាពះសីហនិ្តិ។
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តី បាន្តិតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិឱយស្លាា ប់័ន្តិម័ន្តិទរី 
អ៊ិងីភាព អា�ា ធីរខ្មែដ្ឋន្តិដី្ឋ សហគឺម័ន៍្តិ ន្តិ�ងម្រាប់�ព�រដ្ឋឋម្រាគឺប់់រ�ប់ យ�ច��ិ
ទិ្ធិ�ដ្ឋា�់ ន្តិ�ងច��រមួ័��ម្រាទ្ធិឲ្យយបាន្តិខាា �ងកាា ប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ� �ុិងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ
ស្លា�តេរៀន្តិ ដ្ឋ�ច�ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេហដ្ឋឋរចនាសម័ុ័និ្តិរ�ប់វនិ្តិ �ខ្មែន្តិាងតេ�ង�ីឡា 
ការខ្មែ�រ�ាអ៊ិនាម័័យ ន្តិ�ងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងការ��ម្រាទ្ធិតេផ្តសងតេទ្ធិៀ� តាម័ម្រាគឺប់់
�ទិ្ធិភាព �ព�តេសសការច��រមួ័ពីព្រៃដ្ឋគឺ� តេដ្ឋមី័បអី៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិស៍្លា�តេរៀន្តិ ន្តិ�ង 

ប់តេងកនី្តិធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសសតេឆុ្នាំះតេ�កាន្តិអ់៊ិនាគឺ�។ ព�តេសសប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ� 
ដ្ឋ�តេណីរការប់តេម្រាងៀន្តិ ន្តិ�ងតេរៀន្តិ ម្រា�ូវមាន្តិភាពទ្ធិន់្តិភិាន់្តិ អាម្រាសយ័តេ�តាម័
ទ្ធិតីា�ងភិ�ម័�ស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងស្លាា ន្តិភាពអ៊ិប់់រ �ខ្មែដ្ឋ�តេ�ាយី�ប់តេ�នឹ្តិងទី្ធិផ្តារការង្ហារ 
តេដ្ឋាយអ៊ិនិ្តិវ�ិវ �ធីសី្លាន្ត្រីសតិេរៀន្តិ ន្តិ�ងប់តេម្រាងៀន្តិតាម័ខ្មែប់ប់ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាទ្ធិ�តេនី្តិប់។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិ
អ៊ិតេ�ើ ីញ�អ៊ិធី�ប់�ីតេប់ី�ប់តេវសន្តិកា�ឆុ្នាំ�ស��ា២០២១-២០២២ 
តេ�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ រមួ័ដ្ឋ�តេណីរតេដ្ឋាយឯ�ឧ�ិម័ គឺចួ ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�
ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិ ម្រាពះសីហនិ្តិ តេ��ជ�ទាំវ ឃិុំន្តិ រចនា អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋ
តេ�ខាធី�ការម្រា�សងួអ៊ិប់់រ � យិវជន្តិ ន្តិ�ង�ីឡា ម្រាពម័ទាំ�ងថុា�់ដឹ្ឋ�នា�
ម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ��ណាងរាន្ត្រីសិ 
ថុា�់ដឹ្ឋ�នា�ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ម្រាប់ធាន្តិ-អ៊ិនិ្តិម្រាប់ធាន្តិម័ន្តិទីរអ៊ិងីភាពជិ�វ �ញ
តេ��ិ ព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ សហគឺម័ន៍្តិ បិ់គីឺ���អ៊ិប់់រ � ន្តិ�ងស�សានិ្តិស�សស
�តេម្រាចនី្តិនា�់ តេ�វ �ទ្ធិា�័យ ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ វា�តេរញ �ុិងម្រាស�ុព្រៃម្រាពន្តិប់់ 
តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ។ �ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្ម �ប៏ាន្តិអ៊ិតេ�ើ ីញផិ្ត�់
ឧប់�រណ៍ម្រាគឺប់់ម្រាគឺងអ៊ិនាម័័យ ខ្មែដ្ឋ�ផិ្ត�ជ់�ន្តិតេដ្ឋាយម័��ន្តិ�ធី�ម្រាពីន្តិស៍ 
ន្តិ�ងអ៊ិងីការខ្មែផ្តាន្តិអ៊ិនិ្តិរ��� ម្រាពម័ទាំ�ងផិ្ត�ជ់�ន្តិ�វ �កា ន្តិ�ងសមាា រៈស��ា
ដ្ឋ�់គឺណៈម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស្លា� តេ��ម្រាគឺ-ូអ៊ិ�ុម្រាគូឺ ន្តិ�ងស�សានិ្តិស�សស
ម្រាពម័ទាំ�ងមាតាប់�តាស�សសខ្មែដ្ឋ�បាន្តិច��រមួ័ផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួប់សគំ្រោះណះសណំាលិ�មួ្មយុគ្រោះ�ក�គ ូអែក�គូ 
គ្រោះ��ទិីាលិយ័ុសាគរូ៉ាា

 មាន្តិម័��ស�តេណះស�ណា��មួ័យតេ��ម្រាគូឺ អ៊ិ�ុម្រាគូឺ �ុិង
ឱកាសអ៊ិតេ�ើញីចិះព�ន្តិ��យស្លា�ប់ឋម័ស��ា ន្តិ�ងអ៊ិនិ្តិវ �ទ្ធិា�័យស្លាគឺ�រាា  
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិ 
ម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិបាន្តិខ្មែ�ាងថា 
តេ��ម្រាគឺ ូអុ៊ិ�ម្រាគូឺ ម័�ន្តិម្រា�មឹ័ខ្មែ�ប់ង្ហាា �់ប់តេម្រាងៀន្តិ��ន្តិស�សសឱយកាា យ�ម័ន្ត្រីនិ្តិី
រាជការសីិវ �� �ង�មាា �ងម្រាប់ដ្ឋាប់់អាវធិី ឬបិ់គីឺ���ម្រា�ុម័ហិុន្តិឯ�ជន្តិ
ប់ាិតេណាះ ះតេទ្ធិ ប់ាិខ្មែនិ្តិ�៏ម្រា�ូវប់តេម្រាងៀន្តិ��ន្តិស�សសឱយតេចះរ�ច�ណ� � តេដ្ឋាយ
ប់ណិិះគឺ�ន្តិ����ន្តិស�សសឱយមាន្តិចរ �� កាយវ �ការ ន្តិ�ងច��ិសហម្រាគឺ�ន្តិភាព
�ុិង�ាួន្តិ តេហយីតេន្តិះ គឺឺ�តេរឿងស�ខាន់្តិ។
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ឱយដ្ឋងឹតេទ្ធិៀ�ថា តេដ្ឋមី័បឱីយមាន្តិ
សហម្រាគឺ�ន្តិភាព ឯកឧតិតម្ម ន្តិងឹជួយតេ�វី �សយ័ស��ាមួ័យច�នួ្តិន្តិដ្ឋ�់
ស�សានិ្តិស�សសតេ�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ រមួ័មាន្តិ វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ ប់តេច�ុវ �ទ្ធិា 
ប់តេចុ�តេទ្ធិស គឺណ� �វ �ទ្ធិា ឬ�ម័ែវ �ធីសី្លា�ជ�នាន្តិ�់ែ ី រមួ័ទាំ�ងស��ាតេ�ី
ស��បៈ ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីស ិ សងីម័�តេដី្ឋម័។ ឯ�ឧ�ិម័ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហារ
បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ឱយដ្ឋងឹតេទ្ធិៀ�ថា តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ�តេ��ិស�ខាន់្តិ �
តេ��ិតេទ្ធិសចរណ៍ ���ប់ន់្តិតេសដ្ឋឋ��ចុព�តេសសខ្មែដ្ឋ�មាន្តិ��ពង់ខ្មែផ្ត ន្តិ�ង

អាកាសយ៉ាន្តិដ្ឋាឋ ន្តិ ខ្មែដ្ឋ�អាចចា�់ទិ្ធិ�ថា �តេ��ិរ�ច�ណ� �ធី�មួ័យ
សម្រាមាប់់ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� តេហ�ិតេន្តិះ អ៊ិ�ុតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិម្រា�ូវខ្មែ�ព�ខ្មែ�ទាំ�ង 
ច�តេណះ ជ�នាញ តេហយីអាចតេម្រាប់មី្រាបាស់ភាស្លាយ៉ាា ង��ច២ភាស្លា តេម្រា�ពី
ភាស្លាខ្មែ�ែរខ្មែដ្ឋ��ភាស្លា��តេណី� �ិុងតេនាះភាស្លាអ៊ិង់តេគឺាស�ភាស្លា
ច�តេណះដឹ្ឋង ន្តិ�ងភាស្លាច�ន្តិ�ភាស្លាពាណ� ជើ�ម័ែ ខ្មែដ្ឋ�ទាំ�ងអ៊ិស់តេន្តិះ 
គឺតឺេផិ្តមី័តេចញពីការអ៊ិប់់រ �។
 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ឱយដឹ្ឋងថា ការចិះព�ន្តិ��យ ន្តិ�ងជួប់ស�តេណះស�ណា�
�ម័យួតេ��ម្រាគូឺ អុ៊ិ�ម្រាគូឺព្រៃន្តិស្លា�ប់ឋម័ស��ា ន្តិ�ងអ៊ិនិ្តិវ �ទ្ធិា�័យស្លាគឺ�រាា  
សា��តេ�សង្ហាក �ត់េ��១ ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ នាម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ១៨ ខ្មែ�ម័�រា 
ឆុ្នាំ �២០២២តេន្តិះ �ម៏ាន្តិការអ៊ិតេ�ើញីច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ ឈិ�ន្តិ ចាន់្តិពណ៌ 
អ៊ិនិ្តិម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ 
ឯ�ឧ�ិម័អ៊ិ�បា�រងតេ��ិ អ៊ិភិ�បា�ម្រា�ុងម្រាពះសហីនិ្តិ ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ 
តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាសី ថុា�់ដ្ឋ�ឹនា�ម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ សមាជ��ម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ាតេ��ិ អ៊ិងភីាពជិ�វ �ញ
តេ��ិ រដ្ឋឋបា�សង្ហាក �់តេ��១ តេ��ម្រាគូឺអុ៊ិ�ម្រាគូឺ�តេម្រាចនី្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួប់សគំ្រោះណះសណំាលិ�មួ្មយុថ្នាែ ក់ដឹ្ឋកនាំ ំ�ហិារកាតិលូិកី �កងុ
�ពះសហី៊ុ�ុ 

 «សងីម័�មិុ័��សងីម័មួ័យខ្មែដ្ឋ�ស្លាសនាណា�៏អាច
����ស់បាន្តិ ន្តិ�ងទ្ធិទួ្ធិ�យ�បាន្តិម្រាគឺប់់���ស្លាសន៍្តិ ខ្មែដ្ឋ�តេយងី
អាចន្តិ�យ៉ាយបាន្តិថា តេ�តេ�ពី�ភិពតេ��ម័�ន្តិមាន្តិតេម្រាចនី្តិតេទ្ធិ»។ តេន្តិះ�
ម្រាប់ស្លាសន៍្តិតេ�ី�តេ�ងីរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ
តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ �ិុងឱកាសជបួ់ស�តេណះស�ណា��មួ័យថុា�ដ់្ឋ�ឹនា� 
វ �ហារកា����ី ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ នាម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ១៩ ខ្មែ�ម័�រា ឆុ្នាំ�២០២២។ 
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ ប់ញ្ញាើ �់ឱយដ្ឋងឹតេទ្ធិៀ�ថា 
�មិុ័�មាន្តិសងមី័មួ័យខ្មែដ្ឋ�មាន្តិពហិវប់បធីម័។៌ ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋម្រាគឺប់់រ�ប់ 
មាន្តិស�ទិ្ធិ�តេសរភីាពតេពញតេ�ញ �ុិងការតេ�រពម្រាប់��ប់�ិ�ស្លាសនា
តេ�តាម័ជ�តេន្តិឿតេរៀងៗ�ាួន្តិ។ ការតេ�រពម្រាពះ�តេរឿងស�ខាន់្តិ ម័�ន្តិថាស្លាសនា 
ណា�៏តេដ្ឋាយ តេម្រាពាះម្រាពះតេ��ិុងស្លាសនា គឺឺអ៊ិប់់រ �ម័និ្តិសសឱយស្លាងអ៊ិ�តេពី 
� ូគឺ��� ូន្តិ�ង�ពន្តិាបឺ់�ភិាជឺវី ��ដ្ឋ�់អុ៊ិ�មាន្តិជ�តេន្តិឿ។
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីតេទ្ធិៀ�ថា ស្លាសនា�៏មាន្តិ�ួនាទី្ធិ
ស�ខាន់្តិ�ុិងការខ្មែ�ខ្មែម្រាប់ ឬផ្លាា សបិ់់�រផុ្ត�គ់ឺ�ន្តិ��រប់ស់ម័និ្តិសសតេឆុ្នាំះតេ�កាន់្តិ
ផ្តា�វម្រា�ូវ�ិុងខ្មែ�សជីវ ��រប់ស់�ាួន្តិផ្តងខ្មែដ្ឋរ។

 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ថា ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ អ៊ិតេ�ើ ីញជបួ់
ស�តេណះស�ណា��មួ័យថុា�់ដឹ្ឋ�នា�វ �ហារកា����ី ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ  
តេដ្ឋាយមាន្តិការច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័អ៊ិភិ�បា�រងតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ឯ�ឧ�ិម័ 
អ៊ិភិ�បា�ម្រា�ុង ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាសី ថុា�់ដឹ្ឋ�នា� 
ម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ �តេម្រាចីន្តិរ�ប់៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់គ្រោះលិ�កគ្រោះ��ងអពំចី្បាណំងម្មតិិតភាពពគិ្រោះសសរវាងកម្មុ�ុ �ងិជួប់ា�ុ

 ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី៥ ខ្មែ�ម័�រា ឆុ្នាំ�២០២១ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�ជួប់ព�ភា�ាការង្ហារ�ម័យួឯ�ឧ�ិម័ 
TAKAHASHI ម្រាប់ធាន្តិសមាគឺម័ �មិុ័� ជប់ាិន្តិ (Japan-Cambodia 
Association) តេ�ទ្ធិសីិីការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ។
 តេ��ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិស្លាើ គឺម័ន៍្តិ 
ន្តិ�ងខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណច�តេពាះសមាគឺម័�មិុ័�ជប់ាិន្តិ ខ្មែដ្ឋ��ន្តិាងម័�
បាន្តិច��រមួ័ច�ខ្មែណ�ច�តេពាះ��ចុ��ពារវ �សយ័ប់រ �ស្លាា ន្តិ តាម័រយៈការ
ផ្ត�ិន់្តិ�វរ�យនិ្តិដ្ឋ�ឹស�រាម័ច�នួ្តិន្តិ១០តេម្រាគឺឿង�តេរៀងរា�់ឆុ្នាំ� គឺ��ចាប់់ពី
ឆុ្នាំ �២០២០ម័� សរបិ់ម័�ដ្ឋ�់តេព�តេន្តិះច�នួ្តិន្តិ២០តេម្រាគឺឿង ន្តិ�ងតេម្រា�ង
ផ្ត�ិ�់ុិងឆុ្នាំ �២០២២តេន្តិះ ច�នួ្តិន្តិ១០តេម្រាគឺឿងតេទ្ធិៀ� ខ្មែដ្ឋ�ផ្ត�ិឱ់កាសឱយ
ម្រា�សួងបាន្តិម្រាប់គឺ�់ប់និ្តិតេ�តាម័ប់ណិាម្រា�ុងម្រាសុ�តេ�ទ្ធិ�ទាំ�ងម្រាប់តេទ្ធិស 
�ុងិការអ៊ិនិ្តិវ�ិអ៊ិនិ្តិម្រា��ឹតេ��១១៣ �ុងិការតេធីើមី្រាប់��ភិ��ម័ែមិ័�ង្ហារម្រាគឺប់់ម្រាគឺង 
ស�រាម័តេ�ថុា�់តេម្រាកាម័���។
 �ការតេ�ាយី�ប់ ឯ�ឧ�ិម័ TAKAHASHI ប់ន្តិថិា ខាង
សមាគឺម័នឹ្តិងខ្មែសើងរ�ព្រៃដ្ឋគឺ�វ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺប់ខ្មែន្តិាម័ម័��មិុ័� ជយួខាងខ្មែផុ្ត�សមាា រៈ 
តេផ្តសងៗដ្ឋ�់ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ។

 �ម័យួ�ុតេន្តិះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិ
ឱយសមាគឺម័រ�ប់ខ្មែន្តិាម័ន្តិ�វសមាជ�� ព្រៃដ្ឋគឺ�សហម្រាប់��ប់�ិ�ការ �មួ័យ
សហម្រាគឺ�ន្តិវយ័តេ�ែង ន្តិ�ងសភាពាណ� ជើ�ម័ែ�មិុ័� តេដ្ឋមី័បចី��រមួ័�មួ័យ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ�ិុងការរ�ទី្ធិផ្តារផ្ត���ផ្ត�ម្រា�ប់់ស្លាើ យចន្តិទ ី ន្តិ�ង�ម័ាញ 
ស�ម្រា� ជ�ន្តិម្រាប់�សហគឺម័ន៍្តិ�ិុង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���តេ�ទ្ធិ�ទាំ�ងម្រាប់តេទ្ធិស៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួប់ពភិាកាតាម្មរយុៈ�ប់ព�័ធ�ីគ្រោះដ្ឋអូ�មួ្មយុទី�ីប់កឹា 

គ្រោះ�លិ�គ្រោះ�បាយុព្រៃ�ច្បា�កភពអងគ់្រោះគាស

 «រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ�តេសនាធី�ការ 
តេ��ី�ចុការប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព បាន្តិន្តិ�ង��ពិង
ប់និ្តិ ជ�រញិការអ៊ិនិ្តិវ�ិ�ម័ែវ �ធី�ី�ខ្មែណទ្ធិម្រាម័ង់ តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ខ្មែផ្តន្តិការ
យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ ការពម្រាងឹងន្តិ�ងពម្រាងី���ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ�ិុងភាព�
ព្រៃដ្ឋគឺ��មួ័យព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍ន្តិ�ងអុ៊ិ�ជ�នាញពា�់ព័និ្តិ តេដ្ឋាយតេផ្លាោ �
តេ�ីការច��រមួ័ពម្រាងឹងម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ ការតេរៀប់ច�សងីម័�មិុ័�
សម្រាម័ប់តេ�ន្តិងឹន្តិ�នុាការស�� ន្តិ�ងការធានាបាន្តិន្តិ�វការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ���
ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយន្តិ�រនិ្តិរភាព ភាពព្រៃប់�ង ប់រ �យ៉ាប័់នុ្តិ ន្តិ�ង�ិ�យភាពរវាង
អាទ្ធិ�ភាពតេសដ្ឋឋ��ចុ សងីម័ ន្តិ�ងវប់បធីម៌័» តេន្តិះ�ការតេ��ីតេ�ងីរប់ស់ 
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ��ុិងជ�ន្តិបួ់ 
តាម័ម្រាប់ព័និ្តិវតីេដ្ឋអ៊ិ�ពីចមាៃ យ �ម័យួតេ�� Stefan Dercon ទី្ធិម្រាប់�ឹា
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយព្រៃន្តិរដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិកីារប់រតេទ្ធិស��ម័�ន្តិតេវ� ន្តិ�ងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិព៍្រៃន្តិ 
ចម្រា�ភិពអ៊ិង់តេគឺាស កា�ពរីតេសៀ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី៥ ខ្មែ�ម័�រា ឆុ្នាំ�២០២២។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ីបាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា សិ�សនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ង
សា�រភាពន្តិតេយ៉ាបាយតេពញតេ�ញ តេម្រាកាយការអ៊ិនិ្តិវ�ិតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ
ឈិះុ-ឈិះុ ម្រាពម័ទាំ�ងមា�៌ដឹ្ឋ�នា�ន្តិតេយ៉ាបាយដ៏្ឋម្រា�មឹ័ម្រា�ូវ �ម័ែវ �ធីី
ន្តិតេយ៉ាបាយរប់សគ់ឺណប់�សម្រាប់�ជន្តិ�មិុ័� យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិម្រា�តីេកាណ 

យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិច�ិតេកាណ ន្តិ�ងខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ����ប់និ្តិប់នាទ ប់់ 
បាន្តិអ៊ិនិ្តិញ្ញាា �ឱយ�មិុ័�សតេម្រាម័ចបាន្តិ��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ�ុស់�ម្រាប់ចា� 
ម្រាប់មាណ៧% �ិុងមួ័យឆុ្នាំ� �ិុងរយៈតេព��ង២០ឆុ្នាំ� មិ័ន្តិវ �វ�ិ�ជ�ងឺ��
វដី្ឋ-១៩ ន្តិ�ងបាន្តិប់ងក��ខណៈឱយមាន្តិការតេ�ីន្តិតេ�ងីខាា �ងន្តិ�វភាគឺរយព្រៃន្តិ
ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋមាន្តិជីវភាព�ម្រាម័���ណិា� ន្តិ�ងមាន្តិការអ៊ិប់់រ ��ុស ់ ខ្មែដ្ឋ�
តេន្តិះ��ម្រាមូ័វការ ន្តិ�ងតេសច�ីិប់ាងម្រាបាថុាចង់បាន្តិឱយម្រាប់�ព�រដ្ឋឋតេចះយ�់ 
ដ្ឋងឹពីគិឺណភាពជីវ ��កាន់្តិខ្មែ�ម្រាប់តេសរី ន្តិ�ងមាន្តិច�ណាប់់អារម័ែណ៍កាន់្តិខ្មែ�
ខាា �ងតេ�តេ�គិីឺណភាពប់រ �ស្លាា ន្តិ។ 
 តេដ្ឋាយឈិរតេ�មី័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ព្រៃន្តិសម័�ទ្ធិផិ្ត� ន្តិ�ងន្តិ�នុាការសងីម័



ទំព័រ 11 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ទាំ�ងតេន្តិះ �មិុ័� បាន្តិន្តិ�ង��ពិងពម្រាងឹង�ួនាទ្ធិ�ីមុាស់ ន្តិ�ងឯ�រាជយភាព 
�ុិងការ��ណ�់តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ន្តិ�ងអាទ្ធិ�ភាពអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ�៍�� តេដ្ឋាយ
សម័ាងឹតេឆុ្នាំះតេ�កាន្តិច់�ខិវ �សយ័�មិុ័�ឆុ្នាំ�២០៣០ ន្តិ�ងឆុ្នាំ�២០៥០ តេហយី 
�មិុ័�សងឹមឹ័ថា ��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ�ិុងភាព�ព្រៃដ្ឋគឺ��មួ័យ�មិុ័� 
ន្តិឹងអាចកាា យតេ��គឺ�រ�មួ័យ�ិុងការភាើ ប់់ទ្ធិ�នា�់ទ្ធិ�ន្តិងរវាងម្រាប់តេទ្ធិស
��ពិងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ ន្តិ�ងម្រាប់តេទ្ធិសអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ។៍ 
 �ការតេ�ាយី�ប់ តេ�� Stefan Dercon បាន្តិតេកា�សរតេសរី
ច�តេពាះ ��ចុ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� ខ្មែដ្ឋ� ដ្ឋា�់តេចញ
ន្តិ�វតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព ភាពសីិសង្ហាើ �់ ន្តិ�ង
សងី��ភាព ន្តិ�ងរ�ាបាន្តិន្តិ�វការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍគួឺរឱយ��់សមីា�់តេន្តិះ។ ចម្រា�ភិព 
អ៊ិង់តេគឺាសតេម្រា�ៀម័�ានួ្តិ�តេម្រាសច �ុងិការពម្រាងងឹ��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ�ុងិភាព 
�ព្រៃដ្ឋគឺ�ព��ម្រាបា�ដ្ឋ�មួ័យ�ម័ុិ� �ព�តេសសតេ�ីតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ
វ �សយ័ប់រ �ស្លាា ន្តិ៕



ទំព័រ 12 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

�កសងួប់រសិាា �គ្រោះរៀប់ចំ្បាកិច្បាច�ប់ជុួ�ំសពវ�ាយុលិទីធ�លិកចិ្បាច�ប់ជំុួស�ែសិទីីកំពូលិប់ណីាភាគី

អ�ុសញ្ញាា សហ៊ុ�ប់��តិិ សីពីីការផ្នែ�ប់�ប់លួិអាកាសធាតុិគ្រោះលិ�កទី២ី៦

 ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិតេរៀប់ច���ចុម្រាប់ជិ�ផ្តសពើផ្តាយ�ទិ្ធិផ្ត�
��ចុម្រាប់ជិ�សនុ្តិ�សីទ្ធិ��ព��ប់ណាោ ភាគីឺអ៊ិនិ្តិសញ្ញាា សហម្រាប់����សោីពី
ការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិតេ�ី�ទី្ធិ២៦ (COP26) តេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព 
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេដ្ឋាយមាន្តិ
ការច��រមួ័ពីម្រា�សួងស្លាា ប់័ន្តិពា�់ព័និ្តិថុា�់��� ន្តិ�ងថុា�់តេម្រាកាម័���  
ន្តិ�ងស្លាា ប់ន័្តិម្រាស្លាវម្រា�វ។ តេ��ប់�ណងស�ខាន់្តិ ព្រៃន្តិ��ចមុ្រាប់ជិ�គឺតឺេដ្ឋមី័បី
ផ្តសពើផ្តាយ�ទិ្ធិផ្ត�ស�ខាន់្តិៗព្រៃន្តិ��ចុម្រាប់ជិ� COP26 ខ្មែដ្ឋ�តេរៀប់ច�តេ�ងី
តេ�ចម្រា�ភិពអ៊ិង់តេគឺាស កា�ពីព្រៃ�ៃទ្ធិ៣ី១ ខ្មែ��ិ� ដ្ឋ�់ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី២ ខ្មែ�វ �ចិ�កា 
ឆុ្នាំ �២០២១។ 
 �ុិងតេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិបាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់
ច�ណិចស�ខាន់្តិៗច�នួ្តិន្តិ៥ច�ណិចរមួ័មាន្តិ៖
១)យនិ្តិការព្រៃន្តិការ��់កាប់�ន្តិៈ ប់ចិុប់បនុ្តិ�មិុ័�បាន្តិតេ�គឺជ័យ�ិុងការ
��់ឥណទាំន្តិកាប់�ន្តិព្រៃម្រាពតេឈិពីគីឺតេម្រាមាងREDD+ តេហយី�វ �ការខ្មែដ្ឋ�
ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិនឹ្តិងតេម្រាប់មី្រាបាប់់តេដ្ឋមី័បកីារការពារព្រៃម្រាពតេឈិ ី តេ��ី�មុ័ស់�ម្រាម័�� 
ជវីភាព ន្តិ�ងសិ�មា�ភាពម្រាប់�ជន្តិតេ�ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ។  ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ
��៏�ពិងតេរៀប់ច�នី្តិ��វ �ធីតីេដ្ឋមី័បផី្ត�់ិហ�រ�ាប់បទាំន្តិខ្មែដ្ឋ�បាន្តិម័�ពីការ��់

កាប់�ន្តិតេន្តិះជ�ន្តិដ្ឋ�់ថុា�់តេម្រាកាម័���ខ្មែដ្ឋ��អុ៊ិ�អ៊ិនិ្តិវ�ិផ្លាទ �់នាតេព�
ខាងមិ័�។
២)តេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិឱយថុា�់តេម្រាកាម័���ឱយច��រួម័�ិុង��ចុម្រាប់ជិ�CoP 
តេ�តេព�ខាងមិ័� ខ្មែដ្ឋ��ឱកាស�ុិងការតេ�ៀរគឺរធីន្តិធាន្តិហ�រ�ាប់បទាំន្តិ 
អាកាសធា�ិ តេដ្ឋមី័បអី៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិត៍េ�ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ន្តិ�ងព�ន្តិ��យតេម័�ីតេ�ឱីកាស
�ុិង��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការតេទ្ធិើភាគឺ ី ពសី�ណា�ប់ណិាម្រាប់តេទ្ធិសនានាផ្តង
ខ្មែដ្ឋរ  តេដ្ឋាយប់ចុិប់បនុ្តិ�មិុ័�អាចមាន្តិ�ទិ្ធិភាពតេម្រាចីន្តិ�ិុងការទាំញយ�



ទំព័រ 13 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ហ�រ�ាប់បទាំន្តិតេចញពមី័��ន្តិ�ធី�ខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ តាម័រយៈគឺតេម្រាមាង 
��ចៗតេ�ថុា�់តេម្រាកាម័��� ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិការតេ�ាយី�ប់នឹ្តិងការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួ
អាកាសធា�ិ។ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ�ី�ទឹ្ធិ�ច�� ិន្តិ�ងតេម្រា�ៀម័�ាួន្តិសហការ
សម្រាម័ប់សម្រាមួ័��មួ័យរដ្ឋឋបា�ម្រាសុ� តេ��ិ �ុិងការតេរៀប់ច�តេសុសិី�
តេម្រាប់មី្រាបាស់��ុប់់ម័��ន្តិ�ធី�តេន្តិះ តេដ្ឋមី័បកីារអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ន្តិ�ង
ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេ�ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ។ 
៣)ធីនា�រៈ តេយងីអាចទាំញយ�ឱកាស�ិុងការទាំញយ�ម្រាប់ភិព
ហ�រ�ាប់បទាំន្តិខ្មែដ្ឋ�មាន្តិការម្រាបា�់ទាំប់ តេដ្ឋាយផ្តារភាើ ប់នឹ់្តិងប់រ �ស្លាា ន្តិ

ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិព៍្រៃប់�ង។
៤) ការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិបាន្តិកាា យតេ��ប់ញ្ញាា ន្តិតេយ៉ាបាយ ន្តិ�ង
តេសដ្ឋឋ��ចុ ដ្ឋ�តេចុះតេយងីគួឺរពម្រាងងឹការផ្តសពើផ្តាយទាំ�ងថុា�់���  ន្តិ�ង
អ៊ិនិ្តិរ���អ៊ិ�ពីការ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់�មិុ័��ិុងការច��រមួ័តេ�ាយី�ប់
ន្តិងឹការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ ន្តិ�ងប់ញ្ញាា ប់រ �ស្លាា ន្តិ។
៥)ការដ្ឋា�់ប់�ើ� �ឬប់ន្តិសិី�ទិ្ធិផ្ត��� ចុ ម្រាប់ ជិ�ស�ខាន់្តិ តេ��ុិ ង
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិរប់ស�់��៕



ទំព័រ 14 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អគ្រោះ�ើ �ញ�អធិិប់តីិ�ប់កាស��ា�ូការ �ងិ�ប់គលិគ់្រោះសៀ�គ្រោះ�

យុទុីធសាន្ដ្រីសតអភ�ិឌ្ឍឍ�រ៍យុៈគ្រោះពលិផ្នែ�ង�ប់កប់គ្រោះដ្ឋាយុអពា�កឹតិកាបូ់� ដ្ឋលិស់ាា ប់�័ពាក់ព�័ធ

 �ុងិឱកាសអ៊ិតេ�ើញី�អ៊ិធី�ប់�ី �ុងិព�ធីមី្រាប់កាស�ផ្តា�វការន្តិ�ង 
ម្រាប់គឺ�់តេសៀវតេ�យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍រយៈតេព�ខ្មែវងម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយ 
អ៊ិពាម្រា�ឹ�កាប់�ន្តិ តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី១ ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២ នាទី្ធិសោកីារ 
ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ  ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ស�ម័វាយ�ព្រៃម័ា�ុស់ ន្តិ�ងអ៊ិប់អ៊ិរស្លាទ្ធិរដ្ឋ�់ម្រា�ុម័ការង្ហារ�ុិងការ�ស្លាង 
“យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិរយៈតេព�ខ្មែវង ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយអ៊ិពាម្រា��ឹកាប់�ន្តិ 
– Cambodia’s Long Term Strategy for Carbon Neutrality 
(LTS4CN)” បាន្តិទាំន់្តិតេព�តេវ� ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយតេ�គឺជ័យ។ �មួ័យ�ុ
តេន្តិះ ឯកឧតិតម្ម �ស៏�ម័ខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណដ្ឋ�់ព្រៃដ្ឋគឺ�រពា�់ពនិ័្តិ ច�តេពាះ
ច��រមួ័ដ៏្ឋមាន្តិស្លារៈស�ខាន្តិ់ម័�ន្តិអាច�ើះបាន្តិ តេដ្ឋីម័បសីតេម្រាម័ចបាន្តិន្តិ�វ
យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិតេន្តិះតេ�ងី។
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិខ្មែដ្ឋ�មាន្តិ
�ុិងតេសៀវតេ�តេន្តិះ ប់ង្ហាា ញន្តិ�វការតេប់ោ�ា ច��ដ៏ិ្ឋតេមាះមិ័�រប់ស់�មិុ័�
ច�តេពាះម្រាប់�ជន្តិ�ាួន្តិ ន្តិ�ងច�តេពាះព�ភិពតេ��ទាំ�ងម័��។ តេផ្តោមី័តេចញពី
ការដ្ឋ�ឹនា�ម្រាប់តេទ្ធិសម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយភាពភាពឈ្នាា សព្រៃវ ន្តិ�ងសិ�សនិ្តិ�ភាព 
ខ្មែដ្ឋ�អាចឱយ�មិុ័�ឈ្នាន្តិម័�គឺ��គឺ�រពីប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងដ្ឋា�់តេចញន្តិ�វយិទិ្ធិ

ស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិរយៈតេព�ខ្មែវងម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយអ៊ិពាម្រា�ឹ�កាប់�ន្តិតេន្តិះ
តេ�ងី។ ប់ខ្មែន្តិាម័តេ�ីតេន្តិះ �មិុ័�ខ្មែដ្ឋ�ធាា ប់់�ាងកា�់ន្តិ�វភុិ�ត់េភិាងីសតេន្ត្រីងី�ម័ 
បាន្តិខ្មែម្រាប់ម័��ម្រាប់តេទ្ធិសខ្មែច�រ �ខ្មែ��ន្តិ�វដ្ឋ�តេណាះម្រាស្លាយតេដ្ឋីម័បីខ្មែសើងរ� 
ន្តិ�ងរ�ាឱយបាន្តិន្តិ�វសនិ្តិ�ភាពតេពញតេ�ញ។
 យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិតេន្តិះ បាន្តិដ្ឋា�់តេចញន្តិ�វវ �សយ័ស�ខាន់្តិៗច�នួ្តិន្តិ៦ រមួ័មាន្តិ 
(១)�ស��ម័ែ (២)ព្រៃម្រាពតេឈិនី្តិ�ងការតេម្រាប់ីម្រាបាស់ដី្ឋតេផ្តសងតេទ្ធិៀ� (៣)
ថាម័ព� (៤)ការដឹ្ឋ�ជ�ើ� ន្តិ (៥)ឧសាហ�ម័ែន្តិ�ងការតេម្រាបី់ម្រាបាស់
ផ្ត���ផ្ត� ន្តិ�ង(៦)ការម្រាគឺប់ម់្រាគឺងស�ណ�់ ខ្មែដ្ឋ�ឈិរតេ�មី័��ដ្ឋាឋ ន្តិ
វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងភាពម្រាបា�ដ្ឋន្តិ�យម័ ខ្មែដ្ឋ��ម័ុិ�បាន្តិន្តិ�ង��ពិងតេធីើី 
តេដី្ឋម័បសីតេម្រាម័ចឱយបាន្តិន្តិ�វតេ�តេ�អ៊ិពាម្រា��ឹកាប់�ន្តិ ម្រា�មឹ័៣០ឆុ្នាំ�ខាងមិ័�។ 
តេន្តិះគឺឺ�តេ�ី�ទី្ធិ១ ខ្មែដ្ឋ��ម័ុិ�ប់តេងកី�បាន្តិន្តិ�វឯ�ស្លារយិទ្ធិិស្លាន្ត្រីសិ
រយៈតេព�ខ្មែវង�ិុងការសតេម្រាម័ចន្តិ�វអ៊ិពាម្រា�ឹ�កាប់�ន្តិ តេ�ឆុ្នាំ�២០៥០ 
ខ្មែដ្ឋ�តេន្តិះគឺឺម្រាសប់នឹ្តិងតេ��តេ�ខ្មែម្រាប់កាា យ�មិុ័�តេ��ម្រាប់តេទ្ធិសមាន្តិ
ម្រាបា�់ច�ណ� �ម័ធីយម័�ម្រាម័���ុស់តេ�ឆុ្នាំ�២០៣០ ន្តិ�ងច�ណ� ��ុស់តេ�
ឆុ្នាំ�២០៥០ ន្តិ�ងខ្មែផ្តន្តិការប់រ �ស្លាា ន្តិ���តេផ្តសងតេទ្ធិៀ�៕



ទំព័រ 15 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 16 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អគ្រោះ�ើ �ញចុ្បាះ�តិតួិព�ិតិិយការងារ�គប់់�គងធិ�ធា�ធិម្មម�តិិ �ងិ

ជួ�ីៈច្បា�មុ្មះគ្រោះ�តំិប់�ក់ារពារធិម្មម�តិិ កែងុភមូ្មសិាន្ដ្រីសតគ្រោះខិតិតឧតិតរមា�ជួយ័ុ 

 «ស�ម័ប់ងបូ់�ន្តិ�ម័ន្ត្រីនីិ្តិព្រៃន្តិម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិ ម័ន្ត្រីនិ្តិឧីទ្ធិានិ្តិរ�ស 
សហគឺម័ន៍្តិ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ន្តិ�ងអា�ា ធីរពា�ព័់និ្តិប់និ្តិរមួ័
សហការ�ុឱយកាន់្តិខ្មែ�ខាា �ងប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ�តេដី្ឋម័បីប់តេងកីន្តិម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព
�ុិងការការពារន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពសងឹរ�ិខវន័្តិ �៏ដ្ឋ�ច�
��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ន្តិ�ងរតេប់ៀងអ៊ិភិ�រ�សចម្រាមុ័ះរប់ស់�មិុ័�»។ តេន្តិះគឺឺ�
ការខ្មែ�ាងរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
តេ�ម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ១៣ ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២ �ុិងឱកាសខ្មែដ្ឋ�ឯ�ឧ�ិម័
ចិះព�ន្តិ��យការង្ហារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ន្តិ�ងជីវៈចម្រាម័ុះតេ��ុិង
��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ����ិុងភិ�ម័�ស្លាន្ត្រីសិតេ��ិឧ�ិរមាន្តិជ័យ �ិុងតេនាះ
រមួ័មាន្តិខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពគឺ�ខ្មែ�ន្តិ-ម្រាពហែតេទ្ធិព ន្តិ�ងខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាព
សងឹរ�ិខវន័្តិ។ 
 ការចិះព�ន្តិ��យតេ�ីការង្ហារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���ន្តិ�ង
អ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះរប់ស់ ឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិតេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៣ 
ខ្មែ��ិម័ាៈតេន្តិះ �ម៏ាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពីថុា�់ដ្ឋ�ឹនា� ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិជ�នាញ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ថុា�់ដ្ឋ�ឹនា�ព្រៃន្តិរដ្ឋឋបា�តេ��ិឧ�ិរមាន្តិជ័យ ដ្ឋ�ឹនា�តេដ្ឋាយ  
ឯ�ឧ�ិម័ ខ្មែប់ាន្តិ �ិស� អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិឧ�ិរមាន្តិជ័យ 

ម្រាពម័ទាំ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិព្រៃន្តិម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិ ម័ន្ត្រីនិ្តិឧីទ្ធិានិ្តិរ�ស ន្តិ�ងសហគឺម័ន៍្តិ
��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិ
គឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា ការអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���បាន្តិគឺង់វងសម្រា�ូវផ្តារភាើ ប់់
ន្តិងឹការប់តេងក�ីតេសដ្ឋឋ��ចុតេ�ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ តាម័រយៈការតេ��ីសទួយជវីភាព
សហគឺម័ន៍្តិ តេដ្ឋាយការជ�រញិតេ�កីារច��ឹុម័ស�ើ ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេទ្ធិសចរណ៍
ធីម័ែ��� ន្តិ�ង�តិារមួ័ផ្តស�តេផ្តសងៗ។ 
 តេ��ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី ឯ�ឧ�ិម័
អ៊ិភិ�បា�តេ��ិ ន្តិ�ងគឺណៈម្រាប់��ភិ��៏បាន្តិច��រួម័ដ្ឋា�តេដី្ឋម័តេឈិី�
អ៊ិនិ្តិសាវរយីត៍េ�សួន្តិតេឈិមី្រាប់ណី� �ុិងខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពសងឹរ�ិខវន័្តិ
ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថាតេ��ិឧ�ិរមាន្តិជ័យមាន្តិ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� 
ច�នួ្តិ០៣ មាន្តិព្រៃផ្តទដី្ឋសរបិ់ ១៩១.៤០៣ហ��តា �ុិងតេនាះរមួ័មាន្តិ៖ 
ខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពសងឹរិកាខ វន័្តិមាន្តិព្រៃផ្តទដី្ឋទ្ធិ�ហ�៣០.២៥៤ហ��តា 
��ប់ន់្តិការពារតេទ្ធិសភាពប់នាទ យឆ្នាំែ រមាន្តិព្រៃផ្តទដី្ឋទ្ធិ�ហ�៣៨.៥០៦ហ��តា 
ន្តិ�ងខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពគឺ�ខ្មែ�ន្តិ-ម្រាពហែតេទ្ធិព១២២.៦៤៣ហ��តា 
ម្រាពម័ទាំ�ងរតេប់ៀងអ៊ិភិ�រ�សជវីចម្រាមុ័ះឧ�ិរមាន្តិព្រៃផ្តទដ្ឋទី្ធិ�ហ�៣៧.៦៩៦ហ��តា៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួប់សគំ្រោះណះសណំាលិ�ម្មយួុសសិស�ប់�ង�ប់់�ិគ្រោះទីេស A គ្រោះ�

�ទិីាលិយ័ុ�កុង�ពះសហី៊ុ�ុ 

 «ភាពតេ�គឺជ័យរប់ស់បូ់�ន្តិៗស�សានិ្តិស�សសទាំ�ងអ៊ិស់��ោី
សងឹមឹ័�ែរីប់ស់តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ន្តិ�ង�ទ្ធិ�នួ្តិ��ិសម្រា�ូវដ្ឋ�៏ស់ុសម្រាមាប់់
�ាួន្តិឯង ន្តិ�ងសងីម័���ផ្តងខ្មែដ្ឋរ»។ តេន្តិះ�ម្រាប់ស្លាសន្តិត៍េ��ីតេ�ងីរប់ស់
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិ
ម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ខ្មែ�ាង�ិុង
ឱកាសជបួ់ស�តេណះស�ណា��មួ័យតេប់�ខជន្តិម្រាប់�ង�ប់ស់ញ្ញាា ប់ម្រា�
ម័ធីយម័ស��ាទិ្ធិ��យភិ�ម័� ន្តិ�ងម្រាប់គឺ�់រង្ហាើ ន្តិម់័ា���ដ្ឋ�់ស�សសន្តិ�តេទ្ធិទស «A» 
តេ�វ �ទ្ធិា�័យម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ នារតេសៀ�ព្រៃ�ៃពិធី 
ទ្ធិ១ី៦ ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២តេន្តិះ។ ។
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ប់ខ្មែន្តិាម័
តេទ្ធិៀ�ថា តេ��ម្រាគឺ ូ អុ៊ិ�ម្រាគូឺ �៏�ច�ខ្មែណ�មួ័យដ៏្ឋស�ខាន់្តិ�ុិងការច��រមួ័
ដិ្ឋសខា�់ខ្មែ�ព្រៃចុទ្ធិ�ពា�ងខ្មែដ្ឋ��អុ៊ិ�សុងម្រាប់តេទ្ធិស��� ន្តិ�ងតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ 
តេដ្ឋីម័បតីេឆុ្នាំះតេ�រ�ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ�ម័ុិ�ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព។ �មួ័យ�ុ
តេន្តិះ ឯកឧតិតម្ម �ប៏ាន្តិនា�ន្តិ�វការសរួសិ�ទិ្ធិ�ខរប់សស់គ្រោះមី្មច្បាគ្រោះតិគ្រោះ� 
ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� នាំយុករដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ីពី្រៃ��ពះរ៉ា�ណាច្បា�កកម្មុ�ុ 
�ិងឯកឧតិតម្ម ហ៊ុុ�ុ មាា ផ្នែណតិ តេប់�ខភាពនាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីន្តិោនីា
តេព�អ៊ិនាគឺ� ខ្មែដ្ឋ��ន្តិ�ចុកា�តេ��ខ្មែ�ងគឺ��គឺ�រ ន្តិ�ង�����ខ្មែសើងរ�
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វាា�ស់្លា�ងតេដ្ឋមី័បចីា�់ជ�ន្តិម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ តេដ្ឋមី័បឱីយមាន្តិភាពសិ្លា��ិុងសហគឺម័ន៍្តិ 
�ដ៏្ឋ�ច�បូ់�ន្តិៗស�សានិ្តិស�សស ខ្មែដ្ឋ�តេធីើឱីយការម្រាប់�ងរប់ស់បូ់�ន្តិៗម្រាប់ម្រាព�ឹិ 
តេ�តេដ្ឋាយតេ�គឺជយ័។
 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ឱយដឹ្ឋងថា តាម័របាយការណ៍រប់សម់័ន្តិទរីអ៊ិប់់រ � យិវជន្តិ 
ន្តិ�ង�ីឡាតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ បាន្តិឱយដឹ្ឋងថា ឆុ្នាំ�ស��ា២០២០-២០២១ 
សម័័យម្រាប់�ងព្រៃ�ៃទី្ធិ២៧ ខ្មែ�ធុី� ឆុ្នាំ �២០២១ តេប់�ខជន្តិដ្ឋា�់ពា�យម្រាប់�ង មាន្តិ
ច�នួ្តិន្តិ១,៣៥២នា�់ ម្រាស ី៧១០នា�់ ម្រាប់�ង�ប់់ច�នួ្តិន្តិ១,០២៣នា�់ 
ម្រាស ី ៥៦២នា�់ តេសែនឹី្តិង៧៥,៦៧ភាគឺរយ�ុិងតេនាះ៖ ន្តិ�តេទ្ធិទសA មាន្តិ
ច�នួ្តិន្តិ២០នា�់ (ម្រាស០ី៩នា�់) ខ្មែដ្ឋ��ិុងតេនាះវ �ទ្ធិា�័យហិុន្តិខ្មែសន្តិម្រា�ុង 
ច�នួ្តិន្តិ០៧នា�់ វ �ទ្ធិា�័យ ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ ម័��ភិាព ច�នួ្តិន្តិ៣នា�់ វ �ទ្ធិា�័យ
ជវី �� ច�នួ្តិន្តិ០៣នា�់ វ �ទ្ធិា�័យ ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ ព្រៃម្រាពន្តិប់់ច�នួ្តិន្តិ០២នា�់ 
វ �ទ្ធិា�័យ ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ វា�តេរញ ច�នួ្តិន្តិ០២នា�់ វ �ទ្ធិា�័យសិវណះភិ�ម័�
ច�នួ្តិន្តិ០២នា�់ ន្តិ�ងវ �ទ្ធិា�័យសទងឹហាវច�ន្តិនួ្តិ០១នា�់។ ស�សសន្តិ�តេទ្ធិទសB 
មាន្តិច�នួ្តិន្តិ៦៧នា�់(ម្រាស៤ី៣នា�់) ន្តិ�តេទ្ធិទសC មាន្តិច�នួ្តិន្តិ ១៧០នា� ់
(ម្រាស៩ី៩នា�់) ន្តិ�តេទ្ធិទសD មាន្តិច�នួ្តិន្តិ៣៧២នា�់ (ម្រាសី២០៩នា�់) ន្តិ�ង 
ន្តិ�តេទ្ធិទសE មាន្តិច�នួ្តិន្តិ៣៩៤នា�់ (ម្រាសី២០២នា�់)។ 
 សម្រាមាប់់ស�សានិ្តិស�សសខ្មែដ្ឋ�ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិការតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិ
រមួ័មាន្តិ៖ ន្តិ�តេទ្ធិទសA ច�នួ្តិន្តិ២០នា�់ �ុិងមុា�់ៗទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិម័ា���០១តេម្រាគឺឿង 
ន្តិ�ង�វ �កា៥០០ដិ្ឋ�ា រ, ន្តិ�តេទ្ធិទសB ច�នួ្តិន្តិ៦៧នា�់ �ុិងមុា�់ៗទ្ធិទួ្ធិ�
បាន្តិ�វ �កា២០០ដិ្ឋ�ា រ ន្តិ�ងន្តិ�តេទ្ធិទសC ច�នួ្តិន្តិ១៧០នា�់ �ុិងមុា�់ៗ
ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិ�វ �កា១០០ដិ្ឋ�ា រ។
 គឺរួរម័ា�ឹឱយដឹ្ឋងថា ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ អ៊ិតេ�ើ ីញ

ជបួ់ស�តេណះស�ណា��មួ័យតេប់�ខជន្តិម្រាប់�ង�ប់់សញ្ញាា ប់ម្រា� ម័ធីយម័ស��ា
ទិ្ធិ��យភិ�ម័� ន្តិ�តេទ្ធិទស «A,B,C» តេ�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ មាន្តិការច��រមួ័
ពឯី�ឧ�ិម័ គឺចួ ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិម្រាពះសហីនិ្តិ 
ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាសី ថុា�់ដឹ្ឋ�នា�
ម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ម្រាប់ធាន្តិម័ន្តិទរី 
អ៊ិងីភាពជិ�វ �ញតេ��ិ តេ��ម្រាគូឺ អុ៊ិ�ម្រាគូឺ ស�សានិ្តិស�សស�តេម្រាចនី្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ យុ�ុជួ��តិ�ូគ្រោះច្បាះទាញយុកប់គ្រោះច្បាចក�ទិីា�ងិការ��ិឌ្ឍឍថ្មីម ីគ្រោះដ្ឋ�ម្មី ី

ប់គ្រោះ�ម្ម�ឧតិតម្ម�ប់គ្រោះ�ជួ�៍ ខិា�ួឯង�ងិ�ប់គ្រោះទីស�តិិខិា�ួឯង

 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
�ម្រាប់ធាន្តិសហភាពសហព័និ្តិយិវជន្តិ�មិុ័�រាជធាន្តិភុីិ�តេពញ បាន្តិ
តេ��ីតេ�ងីថា យិវជន្តិ�មិុ័�ម្រា�ូវតេចះទាំញយ�ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាន្តិ�ងការវ �វឌ្ឍឍ
�ែី តេដ្ឋីម័បបី់តេម្រាម័ីឧ�ិម័ម្រាប់តេយ៉ាជន្តិ៍�ាួន្តិឯង ន្តិ�ងម្រាប់តេទ្ធិស����ាួន្តិឯង។ 
ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិខ្មែ�ាងដ្ឋ�ចតេន្តិះតេ��ិុងឱកាសអ៊ិតេ�ើ ីញ�
អ៊ិធី�ប់�ី តេ��ុិងព�ធីសីតេមុាធីដ្ឋា�់ឱយដ្ឋ�តេណីរការ�ផ្តា�វការម័ជឈម័ណឌ �
ព�តេស្លាធីន៍្តិវ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិន្តិ�ងប់តេចុ�វ �ទ្ធិា តេ�ម្រាពឹ�ព្រៃ�ៃសិម្រា�ទ្ធិ១ី៨ ខ្មែ��ិម័ាៈ 
ឆុ្នាំ �២០២២ តេ�វ �ទ្ធិាស្លាា ន្តិប់តេច�ុវ �ទ្ធិា�មិុ័� (ស្លា���ចណ� ) 
រាជធានី្តិភុិ�តេពញ។
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិតេ��ីតេ�ងីប់ខ្មែន្តិាម័ថា 
អ៊ិើខី្មែដ្ឋ�តេរៀន្តិតេ�ស្លា�គឺមឺ័�ន្តិស�តេ��ម្រាមូ័វឱយន្តិរណាមុា�់តេទ្ធិ គឺឺស�តេ�
�ម្រាម័វូឱយ ទាំ�ងអ៊ិស់�ុ តេហយីតេយងីម្រា�ូវតេចះយ�់ចាស់អ៊ិើខី្មែដ្ឋ�តេគឺបាន្តិ
ប់តេម្រាងៀន្តិតេ��ុិងតេម័តេរៀន្តិទាំ�ងអ៊ិស់តេនាះ �ុិងការតេដ្ឋាះម្រាស្លាយប់ញ្ញាា តេដ្ឋាយ
តេម្រាប់មី្រាបាស់ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិប់តេចុ�វ �ទ្ធិា ន្តិ�ងវ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ�តេ�� ខ្មែដ្ឋ�តេយងី
អាចតេធីើបីាន្តិតេដ្ឋាយ�ាួន្តិឯង។ តេ�ីសពីតេន្តិះ យិវជន្តិម្រា�ូវមាន្តិការតេជឿ��់
តេ��ីាួន្តិឯង តេហយីមាន្តិជ�ហរមួ័យតេជឿថាខ្មែ�ែរតេធីើបីាន្តិ។
 �ម័យួ�ុតេន្តិះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិប់ញុ្ញា�់ថា �ិុង
សម័័យតេ�តេ�សនិ្តិ�ភាព �មិុ័�មាន្តិឱកាសន្តិ�ង�ទិ្ធិភាពដ្ឋ�ចប់ណិា
ម្រាប់តេទ្ធិសដ្ឋព្រៃទ្ធិតេទ្ធិៀ�ខ្មែដ្ឋរ �ុិងការម្រា�តេស្លាប់ទាំញម្រាប់តេយ៉ាជន្តិពី៍ការរ�ី

ច�តេរនី្តិព្រៃន្តិប់តេចុ�វ �ទ្ធិា វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងវ �សើ�ម័ែរប់ស់ឧសាហ�ម័ែ ៤.០។ 
�ុិងតេនាះខ្មែដ្ឋរ �មិុ័�មាន្តិឱកាសតេសែ�ុី�មួ័យម្រាប់តេទ្ធិសនានា �ិុងការ
ឈ្នាន្តិតេ�រ�ឧសាហ�ម័ែ ៤.០ ម្រាសប់តាម័ច�ខិវ �សយ័ព្រៃន្តិម្រា�ប់�ណឌ
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយតេសដ្ឋឋ��ចុ ន្តិ�ងសងីម័ឌី្ឍជ�ី��មិុ័� ២០២១-២០៣៥ 
ស�តេ�តេធីើពី�ព�ធី�ម័ែតេសដ្ឋឋ��ចុ ន្តិ�ងសមាហរណ�ម័ែប់តេចុ�វ �ទ្ធិា វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ 
ន្តិ�ងវ �សើ�ម័ែ�មិុ័�ច���ិុង��ប់ន់្តិ ន្តិ�ងព�ភិពតេ��។ 
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ឱិយយិវជន្តិ 
�មិុ័� �ព�តេសសយិវស�សសតេ�តាម័ម្រាគឺះឹស្លាា ន្តិស��ាម្រា�ូវម្រាប់ងឹខ្មែម្រាប់ងស��ា 
ន្តិ�ងចាប់់យ�ឱកាសព្រៃន្តិការរ �វឌ្ឍឍព្រៃន្តិវ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិន្តិ�ងប់តេចុ�វ �ទ្ធិា សម្រាមាប់់
ឧ�ិម័ម្រាប់តេយ៉ាជន៍្តិរប់សស់ងីម័�មិុ័� តេឆុ្នាំះតេ�ខ្មែម្រាប់កាា យតេសដ្ឋឋ��ចុ�មិុ័� 
ពមី្រាប់តេទ្ធិសឧសាហ�ម័ែខ្មែប់ប់ម្រាប់ព្រៃពណីតេ�រ�ឧសាហ�ម័ែទ្ធិ�តេនី្តិប់។ 
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថាតេ��ុិងព�ធីសីតេមុាធីដ្ឋា�់ឱយតេម្រាបី់ម្រាបាស់�ផ្តា�វការ 
ម័ជឈម័ណឌ �ព�តេស្លាធីន្តិវ៍ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងប់តេចុ�វ �ទ្ធិា �ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីសិ 
តេន្តិះខ្មែដ្ឋរ �ម៏ាន្តិព�ធីចិីះអ៊ិនិ្តិសារណៈព្រៃន្តិការតេយ៉ាគឺយ�់�ុសិពី�ីម័ែវ �ធីី 
អ៊ិប់់រ �ឧសាហ�ម័ែ៤.០ រវាងសហភាពសហពន័ិ្តិយិវជន្តិ�មិុ័�រាជធានី្តិ 
ភុិ�តេពញ �ម័យួសទមី័មី័ង តេ�ម័ប់�ឌា ន្តិ�ងវ �ទ្ធិា�័យម្រាពះសីិសិវ�ា� ស្លា� 
តេរៀន្តិជ�នាន្តិ�់ែ ី វ �ទ្ធិា�័យខ្មែម្រាព�តេ�ៀប់ វ �ទ្ធិា�័យអិ៊ិធីី�ខ្មែសទម័ ម្រាពះយិគឺនិ្តិរ 
អ៊ិងីការសប់បិរសធីម៌័ព្រៃ�ហី័រ ផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕



ទំព័រ 20 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 21 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អ�ញុ្ញាា តិឱ្យយគ្រោះ�ក�ស ីAngelina Jolie ជួបួ់សផ្នែម្មតងការគួរសម្ម

 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិ
ខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណច�តេពាះតេ��ម្រាសី Angelina Jolie តារាភាពយនិ្តិហ��វី�ដ្ឋ 
ដ្ឋ៏�ប�ីាញខ្មែដ្ឋ�បាន្តិច��រមួ័�មួ័យរាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័��ិុងការ
ការពារ ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���តេ���ប់ន់្តិតេម្រាប់មី្រាបាស់តេម្រាចនី្តិយ៉ាា ង
ស���� ន្តិ�ងការសហការតេ�ខី្មែផ្ត�ុតេផ្តសងៗតេទ្ធិៀ�។ 
 ការខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណតេន្តិះបាន្តិតេធីើីតេ�ីង�ុិងជ�ន្តិួប់គួឺរសម័
ម័យួរវាងឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងតេ��ម្រាសី Ange-
lina Jolie តេ�ម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ២៤ ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២ តេ�ទី្ធិសិកីារម្រា�
សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ�អ៊ិ��ិងតេ��ម្រាសីតេធីើទី្ធិសសន្តិ��ចុតេ�ម្រាពះរា�ណាចម្រា�
�មិុ័�។ ឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ ស្លាយ ស�អា�់ បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ពីការ
ប់និ្តិ��ចុសហការ ន្តិ�ងការ��ម្រាទ្ធិរប់ស់ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ច�តេពាះគឺតេម្រាមាង
អ៊ិភិ�រ�សខ្មែដ្ឋ�ផួិ្តចតេផិ្តមី័តេដ្ឋាយតេ��ម្រាស ីAngelina Jolie៕



ទំព័រ 22 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ សគ្រោះម្មតច្បាគ្រោះតិគ្រោះ�បា�សគ្រោះ�ម្មច្បាច្បាតិិតដ្ឋ�៏តឹិម្ម�តិ�ូបំ់�តុិច្បាគំ្រោះពាះ

គ្រោះ�លិ�គ្រោះ�បាយុគ្រោះ�សាច្បា�សពវាា កស់ាងំ

 «សតេម័ចិតេ�តេ� ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ នាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិពី្រៃន្តិម្រាពះរា�ណាចម្រា�
�មិុ័� បាន្តិតេធីើកីារសតេម្រាម័ចច��ិដ៏្ឋម្រា�មឹ័ម្រា�ូវប់�ផិ្ត�ច�តេពាះតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ 
តេម្រាស្លាចម្រាសពវាា�ស់្លា�ងច�តេពាះម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ»។
 តេន្តិះ�ការខ្មែ�ាងរប់ស់ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួប់�រស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ
តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ �ុិងឱកាសអ៊ិតេ�ើ ីញ�អ៊ិធី�ប់�ីភាព�ិុងព�ធីកីា�់
ឫសសីមាម្រាពះវ �ហារ�ែ ី ន្តិ�ងសតេមុាធីសម័�ទិ្ធិផ្ត�នានា តេ�វ�ិស្លាម័គីីឺគឺ�រ ី
សទងឹឆ្នាំយ តេ�ម្រាស�ុ��ពង់ស�ី តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ នាម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ២៥ 
ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២។
 តេ�ា���ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិនា�
ន្តិ�វប់ណិា�តេផ្តាសី្លា�សួរសិ�ទិ្ធិ�ខពសី�ណា�ស់តេមិ័ចតេ�តេ� ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ ន្តិ�ង
សតេមិ័ច���ិ�ម្រាពទឹ្ធិបិ់ណឌ� � ប់ុិន្តិ រាាន្តិ ីហិុន្តិខ្មែសន្តិ ម្រាពម័�មួ័យន្តិងឹឯ�ឧ�ិម័
ប់ណឌ� � ហិុន្តិ មាា ខ្មែណ� ដ្ឋ�់ប់ងបូ់�ន្តិម្រាប់�ព�រដ្ឋឋទាំ�ងអ៊ិស់ ខ្មែដ្ឋ�តេ��
ខ្មែ�ងខ្មែ�គឺ��គឺ�រពសិី�ទិ្ធិ�ខម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ�ន្តិ�ចុ។ �ព�តេសស �ិុងប់រ �ប់ទ្ធិ
ព្រៃន្តិការរា��ា�ព្រៃន្តិជ�ង�ឺ�វដី្ឋ-១៩តេន្តិះ សតេមិ័ចតេ�តេ� បាន្តិសតេម្រាម័ចច��ិ
ដ្ឋ៏ម្រា�ឹម័ម្រា�ូវប់�ផិ្ត�ច�តេពាះតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយតេម្រាស្លាចម្រាសពវាា �់ស្លា�ងដ្ឋ�់
ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋន្តិ�វទ្ធិ�ទាំ�ងម្រាប់តេទ្ធិសម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព។

 ឯកឧតិតម្ម ប់ន្តិិឱយដឹ្ឋងតេទ្ធិៀ�ថា តេដ្ឋាយស្លារខ្មែ�
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយតេន្តិះទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិតេ�គឺជ័យ តេទ្ធិបី់តេយងីបាន្តិតេឃុំញីមាន្តិ 
អុ៊ិ�ម័�ច��រមួ័នឹ្តិងតេ�គឺជ័យរប់សត់េយងី តេដ្ឋាយបាន្តិផ្ត�ិវ់ាា�ស់្លា�ង
�ប់និ្តិប់នាទ ប់់ម័�ឱយតេយងី តេម្រាពាះតេយងីបាន្តិតេធីើកីារសតេម្រាម័ចច��ិមួ័យដ៏្ឋ
ម្រា�មឹ័ម្រា�ូវ។ ម្រាប់ស�ន្តិតេប់សីតេមិ័ចតេ�តេ� ម័�ន្តិបាន្តិតេធីើកីារសតេម្រាម័ចច��ិ�
យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយការទ្ធិទួ្ធិ��ិសម្រា�ូវតាម័រយៈការវាយ�ព្រៃម័ា
តេ�ីស្លាា ន្តិការណ៍ ន្តិ�ងព�ចារណាវ �ន្តិ�ចិយ័�ិុងការអារកា�ប់ាន្តិរហ័ស
ទាំន្តិត់េព�តេវ�តេទ្ធិតេនាះ គឺវឺ �នាស�ម័ែនឹ្តិងមាន្តិសភាពធី�តេធីង ន្តិ�ងតេម្រាចីន្តិ 
តេ�សី�ប់់ពីអ៊ិើខី្មែដ្ឋ�បាន្តិតេ�ី�តេ�ងី។ ឥ��វតេន្តិះ តេយងីបាន្តិឈ្នាន្តិតេ� 
ដ្ឋ�់ការចា�វ់ាា�ស់្លា�ងដិ្ឋសជ�រញិ តេដ្ឋមី័បឱីយម្រាគឺប់់ ន្តិ�ងជួយប់តេងកនី្តិន្តិ�វ
ភាពសិ្លា� ប់ន្តិាយការឈិធឺីៃន់្តិ ន្តិ�ងប់ន្តិាយការ�ាងរ�ីរា�ដ្ឋា�តេ��ិុង
សហគឺម័ន៍្តិរប់ស់តេយងី។ ច�ណិចព�តេសសរប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�តេយងី គឺឺ
ម្រាប់កាន់្តិយ�តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយចា� ់វាា �់ស្លា�ង ន្តិ�ងពាបា�អុ៊ិ�ជ�ង�ឺ�វដី្ឋ-
១៩ តេដ្ឋាយឥ�គឺ��ព្រៃ�ាផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ 
 �ម័យួ�ុតេន្តិះ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ �៏ស�ម័
អ៊ិ�ពាវនាវប់ខ្មែន្តិាម័ដ្ឋ�់ប់ងបូ់�ន្តិម្រាប់�ព�រដ្ឋឋទាំ�ងអ៊ិស់ ឱយតេ�ចា�វ់ាា �់ស្លា�ង 
�ដ៏្ឋ�ច�ដ្ឋ�សជ�រញិតេ��ីទី្ធិ៣ ន្តិ�ងទី្ធិ៤ ឱយបាន្តិម្រាគឺប់់ៗ�ុ។ ឯកឧតិតម្ម
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បាន្តិតេម្រា�នី្តិរម័ា�ឹថា តេទាំះប់�ីតេយងីមាន្តិវាា�ស់្លា�ង�៏តេដ្ឋាយ �ត៏េយងីម្រា�ូវ
អ៊ិនិ្តិវ�ិវ �ធាន្តិរប់ស់ម្រា�សងួសិខាភិ�បា� ន្តិ�ងរាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ន្តិ�វវ �ធាន្តិ 
«៣ការពារ ន្តិ�ង៣�ិ�» ឱយបាន្តិខាើ ប់�់ើួន្តិ តេទ្ធិបី់អាចការពារតេយងីបាន្តិ
ទាំ�ងអ៊ិស់�ុ �ព�តេសសតេ�អ៊ិ��ិងតេព�ខ្មែដ្ឋ�តេម័តេរាគឺប់ខ្មែម័ាង�ែ ីអ៊ិ�មី័ម្រា�ុង 
ខ្មែដ្ឋ���ពិងរា��ា�នាតេព�ប់ចិុប់បនុ្តិតេន្តិះ។ 
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិសងក�ធ់ីៃន់្តិថា តេយងីម័�ន្តិ
ចង់តេឃុំញីការបា�ប់់ង់ជវី ��តេទ្ធិ តេម្រាពាះម្រាប់តេទ្ធិសតេយងីធាា ប់់តេងបី់ពីសន្ត្រីងី្ហាម័ 
តេហ�ិតេន្តិះរា�់ជីវ ��តេយងី���ន្តិខ្មែ�ែរ តេយងីម្រា�ូវខ្មែ�ខ្មែ�រ�ា។ 
 គឺរួរម័ា�ឹឱយដឹ្ឋងថា ព�ធីកីា�់ឫសសីមាម្រាពះវ �ហារ�ែ ីន្តិ�ងសតេមុាធី
សម័�ទិ្ធិផ្ត�នានា តេ��ុិងវ�ិស្លាម័គីីឺគឺ�រសីទងឹឆ្នាំយ ម្រាប់ម្រាពឹ�តិេ�តេម្រាកាម័
អ៊ិធី�ប់�ីភាពឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��មិ្រាពះសហីនិ្តិ 
ន្តិ�ង���ណាងឯ�ឧ�ិម័ប់ណឌ� � ហិុន្តិ មាា ខ្មែណ� អ៊ិគឺតីេម័ប់ញ្ញាើ ការរង 
ព្រៃន្តិ�ងតេយ៉ាធីព�តេ�ម័រភិ�ម័�ន្តិទ តេម័ប់ញ្ញាើ ការទ័្ធិពតេជងីតេ�� ឯ�ឧ�ិម័ 
គឺចួ ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ឯ�ឧ�ិម័ 
តេ��ជ�ទាំវ សមាជ��សមាជ�កាម្រាពទិឹ្ធិសភា រដ្ឋឋសភា ម្រាពម័ទាំ�ង
ឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាសី�ម្រាប់ធាន្តិ អ៊ិនិ្តិម្រាប់ធាន្តិ
ម្រា�ុម័ការង្ហារចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ម្រាស�ុ��ពង់ស�ី �ង�មាា �ង
ម្រាប់ដ្ឋាប់់អាវធិី ម្រាពះសងឹ តាជី យ៉ាយជ ីន្តិ�ងពិទិ្ធិប់រ �សទ័្ធិច�ណិះតេជីងវ�ិ
�តេម្រាចីន្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�៕                           
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ជួ�ំបួ់រវាងឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី�ងិអគគរដ្ឋឋទីតូិសហ៊ុភាពអរឺ ាបុ់�ប់ចាំតំំិប់�់អាសុា� �ងិអគគរដ្ឋឋទីតូិ

សហ៊ុភាពអរឺ ាបុ់�ប់ចាំកំមុុ្ម�

 �មិុ័�ច��រួម័សហការ�ម័ួយសហគឺម័ន្តិ៍អឺ៊ិរ ាិប់តេ�ី��ចុ
សហម្រាប់��ប់�ិ�ការ «ព្រៃប់�ង» �ុិងម្រា�ប់�ណឌ អាសុ្លាន្តិ-អឺ៊ិរ ាបិ់ កា�ពី
ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី ខ្មែ�ម័នីា ឆុ្នាំ �២០២២ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�ជួប់ព�ភា�ាការង្ហារ�ម័យួ ឯ�ឧ�ិម័ 
Igor Driesmans ឯ�អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ��ព្រៃន្តិសហភាពអឺ៊ិរ ាបិ់ម្រាប់ចា�អាសុ្លាន្តិ ន្តិ�ង
តេ��ជ�ទាំវ Carmen Monero ឯ�អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ��ព្រៃន្តិសហភាពអឺ៊ិរ ាបិ់
ម្រាប់ចា��មិុ័�។ 
 ឯ�ឧ�ិម័ Igor Driesmans បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិ
តេ��ីតេ�ងីន្តិ�វការគឺ��គឺ�រអ៊ិ�ព�ី�ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ «ព្រៃប់�ង» តេ��ុិង
ម្រា�ប់�ណឌ អាសុ្លាន្តិ-អឺ៊ិរ ាបិ់ ខ្មែដ្ឋ�នឹ្តិងកាា យ��តិាជ�រញិប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ�ន្តិ�វ
រតេប់ៀប់វារៈពា�ព់និ័្តិនឹ្តិងវ �ស័យប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ� �ុិង��ប់ន់្តិអាសុ្លាន្តិ។ ��ចុ
សហម្រាប់��ប់�ិ�ការព្រៃប់�ងអាសុ្លាន្តិ-អ៊ិឺរ ាិប់តេន្តិះ មាន្តិគឺ�ន្តិ��ផ្តោួចតេផ្តោីម័�ែីៗ 
�អាទ្ធិ៍ ហ�រ�ាប់បទាំន្តិន្តិ�ងការវ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព ការជ�រញិ
តេសដ្ឋឋ��ចុព្រៃប់�ង ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ថាម័ព�សូ្លា� 
ន្តិ�ងការប់ន្តិាិ �ន្តិ�ងកា�ប់់ន្តិាយផ្ត�ប់ាះពា�់ពីការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ 
�តេដ្ឋមី័។ សហភាពអឺ៊ិរ ាបិ់�៏នឹ្តិងតេសុឱីយមាន្តិ��ចុម្រាប់ជិ�ថុា�់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ប់រ �ស្លាា ន្តិអាសុ្លាន្តិ-អឺ៊ិរ ាបិ់ តេ��ិុងតេព�ខាងមិ័�តេន្តិះផ្តងខ្មែដ្ឋរ។

 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិប់ញ្ញាើ �់ជ�ន្តិឯ�អ៊ិគីឺ
រដ្ឋឋទ្ធិ��សហភាពអឺ៊ិរ ាបិ់ម្រាប់ចា�អាសុ្លាន្តិថា �មិុ័� �ុិងនាម័�ម្រាប់ធាន្តិបិ់�រ
តេវន្តិអាសុ្លាន្តិ តេម្រា�ៀម័�ាួន្តិរចួ�តេម្រាសច�ិុងការជ�រញិ��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ
ព្រៃប់�ងតេន្តិះ តេហយី�មិុ័�តេសុ ី ឱយមាន្តិគឺ�ន្តិ��ផ្តោួចតេផ្តោមី័មួ័យច�នួ្តិន្តិតេទ្ធិៀ� 
ខ្មែដ្ឋ�ពា�់ពនិ័្តិនឹ្តិងឥណទាំន្តិកាប់�ន្តិ ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�ណ�់បាា សទ��
�ុិងសមិ័ម្រាទ្ធិ ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍប់តេចុ�វ �ទ្ធិាព្រៃប់�ង ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍសហគឺម័ន៍្តិ
ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ�ិុង��ប់ន់្តិអាសុ្លាន្តិ៕



ទំព័រ 25 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

គណៈកម្មមការទីី៣ រដ្ឋឋសភាផ្នែសវងយុលិប់់ផ្នែ�ាម្មពកីារ�គប់់�គងតិបំ់�់ការពារធិម្មម�តិិ �ងិ

ការផ្នែ�ប់�ប់លួិអាកាសធាតុិ

 ឯកឧតិតម្ម �យូុ សផុាតិ ម្រាប់ធាន្តិគឺណៈ�ម័ែការខ្មែផ្តន្តិការ 
វ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺ �ស��ម័ែ អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិជ៍ន្តិប់ទ្ធិ ប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងធីន្តិធាន្តិទឹ្ធិ� ព្រៃន្តិរដ្ឋឋសភា 
ន្តិ�ងឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ា���អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិត៍េដ្ឋាយចរីភាព បាន្តិអ៊ិតេ�ើ ីញ�
អ៊ិធី�ប់�ី�ុិងស�កាខ ស្លា�ផ្តសពើផ្តាយសីិព ី «ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងឧទ្ធិាន្តិ��� 
ន្តិ�ងការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ» នាម្រាពឹ�ព្រៃ�ៃទី្ធិ១០ ខ្មែ�មី័នា ឆុ្នាំ�២០២២ 
តេ�សណាឋ �រសិខា ម្រា�ុងប់��តេ� តេ��ិ��ព�។
 ខ្មែ�ាងតេ�កាន់្តិអ៊ិងីស�កាខ ស្លា� ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីថា ស�កាខ ស្លា�ខ្មែដ្ឋ�តេរៀប់ច�តេ�ងីតេ�ព្រៃ�ៃតេន្តិះ បាន្តិ
ផ្ត�ិឱ់កាសឱយម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិរាយការណ៍ ន្តិ�ងតេធីើបី់ចិុប់បនុ្តិភាព
ជ�ន្តិគឺណៈ�មាែ ធី�ការទ្ធិ៣ី អ៊ិ�ពីវឌ្ឍឍភាពព្រៃន្តិការង្ហារការពារប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង 
ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ន្តិ�ងជីវៈចម្រាមុ័ះតេ��មិុ័� �ដ៏្ឋ�ច� 
��ចុ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់ស��តេ���ុិងការតេដ្ឋាះម្រាស្លាយប់ញ្ញាា
ម្រាប់ឈិម័ធី�ៗ �ិុងវ �ស័យប់រ �ស្លាា ន្តិ �ព�តេសសការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ។
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា តេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� វ �សយ័
ប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិន្តិ�ង��ពិងវ �វ�ិ�វ �ជើមាន្តិគួឺរឱយ��់សមីា�់ តេដ្ឋាយស្លារ
�តិាស�ខាន់្តិៗម័យួច�នួ្តិន្តិរមួ័មាន្តិ៖ ន្តិ�នុាការវ �វឌ្ឍឍន្តិរ៍ប់ស់ម័និ្តិសសតេ�� 
ន្តិ�ងការទ្ធិទួ្ធិ��ិសម្រា�ូវរមួ័ បាន្តិឈ្នាន្តិតេ�ដ្ឋ�់ការអ៊ិនិ្តិម័�័អ៊ិនិ្តិសញ្ញាា រ ី
យា�ស�ខាន់្តិ៣។ សនិ្តិ�ភាព សា�រភាពន្តិតេយ៉ាបាយ ន្តិ�ង��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ
�ុស់។ ការ�ាងកា�់ន្តិ�វឧប់សគឺដ៏ី្ឋធី�ព្រៃន្តិវ �ប់�ិ�ជ�ង�ឺ�វដី្ឋ-១៩ ខ្មែដ្ឋ��ម័ុិ�

អាចម្រាគឺប់់ម្រាគឺង��នឹ្តិងសងីម័ តេសដ្ឋឋ��ចុ�មូ្រាប់តេសីរ។ ��ចុ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ង 
ការ�ះប់ង់ ន្តិ�ងការតេបិ់�ា ច��យិ៉ាា ងមិ័�មា�រប់ស់ម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រាគឺប់់�ន់្តិថុា�ព់្រៃន្តិ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ។
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិឱយដឹ្ឋងតេទ្ធិៀ�ថា ខ្មែផ្ត�ូតេ�ី
�តិាស�ខាន់្តិៗទាំ�ងតេន្តិះ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិន្តិ�ង��ពិង�����ជ�រញិ
ការអ៊ិនិ្តិវ�ិតេប់ស��ម័ែរប់ស់�ាួន្តិខ្មែដ្ឋ�បាន្តិរមួ័ច�ខ្មែណ�ពម្រាងឹងន្តិ�ងពម្រាងី�
សម័�ទិ្ធិផ្ត�សងមី័ តេសដ្ឋឋ��ចុ វប់បធីម័ ៌សនិ្តិ�សិ�ន្តិតេយ៉ាបាយ ន្តិ�ងវ �សយ័
ប់រ �ស្លាា ន្តិ�មិុ័� រមួ័មាន្តិ៖ ទ្ធិ១ី)ការតេធីើទី្ធិ�តេន្តិបី់�ម័ែស្លាា ប់ន័្តិ ន្តិ�ងខ្មែម្រាប់កាា យ
តេ��រដ្ឋឋបា�ទ្ធិ�តេនី្តិប់ ២)តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយវ �ម័ជឈការន្តិ�ងវ �សហម័ជឈការ 
ទ្ធិ៣ី)ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះ ទ្ធិ៤ី)តេរៀប់ច�
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ខ្មែផ្តន្តិការ យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ �����ប់ទ្ធិដ្ឋាឋ ន្តិគឺ��យិ�ិ ន្តិ�ង
គឺ�ន្តិ��ផួិ្តចតេផិ្តមី័នានាតេ�ីវ �សយ័ប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិ�មូ្រាប់តេសីរ ៥)ការវាយ�ព្រៃម័ា
តេហ�ិផ្ត�ប់ាះពា�់ប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងសងីម័ ទ្ធិ៦ី)តេម្រាប់មី្រាបាស់ការទ្ធិ��ប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ន្តិ�ងទី្ធិ៧)ប់ញ្ញាា សនិ្តិ�សិ�ន្តិតេយ៉ាបាយពា�់ពនិ័្តិនឹ្តិងវ �ស័យប់រ �ស្លាា ន្តិ។
 គឺរួឱយដឹ្ឋងថា អ៊ិងសី�កាខ ស្លា��៏មាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័
ពឯី�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ សមាជ�� សមាជ�កាព្រៃន្តិរដ្ឋឋសភា ឯ�ឧ�ិម័ 
តេ��ជ�ទាំវរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ អ៊ិគឺនីាយ� 
អ៊ិគីឺនាយ�រងព្រៃន្តិម្រា�សួងរប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ��ជ�ទាំវអ៊ិភិ�បា�ម្រា�ុងប់��តេ� 
ម្រាប់ធាន្តិម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិតេ��ិ ន្តិ�ងតេ�� តេ��ម្រាស ី�ស�កាខ កាម័�តេម្រាចីន្តិ
រ�ប់តេទ្ធិៀ�៕



ទំព័រ 26 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

«�សិយ័ុឯកជួ�មា�តិនួាំទីី�ា ងសខំា�់កែងុការច្បាលូិរមួ្មគ្រោះលិ�កកមុ្មស�់រិ�តរភាពប់រសិាា � �ងិ

ការរសគ់្រោះ�សូាតិ»

 «វ �ស័យឯ�ជន្តិមាន្តិ�ួនាទ្ធិីយ៉ាា ងស�ខាន្តិ់�ុិងការច��រួម័
តេ�ី��ម័ុស់ន្តិ�រន្តិិរភាពប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងការរស់តេ�សូ្លា�» តេន្តិះគឺឺ�
ម្រាប់ស្លាសន្តិរ៍ប់ស់ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ជម្រាមាប់ជ�ន្តិតេ�� Donald Kanak ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ាភិ�បា�
ព្រៃន្តិម្រា�ុម័ហិុន្តិ Prudential Insurance Growth Market ន្តិ�ង
គឺណៈម្រាប់��ភិ� តេ��ិុងជ�ន្តិបួ់សខ្មែម័ោងការគឺរួសម័ តេ�ម្រាពឹ�ព្រៃ�ៃទី្ធិ០៦ 
ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២ តេ�ទី្ធិសោកីារម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ។
 �ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តបីាន្តិប់ង្ហាា ញពី��ចុ
�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� �ុិងការការពារប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ជ�រញិការម្រាប់��ប់�ិ�តេម័ម្រា�ភីាពប់រ �ស្លាា ន្តិ គិឺណភាពច�ណីអាហារ ន្តិ�ង
ការរសត់េ�សូ្លា� ខ្មែដ្ឋ��ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិម្រាគឺះឹមួ័យសម្រាមាប់់��ម្រាទ្ធិដ្ឋ�ក់ារ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេសដ្ឋឋ��ចុសងីម័ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព ម្រាសប់តេព�ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់តេទ្ធិស
�មិុ័�មាន្តិ��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ�ុស់ ន្តិ�ងការតេ�ីន្តិតេ�ងីយ៉ាា ងឆ្នាំប់់រហ័ស
ន្តិ�វសមាសភាគឺម្រាប់�ជន្តិមាន្តិ�ម្រាម័��ជីវភាពម័ធីយម័ តេដ្ឋាយស្លារខ្មែ�សិ�
សនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ងសា�រភាពន្តិតេយ៉ាបាយរងឹមា��ប់់ម័�ន្តិដ្ឋាច់�ុិងរយៈតេព�
�ងពីរទ្ធិសវ�សរចិ៍ងតេម្រាកាយតេន្តិះ។ ទាំ�ងតេន្តិះ គឺឺ��តិាអ៊ិ�តេណាយផ្ត�
ម័យួសម្រាមាប់់ទ្ធិផី្តារធានារាា ប់់រងតេ��ម័ុិ�។

�ការតេ�ាយី�ប់ តេ��ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ាភិ�បា�ព្រៃន្តិម្រា�ុម័ហិុន្តិ Pru-
dential បាន្តិតេកា�សរតេសរីច�តេពាះវឌ្ឍឍន្តិភាពសងមី័�មិុ័�តេ�មី្រាគឺប់់វ �ស័យ 
រាប់់ទាំ�ងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេដ្ឋាយចរីភាពផ្តង ន្តិ�ងបាន្តិប់ញ្ញាើ �់
ថា ន្តិងឹយ�អ៊ិនិ្តិស្លាសន៍្តិ�ូៗ រប់ស់ឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ តេ�គឺ��គឺ�រប់�ុ� �
�ុិងតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយរប់សម់្រា�ុម័ហិុន្តិ ស�តេ�ជ�រញិតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិឱយ
អ៊ិ����ជន្តិខ្មែដ្ឋ��វផ្ត���ផ្ត�ធានារាា ប់់រងតេផ្តសងៗរប់ស�់ាួន្តិ យ�ច��ិ
ទិ្ធិ�ដ្ឋា�់តេ�តេ�នី្តិ�រនិ្តិរភាពប់រ �ស្លាា ន្តិ សិ�ភាព ន្តិ�ងការរសត់េ�សូ្លា�។



ទំព័រ 27 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

�កសងួប់រសិាា �គ្រោះរៀប់ចំ្បាពិធិសី�ូតិម្ម�តច្បាគ្រោះ�ម្ម���ពះប់រតិិត គ្រោះ�បាះ�ពំគ្រោះលិ�ករ៉ាស ីនាំសំរិសីសួ តគី្រោះ�

ឆ្នាំែ ថំ្មីម�ីប់ព្រៃពណី�តិផិ្នែខិមរ

 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ រមួ័
�ម័យួថុា�ដ់្ឋ�ឹនា� ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិរាជការ ព្រៃន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិម្រាគឺប់ ់��ដ្ឋាប់ថុ់ា�់ 
នាព្រៃ�ៃពិធី ០៥តេ�ី� ខ្មែ�តេចម្រា� ឆុ្នាំ ��ា�វ ម្រា�សី�័ ព.ស.២៥៦៥ ម្រា�ូវន្តិងឹ
ព្រៃ�ៃទ្ធិ០ី៦ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២ បាន្តិតេរៀប់ច�ព�ធីសី�ម្រា�ម័និ្តិចតេម្រាម័នី្តិ
ម្រាពះប់រ ��ិ ប់តេណោ ញឧប់ម្រាទ្ធិពពីឆុ្នាំ�ចាស់ តេម្រាបាះម្រាព�តេ��ីរាសី នា�ស�រសីសួោី
ជ�ន្តិដ្ឋ�់ថុា�់ដឹ្ឋ�នា� ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិតេម្រាកាម័ឱវាទ្ធិម្រា�សួង តេដ្ឋមី័បអី៊ិប់អ៊ិរស្លាទ្ធិរ
ឆុ្នាំ��ែមី្រាប់ព្រៃពណី��� ឆុ្នាំ �ខា� ម្រា�សី�័ ពិទិ្ធិស�័រាជ ២៥៦៥ ខ្មែដ្ឋ�ន្តិងឹ
ឈ្នាន្តិច��ម័�ដ្ឋ�់ តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៤ ដ្ឋ�់ ព្រៃ�ៃទី្ធិ១៦ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២។
 ព�ធីី តេន្តិះបាន្តិម្រាបារពិតេ�ីងតេ�តាម័គឺន្តិាងទ្ធិ� តេន្តិៀម័ទ្ធិ��ប់់
ម្រាប់ព្រៃពណី ម្រាពះពិទិ្ធិស្លាសនា តេដ្ឋាយបាន្តិន្តិ�ម័និ្តិម្រាពះសងឹស�ម្រា�ម័និ្តិច�តេរនី្តិ
ម្រាពះប់រ ��ិ សមាទាំន្តិសី� ន្តិ�ងស�ម័តេទ្ធិវតាឆុ្នាំ��ែ ី ស�ម័ជួយតេម្រាបាះម្រាព�
ពរជយ័ស�រសីសិួ ីវ �បិ់�សិ�ម័ហាម្រាប់តេសីរ សិ�តេសច�ីិសិ� តេសច�ិចី�តេរនី្តិ
ជ�ន្តិដ្ឋ�់ថុា�់ដឹ្ឋ�នា� ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិរាជការ ន្តិ�ងម្រាប់�ព�រដ្ឋឋទាំ�ងអ៊ិស់។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា ប់នាទ ប់់ពីប់�ុប់ព់�ធីសី�ម្រា�ម័និ្តិចតេម្រាម័នី្តិម្រាពះប់រ ��ិ 
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិតេរៀប់ច�ការសខ្មែមិ័ងន្តិ�វរបា�ជ�ន្តិពរ ន្តិ�ងរបា�ម្រា�ុដ្ឋ� តេដ្ឋមី័ប ី
���ចុប់ណិាញន្តិ�វឧប់ម្រាទ្ធិពចព្រៃម្រាង �ុិងឆុ្នាំ �ចាស់ន្តិ�ងទ្ធិទួ្ធិ�យ�ស�រសីសិួី
ប់វរម័ហាម្រាប់តេសរី �ុិងឆុ្នាំ ��ែ ី ជ�ន្តិដ្ឋ�់ឯ�ឧ�ិរដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ ន្តិ�ងតេ��ជ�ទាំវ 

ម្រាពម័ទាំ�ងបិ់ម្រាតា បិ់ម្រា� ី ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ ថុា�់ដ្ឋ�ឹនា� ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិរាជការ
ទាំ�ងអ៊ិស់ ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិតេ�គឺជ័យ�ែីៗ ខ្មែ�ម័តេទ្ធិៀ�៕



ទំព័រ 28 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

«របូ់��តបុ់គគលិ �តីិបិ់គុគលិគ្រោះ�ែ�ម្ម ទីទួីលិបា�ប់ណណ សរគ្រោះស�រគ្រោះម្ម�តិភីាពប់រសិាា � ព�ីកសងួប់រសិាា �»

 ទ្ធិសីិីការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ៖ រ�ប់វន័្តិបិិ់គីឺ� ន្តិ�ី�បិ់គីឺ�ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិ
សុ្លាព្រៃដ្ឋតេ�ុមី័ ច��រមួ័�មួ័យម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ �ុិងការផ្លាា សប់់ោ�រឥរ �យ៉ាប់ទ្ធិ
សងីម័ ម័�ម្រាប់��ប់�ិ�តេម័ម្រា�ភីាពប់រ �ស្លាា ន្តិ ទ្ធិទួ្ធិ�ប់ណះសរតេសរីតេម័ម្រា�ភីាព
ប់រ �ស្លាា ន្តិ តេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ �ិុងព�ធីតីេ��ីទឹ្ធិ�ច��តិេម័ម្រា�ភីាពប់រ �ស្លាា ន្តិ នារតេសៀ�
ព្រៃ�ៃទ្ធិ៦ី ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២ តេន្តិះ។
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិថា
�ម័ែវ �ធីតីេន្តិះតេរៀប់ច�តេ�ងី តេដ្ឋមី័ប�ីការតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិច�តេពាះការច��រមួ័ 
ន្តិ�ងប់�ផិ្តសច�នាការរសត់េ�សូ្លា� ភិ�ម័�ឋាន្តិសូ្លា� តេដ្ឋមី័បតីេធីើយី៉ាា ងណា
ឱយ��ចុ��ពារប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងការតេ�ី��ម័ស់ុតេម័ម្រា�ភីាពប់រ �ស្លាា ន្តិ កាន់្តិខ្មែ�
មាន្តិភាព�មូ្រាប់តេសីរ។ តេយងីបាន្តិន្តិ�ង��ពិងតេ�ី��ម័ស់ុស�ម័ែភាព
ស្លា�តេម័ម្រា�បី់រ �ស្លាា ន្តិ អារាតេម័ម្រា�ីប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងស្លាា ប់ន័្តិតេម័ម្រា�បី់រ �ស្លាា ន្តិ។ 
ឯកឧតិតម្ម បាន្តិប់និ្តិថាម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិខ្មែ�ងតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិ ន្តិ�ង
ទ្ធិទួ្ធិ�សី្លា�់ដ្ឋ�់ការ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់ព�រដ្ឋឋ�មិុ័� ស្លាា ប់ន័្តិ
ស្លាធារណៈ ស្លាា ប័់ន្តិឯ�ជន្តិ អ៊ិងីការ ន្តិ�ងអុ៊ិ�ពា�់ពនិ័្តិទាំ�ងអ៊ិស់�ុិង
វ �សយ័ប់រ �ស្លាា ន្តិ។ អ៊ិើខី្មែដ្ឋ��មិុ័�ចង់បាន្តិគឺឺ «ភិ�ម័�ឋាន្តិសូ្លា� ការរស់តេ�
សូ្លា� សិ�ភាព� ូ សហគឺម័ន៍្តិប់វរ សងីម័រងិតេរឿង» តេដ្ឋមី័បឈី្នាន្តិ
តេឆុ្នាំះតេ��ម័ុិ�ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយភាពរងិតេរឿង។ ទ្ធិន្តិទមឹ័តេន្តិះខ្មែដ្ឋរ ឯកឧតិតម្ម
រដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីអ៊ិ�ពីវឌ្ឍឍន្តិភាពព្រៃន្តិសងីម័�មិុ័� ខ្មែដ្ឋ��

ច�ខ្មែណ�ព្រៃន្តិការច��រមួ័រប់ស់តេយងីទាំ�ងអ៊ិស់�ុ ម័�ន្តិថាព្រៃដ្ឋគឺ�រអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍ 
វ �សយ័ឯ�ជន្តិ វ �សយ័ស្លាធារណៈ ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិម្រាគឺប់់��ដ្ឋាប់់ថុា�់ព្រៃន្តិ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ �ុិងការច��រមួ័តេធីើ�ី�ចកុារតេធីើឱីយមាន្តិការផ្លាា សប់់ោ�រ
ឥរ �យ៉ាប់ទ្ធិ ការគឺ��គឺ�រ ន្តិ�ងផុ្ត�់គឺ�ន្តិ��ច�តេពាះប់រ �ស្លាា ន្តិ។
 នាឱកាសតេនាះខ្មែដ្ឋរ  តេ��ម្រាស ីNancy J. Eslick នាយ�
តេប់ស��ម័ែរប់ស់ USAID បាន្តិខ្មែ�ាងថាព�ធីពី្រៃ�ៃតេន្តិះ គឺឺ�ការទ្ធិទ្ធិ�ួសី្លា�់
ន្តិ�វការ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់យិវជន្តិ�មិុ័�។ �ង៦០%ព្រៃន្តិម្រាប់�ជន្តិ
�មិុ័� គឺឺ�យិវជន្តិខ្មែដ្ឋ�មាន្តិសកាោ និ្តិព�សម្រាមាប់់ម្រាប់តេទ្ធិស��� �ុិង
តេនាះផ្តងខ្មែដ្ឋរ គឺឺការច��រមួ័�ិុងការអ៊ិភិ�រ�ស ន្តិ�ង��ចុ��ពារប់រ �ស្លាា ន្តិ។ 
USAID បាន្តិសហការ�មួ័យម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ�ិុងយិទិ្ធិនាការផ្តសពើផ្តាយ 
ការផ្លាា សប់់ោ�រឥរ �យ៉ាប់ទ្ធិសងមី័រប់ស់គឺតេម្រាមាងអ៊ិនាគឺ�ព្រៃប់�ង តេម្រាកាម័
ម្រាប់ធាន្តិប់ទ្ធិ «ការកា�់ប់ន្តិាយ�ម្រាមូ័វការតេម្រាប់មី្រាបាសត់េម្រាគឺឿងសង្ហាា រមឹ័ពីតេឈិ ី
ម្រាប់ណ� �»។ តេ��ម្រាសសី�ម័អ៊ិរគិឺណដ្ឋ�់ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ �ព�តេសស
ឯកឧតិមី្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី �ិុង��ចុសហការ��ិុូងវ �ស័យប់រ �ស្លាា ន្តិយ៉ាា ង�ូ
�ន្តិាងម័�។
 គឺរួឱយដឹ្ឋងថា រ�ប់វន័្តិបិិ់គីឺ� ន្តិ�ី�បិ់គីឺ� ខ្មែដ្ឋ�ទ្ធិទ្ធិបួ់ណះសរតេសរី
�ុិងព�ធីតីេន្តិះ ម័�ពីអ៊ិន្តិរិវ �សយ័ ទាំ�ងវ �ស័យស្លាធារណៈ ន្តិ�ងឯ�ជន្តិ 
សរបិ់ច�នួ្តិន្តិ ៦៨រ�ប់៕



ទំព័រ 29 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ កងទ័ីពគឺ��ឹូងខិែងរប់សក់ម្មុ�ុ

 «�ងទ័្ធិព គឺ�ឺ�ឹូង�ុងរប់ស់�មិុ័�យ�រអ៊ិខ្មែងើងតេ�មិ័�តេទ្ធិៀ� 
តេយងីម័�ន្តិអាចតេធីើសម្រាប់ខ្មែហសបាន្តិតេទ្ធិ តេហយីតេយងី�៏ម័�ន្តិមាន្តិជតេម្រាមី័ស
តេម្រា�ពីតេធីើីយ៉ាា ងណារ�ាបាន្តិន្តិ�វឧ�ិម័ម្រាប់តេយ៉ាជន្តិ៍���រប់ស់តេយងី»។ 
តេន្តិះ�ម្រាប់ស្លាសន្តិត៍េ��ីតេ�ងីរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ
 �ុិងឱកាសអ៊ិតេ�ើញីជួប់ស�តេណះស�ណា� សរួសិ�ទិ្ធិ�ខ ន្តិ�ង 
ជ�ន្តិពរឆុ្នាំ ��ែ ី ដ្ឋ�់នាយនាវ ី នាយនាវរីង ន្តិ�ងព�នាវ �� ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ
សមិ័ម្រាទ្ធិរាម័ នារតេសៀ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ០ី៨ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២។ ព�ធីតីេន្តិះ �៏
មាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ គឺចួ ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈ
អ៊ិភិ�បា�តេ��ិម្រាពះសហីនិ្តិ ឯ�ឧ�ិម័ឧ�ិម័នាវឯី� អ៊ិុិ� សហីា 
តេម័ប់ញ្ញាើ ការរង�ងទ័្ធិពតេជងីទឹ្ធិ� ន្តិ�ង�តេម័ប់ញ្ញាើ ការម័��ដ្ឋាឋ ន្តិសមិ័ម្រាទ្ធិ 
ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ 
តេ�� តេ��ម្រាសី �សមាជ��ម្រា�ុម័ការង្ហារ ន្តិ�ងនាយនាវ ីនាវរីង ព�
នាវ �� �តេម្រាចនី្តិនា�់តេទ្ធិៀ�។ 
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីតេទ្ធិៀ�ថា 

ព��ណាស់តេយងីអាចមាន្តិជ�តេន្តិឿស្លាសនា�ិស�ុ មាន្តិទ្ធិសសន្តិៈ�ិស�ុ 
ទ្ធិសសន្តិៈន្តិតេយ៉ាបាយ�ិស�ុ ប់ាិខ្មែនិ្តិអ៊ិើខី្មែដ្ឋ�ស�ខាន់្តិ គឺឺ�នួាទ្ធិភីារ��ចុ
រប់សត់េយងី��ងទ័្ធិព តេយងីម្រា�ូវតេធីើអី៊ិើ?ី តេន្តិះ�តេរឿងស�ខាន្តិ។់ �ងទ័្ធិព
រប់ស�់មិុ័� ���ន្តិ �តេ� រប់សម់្រាប់�ជន្តិ តេហយីមាន្តិខ្មែ��ងទ្ធិព័តេទ្ធិ 
គឺ�ឺឆ្នាំែ �ចា�យ៉ាម័អាយិជីវ �����រប់សត់េយងី។ �ុិងតេ��ការណ៍ម័ន្ត្រីនិ្តិី
រាជការសីិវ �� �ដ៏្ឋ�ច��ងទ័្ធិព គឺឺដ្ឋ�ច�ុ។ តេយងីតេធីើកីារតេដ្ឋមី័បបី់តេម្រាមី័
ឧ�ិម័ម្រាប់តេយ៉ាជន៍្តិម្រាប់តេទ្ធិសរប់សត់េយងី ម្រាប់�ជន្តិតេយងី តេហយីតេធីើកីារ
�ម័យួគឺណប់�សណាខ្មែដ្ឋ��ប់់តេឆុ្នាំ�។ 
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិរម័ា�ឹឱយដឹ្ឋងថា តេប់តីេយងី
ង្ហា�ម្រា��ប់់តេ�ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីសិរប់ស់ខ្មែ�ែរ៥០០ឆុ្នាំ�មិ័ន្តិ តេយងីម័�ន្តិខ្មែដ្ឋ�
មាន្តិតេព�ណាខ្មែដ្ឋ�មាន្តិរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ខ្មែ�មួ័យ រដ្ឋឋធីម័ែនិ្តិ�ាខ្មែ�មួ័យ 
តេហយី�ម៏័�ន្តិខ្មែដ្ឋ�បាន្តិឯ�ភាពទឹ្ធិ�ដី្ឋដ្ឋ�ចតេព�តេន្តិះខ្មែដ្ឋរ។ តេយងីមាន្តិ
រដ្ឋាឋ ភិ�បា�ខ្មែ�ម័យួ មាន្តិសិ�សនិ្តិ�ភាព តេសារភាពតេន្តិះ �ត៏េដ្ឋាយស្លារ
ន្តិតេយ៉ាបាយឈិះុ-ឈិះុរប់ស់សតេមិ័ចតេ�តេ�នាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ ខ្មែដ្ឋ�តេធីើី
ឱយតេយងីមាន្តិឱកាស�ស្លាងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍម្រាប់តេទ្ធិសរប់ស់តេយងី។ �មួ័យ�ុ
តេន្តិះខ្មែដ្ឋរ ប់ងបូ់�ន្តិយិទិ្ធិជន្តិរប់ស់តេយងី �៏បាន្តិព�ី�តេម្រាចនី្តិផ្តងខ្មែដ្ឋរ �ុិង



ទំព័រ 30 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ដ្ឋ�តេណីរខ្មែសើងរ�សនិ្តិ�ភាពតេ��មិុ័�។ ឯ�ឧ�ិម័បាន្តិសងក�ធ់ីៃន់្តិថា 
�មិុ័�តេយងី�ម្រាប់តេទ្ធិសម័យួខ្មែដ្ឋ�ធាា ប់់តេងបី់ពីសន្ត្រីងី្ហាម័ ពគីឺ�ន្តិរ�ឹូង ន្តិ�ង
�ាិ�ឈ្នាម័ តេហ�ិតេន្តិះ តេប់តីេយងីរ�ាបាន្តិន្តិ�វសនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ងតេសារភាព
ន្តិតេយ៉ាបាយខ្មែដ្ឋ���ពិងមាន្តិប់ចិុប់បនុ្តិតេន្តិះ តេនាះអ៊ិនាគឺ�រប់ស់តេយងីនឹ្តិង
កាន្តិខ់្មែ��មូ្រាប់តេសីរ។  
 គឺរួឱយដ្ឋងឹថា �ុិងឱកាសអ៊ិតេ�ើ ីញជួប់ស�តេណះស�ណា� 
សរួសិ�ទិ្ធិ�ខ ន្តិ�ងជ�ន្តិពរឆុ្នាំ ��ែ ីឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិនា�

ន្តិ�វការផិ្លា�តេផ្តាសី្លា�សួរសិ�ទិ្ធិ�ខពសីតេមិ័ចតេ�តេ� ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ នាយ�
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិ ីន្តិ�ងសតេមិ័ច���ិ�ម្រាពទឹ្ធិបិ់ណឌ� � ប់ុិន្តិ រាាន្តិ ីហិុន្តិខ្មែសន្តិ ម្រាពម័ទាំ�ងនា�
យ�អ៊ិ�តេណាយ�តេម្រាគឺឿងឧប់តេភាគឺប់រ �តេភាគឺ ន្តិ�ង�វ �កាមួ័យច�នួ្តិន្តិ ខ្មែដ្ឋ�
�អ៊ិ�តេណាយដ៏្ឋព្រៃ�ាថាា រប់ស់សតេមិ័ចទាំ�ងពីរ ម្រាប់គឺ�់ជ�ន្តិដ្ឋ�់អ៊ិងីភាព 
ន្តិ�ងនាយនាវ ី នាយនាវរីង ព�នាវ �� ខ្មែដ្ឋ�ម័�ច��រមួ័�ងមួ័យពាន់្តិ
នា�ផ់្តងខ្មែដ្ឋរ៕



ទំព័រ 31 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

�កសងួប់រសិាា � �ិង�កសងួ�ប់ីធិម្ម�ិ៌ង�ចិ្បា�ិតិសលិិីៈ ��ំទីការគ្រោះរៀប់ច្បាបំ់គ្រោះងើ�តិតិបំ់�់
គ្រោះប់តិិកភណឌ ធិម្មម�តិិ �ប់ីធិម៌្ម�ប់�តិតសិាន្ដ្រីសត �គរភែ-ំគ្រោះ��កាច់្បាបាភែំ

 កា�ពីព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី០ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២ តេ�ទ្ធិសីោកីារ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិដឹ្ឋ�នា���ចុម្រាប់ជិ�អ៊ិនិ្តិរម្រា�សួង សិពីកីារស��ា ��ណ�់ ន្តិ�ងតេរៀប់ច�
ប់តេងក�ី��ប់ន់្តិតេប់���ភិណឌ ធីម័ែ��� ន្តិ�ងវប់បធីម៌័ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីសិ ន្តិគឺរភុិ�-
តេឈិកីាចប់ាភុិ� សា��តេ��ុិងឃិុំ�តេជងីភុិ� ន្តិ�ងឃិុំ�តេឈិកីាច ់ ម្រាស�ុបាភុិ� 
តេ��ិព្រៃម្រាពខ្មែវង  តេដ្ឋាយមាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពី��ណាងម្រា�សួងវប់បធីម៌័
ន្តិ�ងវ �ច�ម្រា�ស��បៈ ម្រា�សួងម័ហាព្រៃផ្តទ ម្រា�សួងការពារ��� ម្រា�សួងតេសដ្ឋឋ��ចុ
ន្តិ�ងហ�រ�ាវ�ាិ ម្រា�សងួតេរៀប់ច�ខ្មែដ្ឋន្តិដី្ឋន្តិគឺរ�ប់នី្តិយ�ម័ែ ន្តិ�ងស�ណង់ 
ម្រា�សងួ�ស��ម័ែ រិកាខ ម្រាប់មាញ់ ន្តិ�ងតេន្តិស្លាទ្ធិ ម្រា�សងួខ្មែរ ាន្តិ�ងថាម័ព� 
ម្រា�សងួតេទ្ធិសចរណ៍ ន្តិ�ង��ណាងរដ្ឋឋបា�តេ��ិព្រៃម្រាពខ្មែវង។ ម័��រមួ័រប់ស់
អ៊ិនិ្តិរម្រា�សួងបាន្តិ��ម្រាទ្ធិច�តេពាះការស��ា ��ណ�់ ន្តិ�ងតេរៀប់ច�ប់តេងក�ី
��ប់ន់្តិតេប់���ភិណឌ ធីម័ែ��� ន្តិ�ងវប់បធីម៌័ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីស ិ ន្តិគឺរភុិ�-តេឈិកីាច់
បាភុិ� ខ្មែដ្ឋ��ទី្ធិតា�ងដ៏្ឋស�ខាន់្តិតេ��ិុងម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីសិព្រៃន្តិ ន្តិគឺរតេ��ធីា� 
ឬ ន្តិគឺរភុិ� តេដ្ឋមី័��តេណី�ទឹ្ធិ�ដី្ឋព្រៃន្តិម្រាពះរា�ណាចម្រា��មិុ័�។ អ៊ិងមី្រាប់ជិ�

បាន្តិឯ�ភាពជ�ន្តិម្រា�ុម័ការង្ហារអ៊ិនិ្តិរម្រា�សងួ ស្លាា ប់ន័្តិពា�់ព័និ្តិចិះព�ន្តិ��យ 
ស��ាចិងតេម្រាកាយតេ�ីទ្ធិតីា�ង��់ខ្មែសោង ន្តិ�ង��ណ�់��ប់ន់្តិម្រាគឺប់់ម្រាគឺង 
ម្រាពម័ទាំ�ងតេដ្ឋាះម្រាស្លាយផ្ត�ប់ាះពា�់នានា មិ័ន្តិនឹ្តិងម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ន្តិ�ងម្រា�សួងវប់បធីម៌័ន្តិ�ងវ �ច�ម្រា�ស��បៈ តេសុសិី�ការសតេម្រាម័ចពមី្រាប់មិ័�

រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� តេ�កីារប់តេងក�ី��ប់ន់្តិតេប់���ភិណឌ ធីម័ែ��� ន្តិ�ងវប់បធីម៌័
ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីសិ ន្តិគឺរភុិ�-តេឈិកីាចប់ាភុិ�។



ទំព័រ 32 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

«អ�ុសសរណៈព្រៃ�ការគ្រោះ�គយុលិរ់វាង�កសងួប់រសិាា � �ិង�កុម្មហ៊ុុ�ុ សផូ្នែហ៊ុវរុឧសាហ៊ុកម្មម គ្រោះសៀម្ម�ិស ៍ភធីីិអីុ អលិិ

ធីិឌ្ឍ,ី �ទិីាសាា �ប់គ្រោះច្បាចកចិ្បាទីាកមុុ្ម�, ប់ណឌិ តិសភាប់គ្រោះច្បាចក�ិទីាឌី្ឍថ្មីលិកមុុ្ម�, �ងិសា� សេមី្មមី្មង គ្រោះខិម្មប់ឌូា»v

 ទ្ធិសីោកីារម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ៖ ព�ធីចិីះហ�ាតេ�ខាតេ�ីអ៊ិនិ្តិសសរណៈ 
ព្រៃន្តិការតេយ៉ាគឺយ�រ់វាងម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ហិុន្តិ ស�ខ្មែហើុរ
ឧសាហ�ម័ែ តេសៀម័�ន្តិស៍ ភិធីីអីិី៊ិ អ៊ិ��ធីីឌ្ឍ,ី វ �ទ្ធិាស្លាា ន្តិប់តេចុ�វ �ទ្ធិា�មិុ័�, 
ប់ណឌ� �សភាប់តេចុ�វ �ទ្ធិាឌី្ឍ���មិុ័� ន្តិ�ងស្លា� សទមី័មី័ង តេ�ម័ប់�ឌា 
ម្រា�ូវបាន្តិតេធីើតីេ�ងីតេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង ឯកឧតិតម្ម � វាា �គ់្រោះដ្ឋតិ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួព្រៃម្រាប់សណីយន៍្តិ�ងទ្ធិ�រគឺម័នាគឺម័ន៍្តិ នាម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ២១ ខ្មែ�តេម័ស្លា 
ឆុ្នាំ�២០២២។
 ឯកឧតិមី្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិខ្មែ�ាង 
អ៊ិ�ណរគិឺណ ន្តិ�ងតេកា�សរតេសរីច�តេពាះម្រាគឺប់់ភាគឺពីា�ព់និ័្តិខ្មែដ្ឋ�បាន្តិន្តិ�ង
��ពិង�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងជ�រញិវ �សយ័វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងប់តេចុ�វ �ទ្ធិា �ិុងការ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍសងីម័�មិុ័� ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព ភាពធីន់្តិ ន្តិ�ងតេធីើសីមាហរណ
�ម័ែតេ��ិុងយិគឺសម័័យប់ដ្ឋ�វ�ិន្តិឧ៍សាហ�ម័ែជ�នាន់្តិទី្ធិ៤ (ឧសសហ�ម័ែ 
៤.០)។ អ៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃន្តិការតេយ៉ាគឺយ�់តេន្តិះ គឺឺ�ការចាប់់តេផ្តោមី័�ែពី្រៃន្តិការ
នា�យ�ន្តិ�វប់តេចុ�វ �ទ្ធិា វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងការ�ស្លាង ធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសស ខ្មែដ្ឋ�
�កាតា�ី�រស�ខាន់្តិ�ិុងការជ�រញិការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេសដ្ឋឋ��ចុ តាម័រយៈ ការ
រមួ័ច�ខ្មែណ�ប់តេងកនី្តិផ្ត���ភាពន្តិ�ងម្រាប់ស�ទិ្ធិភាពការង្ហារ ន្តិ�ងខ្មែម្រាប់កាា យ�ម័ុិ�

ពមី្រាប់តេទ្ធិស�ស��ម័ែ ន្តិ�ងឧសាហ�ម័ែខ្មែប់ប់ម្រាប់ព្រៃពណី តេ��ឧសាហ�ម័ែ
ទ្ធិ�តេន្តិបី់តេជឿន្តិតេ�ឿន្តិ។ តាម័រយៈអ៊ិនិ្តិសសរណៈតេន្តិះ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
ស្លាា ប់ន័្តិពា�់ពនិ័្តិ រមួ័�ុម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយភាពរស់រតេវ�ី តេដ្ឋាយបាន្តិរមួ័ប់�ុ� �
ទ្ធិសសន្តិៈ តេ��ជ�ហរ �ន្តិទៈ ន្តិ�ងការតេប់ោ�ា ច�� ិតេដ្ឋមី័បតីេ�ី��ម័ស់ុវ �សយ័
ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាន្តិ�ងវ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ។ �ុិងរយៈតេព�១០ឆុ្នាំ�ខាងមិ័ន្តិតេន្តិះ តេចញ 
ពកីារ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ង តេម្រាកាម័ម័ាប់់ព្រៃន្តិសនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ងឈិរតេ�សី្លាែ រ�ខី្មែ�ែរតេធីើី
បាន្តិ �មិុ័�ន្តិងឹតេពារតេពញតេដ្ឋាយធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសសម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយជ�នាញ
ប់តេចុ�តេទ្ធិស ន្តិ�ងតេទ្ធិពយតេកាស�យ�ុស់តេដ្ឋមី័ប�ីច��រ�ិុងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ
សងីម័�មិុ័�។
 �ុិងឱកាសតេនាះខ្មែដ្ឋរ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី� វាា �គ់្រោះដ្ឋតិ 
�ុិងនាម័�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិទ្ធិទួ្ធិ�ប់ន្តិទិ�វ �សយ័ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាតេ��មិុ័� បាន្តិតេ�ី� 
តេ�ងីន្តិ�វច�ណិចគឺន្តិាះឹថា ការ�ស្លាងធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសសគឺឺ�តេរឿងស�ខាន់្តិ
ប់�ផិ្ត��ុិងការឈ្នាន្តិតេឆុ្នាំះតេ�ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍវ �ស័យប់តេចុ�វ �ទ្ធិា ន្តិ�ងការ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេសដ្ឋឋ��ចុ-សងីម័�មិុ័�។ ឯ�ឧ�ោម័ស�ម័វាយ�ព្រៃម័ា�ុស់ដ្ឋ�់
ភាគឺពីា�ព់និ័្តិ �ព�តេសសម្រា�ុម័ហិុន្តិ ស�ខ្មែហើុរឧសាហ�ម័ែ តេសៀម័�ន្តិស៍ ភីិ
ធីអីិី៊ិ អ៊ិ��ធីីឌី្ឍ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងឱយសតេម្រាម័ចបាន្តិ��ចុសហម្រាប់��ិ
ការតេន្តិះ ខ្មែដ្ឋ��ការចាប់់តេផ្តោមី័�ែដី្ឋស៏�ខាន់្តិព្រៃន្តិភាព�ព្រៃដ្ឋគឺ�រវាងរដ្ឋឋន្តិ�ង
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ឯ�ជន្តិ តេដ្ឋមី័បរីមួ័ច�ខ្មែណ��ិុងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសស តេ�ីជ�នាញ
វ �សើ�ម័ែ ប់តេចុ�វ �ទ្ធិា ន្តិ�ងឌី្ឍជ�ី�។ ចាប់់តា�ងពីវ �ប់�ិ�ជ�ង�ឺ�វដី្ឋ១៩ តេ�
�មិុ័� ការតេម្រាប់មី្រាបាស់ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាឌី្ឍជ�ី�មាន្តិសន្តិទិះកាន់្តិខ្មែ�ខាា �ង�ិុង
វ �សយ័ស្លាធារណៈ វ �សយ័ឯ�ជន្តិ ន្តិ�ង�ិុងច�តេណាម័ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
ទ្ធិ�តេ� ព�តេសសស�សស-ន្តិ�សស��។ ប់ដ្ឋ�វ�ិន្តិឧ៍សាហ�ម័ែជ�នាន់្តិទ្ធិ៤ី បាន្តិ
តេធីើីឲ្យយការតេម្រាបី់ម្រាបាស់ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាឌី្ឍជី��កាន់្តិខ្មែ�មាន្តិ��ខណៈចា�បាច់
ន្តិ�ងទ្ធិ���ទ្ធិ��យ�ិុងម្រាគឺប់់វ �ស័យ រមួ័ច�ខ្មែណ�ជ�រញិ��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ។ 
តេដី្ឋម័បីឲ្យយការតេម្រាបី់ម្រាបាស់ប់តេចុ�វ �ទ្ធិាឌ្ឍីជី��ផ្តិ�់ផ្ត�ម្រាប់តេយ៉ាជន្តិ៍�ុស់ 
ដ្ឋ�់ម្រាគឺប់់�ួអ៊ិងីព្រៃន្តិសងីម័ “តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយតេសដ្ឋឋ��ចុន្តិ�ងសងីម័
ឌ្ឍីជី���មិុ័� ២០២១-២០៣៥” ម្រា�ូវបាន្តិតេរៀប់ច�តេ�ងីតេដ្ឋាយមាន្តិ
សសរសោម័ាច�នួ្តិន្តិ៣គឺឺ ព�រដ្ឋឋឌី្ឍជ�ី� រដ្ឋាឋ ភិ�បា�ឌី្ឍ�� ន្តិ�ងធិីរ��ចុ
ឌ្ឍជី�ី�។ ម្រា�សួងព្រៃម្រាប់សណីយន៍្តិ�ងទ្ធិ�រគឺម័នាគឺម័ន៍្តិ ប់ន្តិជិ�រញិការ
�ស្លាងធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសសឌ្ឍជីី�� តេដ្ឋមី័បតីេ�ាយី�ប់នឹ្តិង�ម្រាមូ័វការទី្ធិផ្តារ
ព��ម័ែ�មិុ័� ប់ន្តិពិម្រាងឹងវ �ស្លា�ភាពព្រៃន្តិ�ម័ែវ �ធី�ី�ម្រាទ្ធិន្តិ�ងតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិ
នានាឈ្នាន្តិតេ�ប់តេងកី���ខ�ណឌ អ៊ិ�តេណាយផ្ត�ដ្ឋ�់ការប់តេងកី�ន្តិ�ង
ការវ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺតេ�ីប់តេច�ុវ �ទ្ធិាឌី្ឍជ�ី� ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិសកាោ និ្តិព�សម្រាមាប់់
ចាប់់យ�ខ្មែ�សម្រាចវា�់ផ្ត����ម័ែន្តិ�ង�ព្រៃម័ាឌី្ឍជ�ី� ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍឈ្នាន្តិ
តេ�សតេម្រាម័ចបាន្តិច�ខិវ �ស័យខ្មែម្រាប់កាា យ�មិុ័� �ម្រាប់តេទ្ធិសមាន្តិច�ណ� �
ម័ធីយម័�ម្រាម័���ស់ុតេ�ឆុ្នាំ�២០៣០ ន្តិ�ងច�ណ� ��ុស់តេ�ឆុ្នាំ�២០៥០។

តាម័រយ:��ចុសហការតេន្តិះ ម្រា�ុម័ហិុន្តិ តេសៀម័�ន្តិស៍ ន្តិងឹផិ្ត�់ជ�ន្តិន្តិ�វ
��ុប់់ស�ខ្មែហើុរខ្មែដ្ឋ�មាន្តិអ៊ិ�ា ប័់ណះ (License software) ធីន្តិធាន្តិ
សមាា រ:ប់ណិិះប់ណិា� ន្តិ�ង�ម័ែវ �ធីសី��ាដ្ឋ�់ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ តេដ្ឋមី័បផី្ត�ិ់
ជ�ន្តិដ្ឋ�់វ �ទ្ធិាស្លាា ន្តិប់តេច�ុវ �ទ្ធិា�មិុ័� ន្តិ�ងប់ណឌ� �យសភាប់តេចុ�វ �ទ្ធិា
ឌ្ឍជី�ី��មិុ័� តាម័រយ:ការជួយ��ម្រាទ្ធិសម្រាម័ប់សម្រាមួ័�ខ្មែផុ្ត�ដ្ឋ�ប់�នាែ ន្តិ
ប់តេចុ�តេទ្ធិស ន្តិ�ងការប់ណិិះប់ណិា�ពី software ពសី្លា� សទមី័មី័
ង តេ�ម័ប់�ឌា។ ន្តិ�សស�� ខ្មែដ្ឋ�ម័�ពីស្លា��វ �ទ្ធិា�័យព្រៃដ្ឋគឺ�ទាំ�ងតេន្តិះ 
ន្តិងឹទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិការប់ណិិះប់ណិា� ការតេម្រាបី់ម្រាបាស់ស�ខ្មែហើុរខ្មែដ្ឋ�មាន្តិ
អា�ា ប់ណ័ះ ន្តិ�ងការម្រាប់�ងយ�សញ្ញាា ប់ម្រា�ប់ញ្ញាើ �់សម័�ាភាពសង់ិដ្ឋា
ផ្តងខ្មែដ្ឋរ តេម្រាកាម័ការជយួឧប់�ាម័ាពីម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អគ្រោះ�ើ �ញជួួប់សគំ្រោះណះសណំាលិ �ិងពសិាអាហារសាម្មគគ�ីម្មយួុ

ប់ងប់ូ�ូកម្មមករកពំង់ផ្នែ�សវយុត័ិគ្រោះខិតិត�ពះសហី៊ុ�ុ

 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ 
បាន្តិអ៊ិតេ�ើ ីញជបួ់ស�តេណះស�ណា� ន្តិ�ងព�ស្លាអាហារស្លាម័គឺីី
�ម័យួប់ងបូ់�ន្តិ�ម័ែ�រ��ពង់ខ្មែផ្តសើយ�័ នា�ៃ ចព្រៃ�ៃទី្ធិ២៩ ខ្មែ�តេម័ស្លា 
ឆុ្នាំ�២០២២។ 
 �ុិងឱកាសស�តេណះស�ណា�តេន្តិះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តី 
សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិសខ្មែមិ័ង�ីិតេស្លាម័ន្តិសសរ�ីរាយ �ដ៏្ឋ�ច�
តេកា�សរតេសីរន្តិ�វវរីភាពព្រៃន្តិម័ន្ត្រីនីិ្តិម្រាគឺប់់��ដ្ឋាប់់ថុា�់�ិុង��ពង់ខ្មែផ្តសើយ�័
តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិប់�តេពញការង្ហារម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយវ ��ើ ជវីៈ មាន្តិ
វ �ន្តិយ័ ចាស់�ស់ ន្តិ�ងការទ្ធិទួ្ធិ��ិសម្រា�ូវ�ុស ់ខ្មែដ្ឋ��ខ្មែផុ្ត�ម័យួ�ុិង
ការច��រមួ័រ�ាន្តិ�វ��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ�ិុងតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ន្តិ�ងទ្ធិ�ទាំ�ង
ម្រាប់តេទ្ធិសផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ 
 �ម័យួ�ុតេន្តិះ ឯកឧតិតម្ម គឺ�សប់ញ្ញាើ �់ម្រាបាប់់ដ្ឋ�់ប់ងបូ់�ន្តិ
�ម័ែ�រឱយដឹ្ឋងប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ�ថា រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�បាន្តិន្តិ�ង��ពិង��ម្រាទ្ធិដ្ឋ�់ 
ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិឱយកាា យ�តេ��ិគឺ�រ�តេសដ្ឋឋ��ចុពហិប់�ណង 
តាម័រយៈការ�ស្លាងតេហដ្ឋាឋ រចនាសម័ុ័និ្តិផ្តា�វ�ុ� ់ ម្រាប់ពនិ័្តិចតេម្រាមាះទឹ្ធិ�
��ើ�់ ការតេរៀប់ច�ទ្ធិមី្រា�ុងបាន្តិ�សូូ្លា� តេហយីមាន្តិម្រាព�ន្តិយនិ្តិតេហាះ

ខុា�អ៊ិនិ្តិរ��� ខ្មែដ្ឋ��សកិានិ្តិព�តេសដ្ឋឋ��ចុយ៉ាា ងស�ខាន្តិស់ម្រាមាប់ក់ារ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� ន្តិ�ងរមួ័ច�ខ្មែណ�ផិ្ត�ម់្រាប់តេយ៉ាជន្តិដ៍្ឋ�់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
តេ��ិុងតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ នាតេព�ប់ចិុប់បនុ្តិ ន្តិ�ងតេ�អ៊ិនាគឺ�។
 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ឱយដឹ្ឋងថា ព�ធីតីេន្តិះ�៏មាន្តិការអ៊ិតេ�ើញីច��រមួ័ពី
ឯ�ឧ�ិម័ គឺចួ ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ 
ឯ�ឧ�ិម័ �� គឺមឹ័ឈិន់្តិ ម្រាប់��ភិ�រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ទ្ធិទួ្ធិ�ប់ន្តិទិ�អ៊ិគីឺនាយ�
��ពង់ខ្មែផ្តសើយ�័ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ ថុា�់ដឹ្ឋ�នា�ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងស្លាា ប័់ន្តិ 
ពា�់ព័និ្តិ ខ្មែដ្ឋ��ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ
តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ  ន្តិ�ងប់ងបូ់�ន្តិ�ម័ែ�រ��ពង់ខ្មែផ្តសើយ�័តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ 
�ង១ពាន់្តិនា�៕់
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«ការព�ងងឹម្មលូិដ្ឋាឋ �គ្រោះសដ្ឋឋកិច្បាចសហ៊ុគម្ម�៍ គ�ឺក�ូគ្រោះសារកែងុការអភិរកសជីួ�ៈច្បា�មុ្មះ
�ប់កប់គ្រោះដ្ឋាយុ�ប់សទិីធភាព �ិង�ិរ�តរភាព»

 តេ�ម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ២៨ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២ នាទី្ធិសោកីារ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�ជួប់តេ��ម្រាសី Timsin Ballard ម្រាប់ធាន្តិ
ម្រាប់��ភិ�ព្រៃន្តិម័��ន្តិ�ធី� Biodiversity Landscape Fund (BLF) រប់ស់
ចម្រា�ភិពអ៊ិង់តេគឺាស តេដ្ឋមី័បពី�ភា�ាការង្ហារពា�ព់និ័្តិនឹ្តិងការអ៊ិនិ្តិវ�ិគឺតេម្រាមាង 
តេម្រាកាម័ម័��ន្តិ�ធី� BLF តេន្តិះតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�។ តេ��ម្រាសីបាន្តិប់ញ្ញាើ �់
តេ��ុិងជ�នួ្តិប់តេន្តិះថា ម័��ន្តិ�ធី� BLF តេផ្លាោ �អាទ្ធិ�ភាពតេ�ីការង្ហារច�ន្តិនួ្តិ 
៣ គឺឺ ការកា�ប់់ន្តិាយភាពម្រា�ីម្រា� ការអ៊ិភិ�រ�សជវីៈចម្រាមុ័ះ ន្តិ�ងការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួ
អាកាសធា�ិ។
 �ការតេ�ាយី�ប់ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា 
ការពម្រាងងឹម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុសហគឺម័ន៍្តិ គឺ�ឺ��ន្តិតេស្លារ�ិុងការអ៊ិភិ�រ�ស
ជវីៈចម្រាមុ័ះម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព ន្តិ�ងន្តិ�រនិ្តិរភាព។ ឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ
បាន្តិប់និ្តិថា សម្រាមាប់់�មិុ័� អាទ្ធិ�ភាពអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ រមួ័មាន្តិការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ
ធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសស ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេដ្ឋាយចរីភាព ការពម្រាងងឹអ៊ិភិ�បា���ចុ 
ន្តិ�ងការពម្រាង�ីម្រាច�ពាណ� ជើ�ម័ែ តេហយី�មិុ័�ស្លាើ គឺម័ន៍្តិច�តេពាះ
ការពម្រាងី���ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការពាណ� ជើ�ម័ែ�មួ័យចម្រា�ភិពអ៊ិង់តេគឺាស 
�ព�តេសសការនា�តេចញផ្ត���ផ្ត�សហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ដ្ឋ�ច� អ៊ិងករ 

(blueberry rice) ស្លាើ យចន្តិទ ី ន្តិ�ងតេច� ការ��់ឥណទាំន្តិកាប់�ន្តិ 
ន្តិ�ងការវ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺតេ�មី្រាប់ពនិ័្តិធីនា�រន្តិ�ងហ�រ�ាវ�ាិ ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ
តេទ្ធិសចរណ៍។ �ី�ឹណាម្រាប់�សហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ�ខ្មែ�ម្រាប់ឈិម័នឹ្តិង
ភាពម្រា�មី្រា� តេយងីម័�ន្តិអាចន្តិ�យ៉ាយអ៊ិ�ព�ី�ចកុារអ៊ិភិ�រ�សបាន្តិតេ�យី។
តេ��ម្រាស ី Timsin Ballard បាន្តិប់ញ្ញាើ �់ជ�ន្តិឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិថា 
អាទ្ធិ�ភាពអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិទាំ�ងតេន្តិះតេ�ាីយ�ប់យ៉ាា ងវ �ជើមាន្តិតេ�ន្តិឹងតេ��តេ� 
ន្តិ�ងតេ��ប់�ណងរប់ស់ម័��ន្តិ�ធី� BLF តេហយីតេ��ម្រាសនី្តិងឹជ�រញិឱយ
មាន្តិការចិះអ៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃន្តិការតេយ៉ាគឺយ�់រវាងចម្រា�ភិពអ៊ិង់តេគឺាស ន្តិ�ង
�មិុ័� តេដ្ឋាយមាន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ�ស្លាា ប់ន័្តិប់តេងី្ហា� �ុិងការអ៊ិនិ្តិវ�ិ
គឺតេម្រាមាងតេម្រាកាម័ម័��ន្តិ�ធី�តេន្តិះ៕
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�កសងួប់រសិាា � �ប់កាសដ្ឋាក់ឱ្យយគ្រោះ�ប់��បាស�់�ា�ូការ “គ្រោះសៀ�គ្រោះ�ម្មគគគ្រោះទីសក៍សតពីី

គ្រោះ�គឿងគ្រោះទីសគ្រោះ��ប់គ្រោះទីសកម្មុ�ុ” �ិងគ្រោះ�ទីកិាគ្រោះកសរកលូិ�តិិគ្រោះលិ�កទី២ី

 ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិផួិ្តចតេផិ្តមី័គឺ�ន្តិ�� ន្តិ�ងតេរៀប់ច�� “តេសៀវតេ�
ម័គីឺតេទ្ធិស�៍សិពីីតេម្រាគឺឿងតេទ្ធិសតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�” ដ្ឋ�ប់�ងតេគឺ ន្តិ�ងម្រាប់កាស
ដ្ឋា�ឱ់យតេម្រាប់មី្រាបាស់�ផ្តា�វការ�ិុងតេវទ្ធិ�កាតេ�សរ������តេ�ី�ទី្ធិ២ នា
ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី១ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ តេ�អ៊ិ�រតេ�ម័រានី្តិ សហភាពសហព័និ្តិ
យិវជន្តិ�មិុ័�រាជធាន្តិភុីិ�តេពញ តេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯកឧតិតម្ម 
សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ា
���អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិត៍េដ្ឋាយចរីភាព។
 តេវទ្ធិ�កាតេ�សរ������តេ��ីទី្ធិ២តេន្តិះ តេរៀប់ច�តេ�ងី�ិុងតេ�� 
ប់�ណងស�ខាន់្តិៗរមួ័មាន្តិ៖ ១)ផ្តសពើផ្តាយឱយស្លាធារណជន្តិបាន្តិសី្លា�់ 
ពមី្រាប់តេភិទ្ធិតេ�សរ���ព្រៃម្រាពរប់ស់�មិុ័� ២)ខ្មែច�រ �ខ្មែ��ព័�៌មាន្តិសីិពី
វឌ្ឍឍន្តិភាពព្រៃន្តិការតេរៀប់ច�ម័ជឈម័ណឌ �ម្រាស្លាវម្រា�វ ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សតេ�សរ
��� សិ� អាន្តិ ភិុ�គឺ�ខ្មែ�ន្តិ ៣)ច��រមួ័ច�ខ្មែណ�តេ�ី��ម័ស់ុវ �ស័យ
តេទ្ធិសចរណ៍ធីម័ែ��� ន្តិ�ង៤)ផ្តារភាើ ប់់ប់ណិាញអុ៊ិ�ស��ាម្រាស្លាវម្រា�វ 
ន្តិ�ងពម្រាងឹងការអ៊ិភិ�រ�សតេ�សរ���ព្រៃម្រាពតេ��ម័ុិ�។
 តេដ្ឋាយខ្មែ�� តេសៀវតេ�ម័គីឺតេទ្ធិស�សិ៍ពីតីេម្រាគឺឿងតេទ្ធិសតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស 
�មិុ័� ម្រា�សងួបាន្តិតេរៀប់ច�តេ�ងី តេដ្ឋមី័ប�ី�ណ�់អ៊ិ�ិសញ្ញាា ណ ចងម្រា�ង
ទិ្ធិ��ឯ�ស្លារ អ៊ិ�ពី��ខណៈជីវស្លាន្ត្រីសិ រ�ប់ស្លាន្ត្រីសិ ស្លារម្រាប់តេយ៉ាជន៍្តិ 

ច�តេណះដឹ្ឋង�ម្រាប់ព្រៃពណី ន្តិ�ងរតេប់ៀប់ព្រៃន្តិការតេម្រាប់មី្រាបាស ់ រ�ិខ���
តេម្រាគឺឿងតេទ្ធិសតេ��មិុ័� ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់�ជន្តិខ្មែ�ងខ្មែ�អ៊ិនិ្តិវ�ិតា�ងពីដ្ឋ�ន្តិតា 
សម្រាមាប់់តេធីើ�ីតេម្រាគឺឿងផ្តស��ុិង ម័ា�ប់អាហារម្រាប់ចា�ព្រៃ�ៃ ន្តិ�ង�ឱស�ខ្មែ�រ�ា
សិ�ភាព ន្តិ�ងពាបា�ជ�ង។ឺ
 �ុិងឱកាសតេនាះខ្មែដ្ឋរ �ម៏ាន្តិការចិះអ៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃន្តិ��ចុសហ
ម្រាប់��ប់�ិការរវាងម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងសួន្តិរ�ិខឧទ្ធិាន្តិ KEW ព្រៃន្តិចម្រា�ភិព
អ៊ិង់តេគឺាស សិពីី��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ�ុិងការ ប់តេងក�ី ន្តិ�ងដ្ឋ�តេណីរការព្រៃន្តិ
ការអ៊ិភិ�រ�សជវីៈចម្រាមុ័ះតេម្រា�ខ្មែដ្ឋន្តិធីម័ែ���តេ��ម័ុិ�។ អ៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃន្តិ
��ចុសហម្រាប់��ប់�ិការរវាងម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិពា�ព់និ័្តិ 
សិពី�ី�ចុសហការតេរៀប់ច� ន្តិ�ងម្រាប់��ប់�ិ�ការរប់ស ់ម័ជឈម័ណឌ �ម្រាស្លាវម្រា�វ 
ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សតេ�សរ��� សិ� អាន្តិ ភុិ�គឺ�ខ្មែ�ន្តិ។
 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ឱយដឹ្ឋងថា តេវទ្ធិ�កាតេ�សរ������តេ��ីទី្ធិ២ ន្តិ�ង
តេសៀវតេ�ម័គីឺតេទ្ធិស�៍សិពីីតេម្រាគឺឿងតេទ្ធិសតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�តេន្តិះ បាន្តិ
តេរៀប់ច�តេ�ងីតេ�អ៊ិ�រតេ�ម័រានី្តិ សហភាពសហព័និ្តិយិវជន្តិ�មិុ័� 
(ស.ស.យ.�.) រាជធានី្តិភិុ�តេពញ តេដ្ឋាយមាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័
ព�ី�ណាងម្រា�សួង ស្លាា ប់ន័្តិ ស្លាា ន្តិទ្ធិ�� អ៊ិងកីារព្រៃដ្ឋគឺ� វ �សយ័ឯ�ជន្តិ 
អុ៊ិ�ជ�នាញ��� ន្តិ�ងអ៊ិនិ្តិរ��� ស�សស ន្តិ�សស�� ន្តិ�ងអុ៊ិ�ពា�់ព័និ្តិ។ 
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តេសៀវតេ�ម័គីឺតេទ្ធិស�៍សិពីីតេម្រាគឺឿងតេទ្ធិសតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� ន្តិងឹមាន្តិខ្មែច�
ជ�ន្តិដ្ឋ�់ស្លាធារណជន្តិប់ណាោ ញស្លារព័�ម៌ាន្តិ ��ណាងស្លាា ប់ន័្តិ ន្តិ�ង
ស�សស ន្តិ�សស��ខ្មែដ្ឋ�អ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័�ិុងតេវទ្ធិ�កាតេ�សរ������ តេ��ី
ទ្ធិ២ី ន្តិ�ងទ្ធិសសនាព�ព័រណ៍តេ�សរ��� តេដ្ឋាយតេសរ ី តេ�អ៊ិ�រតេ�ម័រានី្តិ 
សហភាពសហព័និ្តិយិវជន្តិ�មិុ័�រាជធានី្តិភុិ�តេពញ៕ 
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ �សិសតិិកមុុ្ម� �តិ�ូគ្រោះច្បាះអភិ�ឌ្ឍឍ�ស៍ម្មតិាភាពខិា�ួ គ្រោះច្បាះគ្រោះធិវ�ការងារ�

�កុម្ម �ងិគ្រោះរៀ�ស�ូតិអពំកីារ�ិ�តិត�ព៍្រៃ�សភាពការណ៍�គ្រោះ�បាយុពភិពគ្រោះ�ក

 ន្តិ�សស���មិុ័� ម្រា�ូវតេចះអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិសម័�ាភាព�ាួន្តិ តេចះតេធីើ ីការង្ហារ
�ម្រា�ុម័ ន្តិ�ងតេរៀន្តិស�ម្រា�អ៊ិ�ពកីារវ �វ�ិន្តិព៍្រៃន្តិសភាពការណ៍ន្តិតេយ៉ាបាយ
ព�ភិពតេ�� �ម្រាប់ស្លាសន៍្តិរប់ស ់ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ នាឱកាសជួប់ស�តេណះស�ណា��មួ័យន្តិ�សស�� 
ជ័យ�ភីិអាហារ�ប់�រណ៍តេ�ស��ាតេ�អ៊ិ�ន្ត្រីសិ្លា�ី ច�ន្តិួន្តិ២១នា�់ 
តេ�ទ្ធិសិីកីារម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ�ព្រៃ�ៃទី្ធិ២៣ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២។ 
 តេ�ា���ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ីបាន្តិខ្មែច�រ �ខ្មែ��
�ព�តេស្លាធីន្តិ�៍ុិងការរសត់េ�អ៊ិ�ន្ត្រីសិ្លា� ី ន្តិ�ងផិ្ត��់អ៊ិនិ្តិស្លាសន៍្តិជ�ន្តិ
ន្តិ�សស���មិុ័�ថា តេម្រា�ពឱីកាសអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិស៍ម័�ាភាព�ាួន្តិ ប់ូ�ន្តិៗ�៏ម្រា�ូវ
ម្រាប់ងឹខ្មែម្រាប់ងស��ាខ្មែសើងយ�់អ៊ិ�ពីជវីភាពរស់តេ�ម្រាប់ចា�ព្រៃ�ៃ �ព�តេសស 
ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិត៍េសដ្ឋឋ��ចុសងីម័រប់ស់ម្រាប់តេទ្ធិសអ៊ិ�ន្ត្រីសិ្លា�ី ខ្មែដ្ឋ��ម្រាប់តេទ្ធិស
មាន្តិភាពស�ប់�រខ្មែប់ប់តេ�ីអាហារ�ប់�ាម័ា។ ម័�ន្តិខ្មែ�ប់ាិតេណាះ ះ ឯ�ឧ�ិម័
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិ ី បាន្តិប់និ្តិតេទ្ធិៀ�ថា ប់ូ�ន្តិៗន្តិ�សស��ម្រា�ូវតេជឿ��ត់េ��ីាួន្តិឯង តេចះ
តេធីើកីារង្ហារ�ម្រា�ុម័ ន្តិ�ងតេរៀន្តិស�ម្រា�អ៊ិ�ពកីារវ �វ�ិន្តិព៍្រៃន្តិសភាពការណ៍
ន្តិតេយ៉ាបាយព�ភិពតេ�� តេដ្ឋមី័បអី៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិស៍ម័�ាភាព�ាួន្តិ ម្រាសប់តាម័
ប់រ �ប់ទ្ធិន្តិតេយ៉ាបាយ�ិុង��ប់ន់្តិ ន្តិ�ងតេ�ី��តេម័កងីតេសដ្ឋឋ��ចុម្រាគឺសួ្លារ ខ្មែដ្ឋ�
�ខ្មែផុ្ត�មួ័យ�ុិងការតេ��ី�ម័ស់ុផ្ត�ម្រាប់តេយ៉ាជន៍្តិរប់ស់�មិុ័�ផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់៖ ��ច្បាក�ា�ូគ្រោះ�កា�ចំ់្បាគ្រោះណះដ្ឋងឹ �ងិ�ប់ីធិម៌្ម ប់ណាណ លិយ័ុបា�គ្រោះដ្ឋ�រតិួ

នាំទី�ីា ងសខំា�់�ម្មលូិដ្ឋាឋ �គ្រោះ�កែងុការសកិា កដ៏្ឋចូ្បា�សងគម្ម

 «�ម្រាច�ផ្តា�វតេ�កាន្តិច់�តេណះដឹ្ឋង ន្តិ�ងវប់បធីម៌័ ប់ណាះ �័យ
បាន្តិតេដ្ឋរី�នួាទី្ធិយ៉ាា ងស�ខាន់្តិ�ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ុិងការស��ា �ដ៏្ឋ�ច�
សងីម័»។ តេន្តិះគឺឺ�ការខ្មែ�ាងរប់ស់ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ �ិុងឱកាសព្រៃន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញ�អ៊ិធី�ប់�ី
�ុិងព�ធីមី្រា�ុងពា�ី សិ�មុាសទ់្ធិ�ឹមុាស់ដី្ឋ តេដ្ឋមី័បសី្លាងសងប់់ណាះ �័យ 
តេ�ស្លា�ប់ឋម័ស��ា ន្តិ�ងវ �ទ្ធិា�័យហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ ម័��ិភាព សា��តេ�
សង្ហាក �់តេ��៤ ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ។
 ព�ធីមី្រា�ុងពា�ី ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់ម្រាព�ឹតិេ�តេ�ម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ១៧ ខ្មែ�ឧសភា 
ឆុ្នាំ�២០២២ �៏មាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ គឺចួ ច�តេរនី្តិ អ៊ិភិ�បា�
ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិម្រាពះសហីនិ្តិ ឯ�ឧ�ិម័ �ឹ�តេរ ា� ស�តេរច ឯ�ឧ�មិ័ 
�� គឺមឹ័ឈិន់្តិ ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាស ី�ម្រា�ុម័
កាង្ហារ តេ��ម្រាគឺ ូអ៊ិ�ុម្រាគូឺ ម្រា�ុម័យិវជន្តិកា�បា�ម្រា�ហម័�មិុ័� យិវជន្តិ
កាយ៉ាឫទ្ធិ� ិ ស�សានិ្តិស�សសព្រៃន្តិស្លា�ប់ឋម័ស��ា ន្តិ�ងវ �ទ្ធិា�័យហិុន្តិ 
ខ្មែសន្តិ ម័��ិភាព យ៉ាា ងតេម្រាចីន្តិ�ិះ�រ។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន្តិ៍
ថា ប់ណាះ �័យ��ខ្មែន្តិាងប់តេងក�ីឱកាសសម្រាមាប់់ស�សស ន្តិ�សស�� តេធីើកីារ

ស��ា ម្រាស្លាវម្រា�វ ន្តិ�ងជួយប់តេងក�ីគឺ�ន្តិ�� ន្តិ�ងទ្ធិសសន្តិៈ�ែីៗ  ខ្មែដ្ឋ��
ច�ណិចសុ��ព្រៃន្តិសងីម័ ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយភាពព្រៃចមុ្រាប់ឌ្ឍ�� ន្តិ�ងទ្ធិ�តេនី្តិប់�ម័ែ។
 ប់ណាះ �័យខ្មែដ្ឋ��ច�ណងព្រៃដ្ឋ�ែីសម្រាមាប់់ស�សានិ្តិស�សស
ស្លា�ប់ឋម័ស��ា ន្តិ�ងវ �ទ្ធិា�័យហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ ម័��ិភាព មាន្តិ
ប់តេណិាយ២៥ខ្មែម័ាម្រា� ទ្ធិទឹ្ធិង៨ខ្មែម័ាម្រា� �ម័ស់ុ២�ន់្តិ តេហយីន្តិងឹម្រា�ូវ
ច�ណាយតេព�ស្លាងសង់�ង៥ខ្មែ� តេម្រាកាម័ការឧប់�ាម័ា�ស្លាងតេដ្ឋាយ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ រដ្ឋឋបា�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ម្រា�សងួអ៊ិប់់រ � ន្តិ�ង��ពង់ខ្មែផ្ត
សើយ�័ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ៕



ទំព័រ 40 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ កមុុ្ម���ប់ធា�អាសុា� គឺ�គ្រោះមាទី�ភាពដ្ឋធំ៏ិគ្រោះធិងរប់ស់

�ប់�ជួ�ផ្នែខិមរ�គប់់របូ់

 «�មិុ័��ម្រាប់ធាន្តិអាសុ្លាន្តិគឺឺ�តេមាទ្ធិន្តិភាពដ្ឋ៏ធី�តេធីងរប់ស់ 
ម្រាប់�ជន្តិខ្មែ�ែរម្រាគឺប់់រ�ប់។ តេន្តិះគឺឺ�ម្រាប់ស្លាសន៍្តិតេ��ីតេ�ងីរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម 
សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហារ
រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ �ុិងឱកាសអ៊ិតេ�ើ ីញជបួ់
ស�តេណះស�ណា��មួ័យតេ��ម្រាគូឺ អ៊ិ�ុម្រាគូឺ តេ�ម្រាស�ុព្រៃម្រាពន្តិប់់ តេ��ិ
ម្រាពះសីហនិ្តិ ន្តិ�ងមាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ គួឺច ច�តេរនី្តិ 
អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិម្រាពះសហីនិ្តិ ម្រាពម័ទាំ�ងឯ�ឧ�ិម័ 
តេ��ជ�ទាំវ តេ�� តេ��ម្រាស ីន្តិ�ងតេ��ម្រាគូឺ អ៊ិ�ុម្រាគូឺ �តេម្រាចនី្តិរ�ប់ច��រមួ័ 
នាព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៦ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ ។
 ឯកឧតិតម្ម�ប់ធា��កុម្មការងារ បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់
ឱយដ្ឋងឹតេទ្ធិៀ�ថា កា�ពី�ែីៗ តេន្តិះ សតេមិ័ចតេ�តេ�នាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ បាន្តិ
ប់�តេពញទ្ធិសសន្តិ��ចុតេ�សហរដ្ឋឋអាតេម័រ �� �ុិងនាម័�ម្រាប់ធាន្តិអាសុ្លាន្តិ 
�ុិងនាម័�នាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិព្រៃន្តិម្រាពះរា�ណាចម្រា��មិុ័�។ តេន្តិះ�តេ��ី
ទ្ធិ១ី តេម្រាកាយសន្ត្រីងី្ហាម័តេវៀ�ណាម័ ខ្មែដ្ឋ�ថុា�ដ់្ឋ�ឹនា��មិុ័�មាន្តិវ�ិមាន្តិ
តេ�តេ�ទី្ធិ�ឹដី្ឋសហរដ្ឋឋអាតេម័រ ��។ ទ្ធិង់����មិុ័� �ម័យួនឹ្តិងទ្ធិង់���
សហរដ្ឋឋតេម័រ �� ទ្ធិង់អាសុ្លាន្តិ ខ្មែដ្ឋ��ម័ុិ��ិុងនាម័�ម្រាប់តេទ្ធិស �ម្រាប់ធាន្តិ
អាសុ្លាន្តិដឹ្ឋ�នា�គឺណៈម្រាប់��ភិ�តេ�ម្រាប់ជិ�តេ�សហរដ្ឋឋអាតេម័រ ��។ តេន្តិះគឺឺ�

តេមាទ្ធិន្តិភាពដ៏្ឋធី�តេធីងរប់ស់ម្រាប់�ជន្តិខ្មែ�ែរម្រាគឺប់់រ�ប់។ តេន្តិះសរប់ញ្ញាើ �់ថា តេយងី
បាន្តិតេធីើតីេរឿងដ្ឋម៏្រា�មឹ័ម្រា�ូវ តេយងីបាន្តិប់�ុប់ស់ន្ត្រីងី្ហាម័ដ៏្ឋរិា �ព្រៃរ ាតេ��ម័ុិ� សិ្លារ
ន្តិ�ង�ស្លាង�មិុ័� រហ��ដ្ឋ�់�ម្រាម័��មួ័យខ្មែដ្ឋ�តេយងី�ម្រាប់ធាន្តិអាសុ្លាន្តិ 
ឈិរតេដ្ឋាយតេមាទ្ធិន្តិភាព�ប់ណិាម្រាប់តេទ្ធិសតេផ្តសងតេទ្ធិៀ�តេ�តេ�ីទឹ្ធិ�ដី្ឋ
សហរដ្ឋឋអាតេម័រ ��។ តេន្តិះ�តេ�គឺជ័យមួ័យដ្ឋធ៏ី�តេធីងរប់ស់ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�
ខ្មែ�មិ័ង។ 
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិសងក�ធ់ីៃន់្តិថា ការវ �វ�ិ
រប់ស�់មិុ័��ុិងរយៈតេព�ចិងតេម្រាកាយតេន្តិះ �ការវ �វ�ិ�ម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីសិ 
ន្តិងឹតេធីើឱីយអ៊ិនាគឺ��មិុ័�ភិាសឺ្លាើ ង ន្តិ�ងចាស់�ស�់ងមិ័ន្តិប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ� 
តេដ្ឋាយ�ែ ន្តិន្តិរណាអាចតេធីើបីាន្តិតេម្រា�ពីសតេមិ័ចតេ�តេ� នាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
តេនាះតេទ្ធិ ខ្មែដ្ឋ�ដ្ឋ�ឹនា�នាវា�មិុ័�ឱយតេ�មិ័�ប់និ្តិតេទ្ធិៀ� �មួ័យន្តិងឹ
ការធានាបាន្តិន្តិ�វអ៊ិនាគឺ�មួ័យដ៏្ឋរងិតេរឿងសម្រាមាប់់ម្រាប់�ជន្តិ�ម័ុិ�។
 តេ�ា���ុិងឱកាសជួប់ស�តេណះស�ណា�តេន្តិះខ្មែដ្ឋរ ឯកឧតិតម្ម 
សាយុ សអំាលិ ់ បាន្តិតេកា�សតេសីរ វាយ�ព្រៃម័ា�ុស់ ន្តិ�ងស�ម័
ខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណច�តេពាះតេ��ម្រាគូឺ អ៊ិ�ុម្រាគូឺ �ុិងការច��រមួ័ទ្ធិប់់ស្លាក �់រ�ី
រា�ដ្ឋា�ព្រៃន្តិជ�ង�ឺ�វដី្ឋ-១៩។ �ព�តេសស គឺឺការច��រមួ័ចា�់វាា �់ស្លា�ង 
តេដ្ឋមី័បបី់តេងក�ីន្តិ�វសហគឺម័ន៍្តិប់ន្តិាិ� ខ្មែដ្ឋ�អ៊ិនិ្តិញ្ញាា �ឱយតេយងីបាន្តិតេបី់�
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ម្រាប់តេទ្ធិសតេ�ងីវ �ញ។ �ម័យួ�ុតេន្តិះ ឯ�ឧ�ិម័�៏ស�ម័តេកា�សរតេសរីដ្ឋ�់
តេ��ម្រាគឺ ូ អុ៊ិ�ម្រាគូឺ �ុិងការច��រមួ័អ៊ិនិ្តិវ�ិតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយអ៊ិប់់រ �យ៉ាា ង
ខាើ ប់់�ើួន្តិ ការតេធីើ�ី�ខ្មែណទ្ធិម្រាម័ង់តេ�ីវ �សយ័អ៊ិប់់រ � �មួ័យន្តិងឹការ�ះប់ង់
ទាំ�ង�មាា �ងកាយ ច��ិ ម្រាបា�ា  ច��រមួ័�មួ័យនឹ្តិងរាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� តេដ្ឋមី័បី
អ៊ិនិ្តិវ�ិឱយបាន្តិតេ�គឺជ័យតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយវ �ស័យអ៊ិប់់រ �។ ឯកឧតិតម្ម
បាន្តិអ៊ិ�ពាវនាវ ន្តិ�ងតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិច�តេពាះតេ��ម្រាគូឺ អុ៊ិ�ម្រាគូឺ អ៊ិនិ្តិវ�ិ
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយតេន្តិះ ឱយកាន្តិខ់្មែ�ម្រាប់តេសីរតេ�ងីប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ�៕
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ការលិះប់ងព់តិិ�បាកដ្ឋ�ប់កប់គ្រោះដ្ឋាយុភាពគ្រោះសាម ះ�តិង់រប់សគ់្រោះ�កគ្រោះប់� �ងិ�កុម្ម�គសួារចំ្បាគ្រោះពាះប់ពុវគ្រោះហ៊ុតិុ

ធិ�ធា�ធិម្មម�តិិគ្រោះ�កម្មុ�ុ ទីទួីលិបា�ការ��ំទី�ងិគ្រោះលិ�កទឹីកចិ្បាតិតគ្រោះដ្ឋាយុការ�តលិស់ញ្ញាើ តិផិ្នែខិមរ

 «ចាប់់តា�ងពីម្រាពះម័ហា�សម្រា� �ទី្ធិតេ�រពសកាក រៈព្រៃន្តិតេយងី
ឡាយម្រាពះហសាតេ�ខាតេម្រាបាសម្រាពះរាជទាំន្តិសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរជ�ន្តិដ្ឋ�់តេ��
តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារកា�ពីព្រៃ�ៃទី្ធិ២៦ ខ្មែ�ម័�រា ឆុ្នាំ�២០២២ម័� 
តេ��តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារបាន្តិកាា យ�ព�រដ្ឋឋខ្មែ�ែរ ន្តិ�ងមាន្តិស�ទ្ធិិ�
ដ្ឋ�ចម្រាប់�ព�រដ្ឋឋខ្មែ�ែរទ្ធិ�តេ�ខ្មែដ្ឋរ»។ តេន្តិះគឺឺ�ការខ្មែ�ាងរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម
គ្រោះទីសរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី មាស សភុា ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��មិ្រាពះវ �ហារ តេ�រតេសៀ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៤ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ 
�ុិងឱកាសខ្មែដ្ឋ�ឯ�ឧ�ិម័ច��រមួ័�អ៊ិធី�ប់�ីម្រាប់គឺ�ម់្រាពះរាជម្រា��ឹយសិពីី
ការផ្តិ�់សញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរតេដ្ឋាយសញ្ញាើ ��ប់ន្តិីយ�ម័ែ�ចតេង្ហាក ម័ម្រាគួឺស្លារដ្ឋ�់
ម្រាគឺសួ្លារតេ�� ដ្ឋាវសី តេប់ន្តិ តេ�រដ្ឋឋបា�តេ��ិម្រាពះវ �ហារ។
 ឯកឧតិតម្មគ្រោះទីសរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តីបាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថាព���
ស�័ិ�សម័ប់�ផិ្ត�ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ តេ��តេប់ន្តិម្រា�ូវទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិតេម្រាពាះ
តេ��ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ បាន្តិសិ�ច��ិតេចា�ម្រាសុ�តេទ្ធិសរប់ស់�ាួន្តិម័�
រសត់េ�តេ�ីទ្ធិ�ឹដី្ឋ�មិុ័�ម្រាប់មាណ ៣០ ឆុ្នាំ�ម័�តេហយី តេដ្ឋមី័បចី��រមួ័
�ម័យួរាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ន្តិ�ងម្រាប់�ជន្តិ�មិុ័� ខ្មែ�រ�ាការពារអ៊ិភិ�រ�ស
ធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���។ 
 �មួ័យការខ្មែ�ាងអ៊ិប់អ៊ិរស្លាទ្ធិរដ្ឋ�់តេ��តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ 
ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ូវបាន្តិម្រាពះម័ហា�សម្រា�តេម្រាបាសម្រាពះរាជទាំន្តិផ្ត�់ិសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរជ�ន្តិ 
ឯកឧតិតម្មគ្រោះទីសរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ីមាស សភុា បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិថា៖ 

«តេន្តិះគឺឺ��ទ្ធិផិ្ត�ខ្មែដ្ឋ�តេ��ីតេចញពី��ច�ុ����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់តេ�� 
តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារផ្លាទ �ផ់្តង ន្តិ�ងតេចញពីការយ�ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់រប់ស់
ម្រាពះម័ហា�សម្រា��ទី្ធិតេ�រពសកាក រៈ រប់សម់្រាប់មិ័�រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ន្តិ�ង
រប់ស់ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តីម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិច�តេពាះអ៊ិើីខ្មែដ្ឋ����ចុ
�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់តេ��តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ ន្តិ�ងតេម្រាកាម័ការ
យ�ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់រប់ស់អា�ា ធីរខ្មែដ្ឋន្តិដ្ឋី�ព�តេសសពីអ៊ិភិ�បា�តេ��ិ 
អ៊ិភិ�បា�ម្រាសុ� ន្តិ�ងភិ�ម័�ឃិុំ�ផ្តងខ្មែដ្ឋរ»។
 ឯកឧតិតម្មគ្រោះទីសរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តីបាន្តិជ�រិញន្តិ�ងតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិ
ដ្ឋ�់តេ��តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ ម្រាពម័ទាំ�ងអា�ា ធីរពា�់ព័និ្តិប់និ្តិ
សហការ�ុ�តូេ�ីការការពារន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� តេដ្ឋាយ
បាន្តិ��់សមីា�់ថា �មួ័យការអ៊ិប់់រ � ប់�ភិាផឺ្តសពើផ្តាយពន្តិយ�់នាតេព�
�ន្តិាងតេ� ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋមាន្តិការយ�់ដ្ឋងឹអ៊ិ�ពីស្លារៈស�ខាន្តិព់្រៃន្តិការ
អ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ន្តិ�ងជីវៈចម្រាមុ័ះ តេហយីព�ួ��់បាន្តិច��រមួ័
�ុិងការអ៊ិភិ�រ�ស។
 ច��រមួ័�ិុងព�ធីតីេន្តិះខ្មែដ្ឋរ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិខ្មែ�ាងថា៖ «�មិុ័�បាន្តិកាា យ�ផ្តទះរប់ស់
តេប់ន្តិន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ។ ព្រៃ�ៃតេន្តិះ�ព្រៃ�ៃមួ័យដ្ឋវ៏ �តេសសវ �ស្លា�សម្រាមាប់់តេប់ន្តិ
ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ ន្តិ�ង�ិុងនាម័ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិស�ម័តេ�រពដឹ្ឋងគិឺណ
ន្តិ�ងខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណច�តេពាះសគ្រោះម្មតច្បាគ្រោះតិគ្រោះ�នាំយុករដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី
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�ិងសគ្រោះម្មតច្បាគតិិ�ពទឹីធប់ណឌិ តិ ប់ុ�ុរ៉ាា �ី ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� ខ្មែដ្ឋ�
តេ��ទាំ�ងពីរបាន្តិអ៊ិនិ្តិញ្ញាា �ដ៏្ឋ�ុង់�ុស់ឱយតេយីង�ាិ �តាម័ស�តេណីរប់ស់
ឯកឧតិតម្មគ្រោះទីសរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី មាស សភុា ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហារ
រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ិម្រាពះវ �ហារ បាន្តិតេធីើសី�តេណីតេ�
សតេមិ័ចតេ�តេ�នាយ�រដ្ឋឋម័ន្ត្រីន្តិិីតេដី្ឋម័បីតេសីុសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរជ�ន្តិដ្ឋ�់តេ��
តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារ។ សគ្រោះម្មតច្បាគ្រោះតិគ្រោះ� �ប៏ាន្តិទ្ធិ��ថាើ យម្រាពះ
ម័ហា�សម្រា� តេហយីម្រាពះម័ហា�សម្រា��ទី្ធិតេ�រពសកាក រៈព្រៃន្តិតេយងី�៏បាន្តិ
សពើម្រាពះរាជហឬទ័្ធិយថាើ យសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរជ�ន្តិដ្ឋ�់តេ��តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�ុម័
ម្រាគឺសួ្លារ»។  
 �ម័យួ�ុតេន្តិះ  ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណ
ដ្ឋ�់រដ្ឋឋបា�តេ��ិ ន្តិ�ងអា�ា ធីរម្រាសុ�ឃិុំ�រប់ស់តេ��ិម្រាពះវ �ហារខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ
ច��រមួ័ �ម័យួម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ�ិុងការអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���។   
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា«តេ��តេប់ន្តិន្តិ�ងម្រា�ុម័
ម្រាគួឺស្លារសា���ិុងច�តេណាម័ម័និ្តិសស�តេម្រាចនី្តិខ្មែដ្ឋ�បាន្តិម័�ប់�តេពញការង្ហារ
តេ��ម័ុិ�យ�រខ្មែដ្ឋ�បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�ការតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិ។ តេ��តេប់ន្តិន្តិ�ងម្រា�ុម័
ម្រាគួឺស្លារបាន្តិ�ះប់ង់�មាា �ងកាយ�មាា �ងច��ិ�មួ័យម័ន្ត្រីន្តិិឧីទ្ធិានិ្តិរ�សព្រៃន្តិ
ម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ �ដ៏្ឋ�ច�បាន្តិច��រមួ័�មួ័យរដ្ឋឋបា�តេ��ិ
�ុិងការការពារន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���តេ�តេ��ិម្រាពះវ �ហារ បាន្តិតេធីើី
ឱយការការពារន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���តេ�តេ��ិម្រាពះវ �ហារកាន្តិ់ខ្មែ�
មាន្តិភាព�មូ្រាប់តេសីរ»។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា តេ�� តេប់ន្តិ ដ្ឋាវសី �សញ្ញាើ ��អាតេម័ារ �� ន្តិ�ង
ភិរ �យ៉ា��ន្តិៗមាន្តិសញ្ញាើ ��អ៊ិ�ន្ត្រីសិ្លា�ី �ម៏្រាគួឺស្លារតេ��តេប់ន្តិ ព���ស័�ិ�សម័
ប់�ផិ្ត��ុិងការទ្ធិទ្ធិួ�បាន្តិន្តិ�វសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរពីតេម្រាពាះតេ��តេប់ន្តិ បាន្តិម័�
រស់តេ� ន្តិ�ងបាន្តិតេធីើកីារតេ��មិុ័�តា�ងពីឆុ្នាំ �១៩៩២ម័�តេម័ាាះ តេពា�គឺឺ
តា�ងពីតេ��តេប់ន្តិ មាន្តិអាយិ ២៧ឆុ្នាំ� គឺឺមាន្តិរយៈតេព�ជ�� ៣០ឆុ្នាំ�ម័�

តេហយី។ តេ��តេប់ន្តិ បាន្តិម័�ប់�តេពញការង្ហារតេ�តេ��មិ្រាពះវ �ហាររយៈតេព� 
២០ឆុ្នាំ�តេហយីតា�ងពីឆុ្នាំ �២០០២។ សា���ិុងរយៈតេព�តេន្តិះ តេ��តេប់ន្តិ 
ន្តិ�ងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លារបាន្តិ �ះប់ង់�មាា �ងកាយច��ិ ប់ញ្ញាា  ន្តិ�ងធីន្តិធាន្តិ
ផ្លាទ �់�ាួន្តិតេដី្ឋម័បបិី់ពើតេហ�ិម័និ្តិសសធីម៌័តេ�ី��មុ័ស់ជីវភាពរស់តេ�រប់ស់
ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ ការង្ហារសងីម័តេផ្តសងៗ ន្តិ�ងតេដ្ឋមី័បបិី់ពើតេហ�ិការពារន្តិ�ង
អ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិព្រៃម្រាពតេឈិីន្តិ�ងស�ើព្រៃម្រាពតេ��ិុងខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពភុិ�
តេតុា�-ភុិ�ព� សា���ិុងភិ�ម័�ស្លាន្ត្រីសិម្រាស�ុសងីម័�ែ ី ន្តិ�ងម្រាស�ុគឺ�ខ្មែ�ន្តិព្រៃន្តិ
តេ��ិម្រាពះវ �ហារ ន្តិ�ងម្រាស�ុជីខ្មែម្រា�ងតេ��ិតេសៀម័រាប់។ កា�ខ្មែដ្ឋ�រ�ប់តេ��
តេប់ន្តិ ន្តិ�ងម្រាគឺសួ្លារទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរព���តេរឿងខ្មែដ្ឋ�ម្រា�មឹ័ម្រា�ូវ 
ន្តិ�ងស�ិ�សម័�ទី្ធិប់�ផិ្ត�។ ម្រាគឺសួ្លារតេ��តេប់ន្តិខ្មែ�ងខ្មែ�ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិន្តិ�វ
ការយ�ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់��ម្រាទ្ធិពរីាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� ន្តិ�ងការម្រាសឡាញ់
រាប់់អាន្តិពីម្រាប់�ព�រដ្ឋឋខ្មែ�ែរ�ទ្ធិ�តេ��ព�តេសសមាន្តិការ��ម្រាទ្ធិឧប់�ាម័ា
ពសី�ណា�់សតេមិ័ចគឺ��ម្រាពទឹ្ធិបិ់ណឌ� � ប់ុិន្តិរាាន្តិ ីហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ ន្តិ�វរ�យនិ្តិ ន្តិ�ង
ម័ា��� ន្តិ�ង�វ �កាផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិផិ្ត�ន់្តិ�ប់ការ��ម្រាទ្ធិ�វ �កា
ប់ខ្មែន្តិាម័។ 
 តេ�� តេប់ន្តិ ដ្ឋាវសី ��ណាងម្រា�ុម័ម្រាគួឺស្លាររប់ស�់ាួន្តិខ្មែដ្ឋ�មាន្តិ
សមាជ�� ៤រ�ប់ បាន្តិខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណ រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័�ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ
ផ្ត�ិក់ារ��ម្រាទ្ធិន្តិ�ងតេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��តិេ��។ តេ��តេប់ន្តិ ដ្ឋាវសី បាន្តិខ្មែ�ាងថា« 
�ាិ �ម័�ន្តិនឹ្តិ�ស្លាែ ន្តិថា�ាិ �ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិសញ្ញាើ ��ខ្មែ�ែរតេន្តិះតេទ្ធិ �ាិ �ព���មាន្តិតេសច�ិី
សប់ាយរ�ីរាយន្តិ�ងស�ម័តេ�រពខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណដ្ឋ�់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
�មិុ័�ន្តិ�ងអា�ា ធីរម្រាគឺប់់�ន្តិ់ថុា�់ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិយ�ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់តេ�ី
តេយងី�ាិ �។ តេយងី�ាិ �មាន្តិភាព��់តេ�ិ ន្តិ�ងមាន្តិការតេ��ីទឹ្ធិ�ច��តិេយងី�ាិ �
ន្តិ�ង�ាិ �មាន្តិការសប់ាយច��ិនឹ្តិង��ចសុហការ�មួ័យអា�ា ធីរ�ិុង��ចកុារ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ ន្តិ�ងប់ចិុប់បនុ្តិ�ិុង��ចុការពារអ៊ិភិ�រ�សព្រៃម្រាពតេឈិ»ី៕



ទំព័រ 44 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់គ្រោះលិ�កទឹីកច្បាតិិតឱ្យយព្រៃដ្ឋគូអភ�ិឌ្ឍឍ�ច៍្បាលូិរមួ្ម�មួ្មយុ�កសងួប់រសិាា � គ្រោះរៀប់ច្បាំ

�ប់ព័�ធ�គប់់�គងសណំលិរ់ងឹគ្រោះ�ទីទូាងំ�ប់គ្រោះទីស

 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត�ីកសងួប់រសិាា � បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�
ជបួ់ព�ភា�ាការង្ហារ�មួ័យគឺណៈម្រាប់��ភិ�ធីនា�រអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិអ៍ាសិ ី ខ្មែដ្ឋ�
ដ្ឋ�ឹនា�តេដ្ឋាយ តេ�� Anthony Gill នាយ�សីិទី្ធិម្រាប់ចា�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� 
អ៊ិ�ពីការ��ម្រាទ្ធិរប់ស់ធីនា�រអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍អាសិី�ិុងវ �ស័យម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ 
ស�ណ�់រងឹ ន្តិ�ងការព�ន្តិ��យ�ទិ្ធិភាព�ិុងការសហការ�ុពា�់ព័និ្តិ
ការ��ខ្មែណទ្ធិម្រាម័ង់ ន្តិ�ងការផួិ្តចតេផិ្តមី័តេរៀប់ច�ម្រាប់ព័និ្តិឌី្ឍជ�ី�សម្រាមាប់់ការ 
ម្រាគឺប់់ម្រាគឺងតេន្តិះ តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិី១២ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ នាទ្ធិីសិីការ 
ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ។
 តេ�ា���ុិងឱកាសតេន្តិះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិជម្រាមាប់
គឺណៈម្រាប់��ភិ� អ៊ិ�ពីវឌ្ឍឍន្តិៈភាពការង្ហារន្តិ�ងទ្ធិ�សតេ�សម្រាមាប់់ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង
ស�រាម័ ស�ណ�់រងឹ តេដ្ឋាយតេផិ្តីម័ពីការតេរៀប់ច�ឱយមាន្តិតេសវាម្រាប់ម័�� 
ទ្ធិ�ីន្តិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់ ន្តិ�ងម្រាប់ព័និ្តិម្រាប់ម័��ច�ណ� � ស�តេ�រ�ាន្តិ�រនិ្តិរភាពព្រៃន្តិ
ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ ស�ណ�់រងឹ។ 
 ��ទិ្ធិផ្ត� ម្រា�ុម័ការង្ហារធីនា�រអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិអាសិ ី ន្តិ�ង
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិន្តិងឹប់និ្តិ��ចុសហការ�ុិងការ��ណ��់�ចុការខ្មែដ្ឋ�ធីនា�រ
អាចផិ្ត�់ការ��ម្រាទ្ធិប់ខ្មែន្តិាម័ពា�់ព័និ្តិនឹ្តិងការតេរៀប់ច�ន្តិ�ងដ្ឋ�តេណីរការ

ម្រាប់ព័និ្តិឌី្ឍជ�ី� �ដ៏្ឋ�ច� ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ ស�ណ�់រងឹ ខ្មែដ្ឋ�
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិន្តិ�ង��ពិងអ៊ិនិ្តិវ�ិ៕
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កិច្បាច�ប់ជុួគំ្រោះលិ�កទី៣ី �កមុ្ម�បឹ់កាភិបាលិ�ប់តិិប់តិតពិ្រៃ�កម្មម�ិធីិសម័ុ្ម�ធភាពផ្នែ�ប់�ប់លួិ

អាកាសធាតិកុមុុ្ម� ដំ្ឋណាកក់ាលិទីី៣ 

 នាព្រៃ�ៃទី្ធិ១១ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ នាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួ
អាកាសធា�ិព្រៃន្តិអ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយន្តិ�ងយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ 
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេម្រាកាម័ការ��ម្រាទ្ធិព�ីម័ែវ �ធីសីម័ុ័និ្តិភាពខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួ
អាកាសធា�ិ�មិុ័�ដ្ឋ�ណា�់កា�ទី្ធិ៣ (CCCA3) បាន្តិតេរៀប់ច�
��ចុម្រាប់ជិ�ម្រា�ុម័ម្រាប់�ឹាភិ�បា�ម្រាប់��ប់�ិ�តេ�ី�ទី្ធិ៣ តេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព 
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�
ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ាភិ�បា� CCCA3 តេដ្ឋាយមាន្តិការច��រមួ័ពីសមាជ��
ម្រា�ុម័ម្រាប់�ឹាភិ�បា�ម្រាប់��ប់�ិ� ��ណាងពីម្រា�សងួតេសដ្ឋឋ��ចុន្តិ�ងហ�រ�ាវ�ាិ 
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ម្រា�សួងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិជ៍ន្តិប់ទ្ធិ ម្រា�សងួស្លាធារណការន្តិ�ង
ដ្ឋ�ឹជ�ើ� ន្តិ ម្រា�សងួអ៊ិប់់រ � យិវជន្តិ ន្តិ�ង�ីឡា ម្រា�សួងខ្មែរ ាន្តិ�ងថាម័ព� ន្តិ�ង
ព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិរ៍មួ័មាន្តិ៖ សហភាពអឺ៊ិរ ាបិ់(EU) ន្តិ�ង�ម័ែវ �ធីអី៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍
សហម្រាប់���� (UNDP) ម្រាពម័ទាំ�ងអុ៊ិ�សតេងក�ការណ៍��� ន្តិ�ង
អ៊ិនិ្តិរ���ពមី្រា�សងួ-ស្លាា ប័់ន្តិពា�់ពនិ័្តិនានាផ្តងខ្មែដ្ឋរ។
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី មាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិថា ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�
បាន្តិម្រាប់ឈិម័ផ្ត�ប់ាះពា�់ពីការរា��ា�ព្រៃន្តិជ�ងឺ��វដី្ឋ-១៩ ប់ាិខ្មែនិ្តិតេម្រាកាម័
ការដឹ្ឋ�នា�យ៉ាា ងម្រា�មឹ័ម្រា�ូវរប់សរ់ាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� តេយងីអាចម្រាគឺប់ម់្រាគឺង
បាន្តិទាំ�ងម្រាសុង តេហយីបាន្តិប់ង្ហាា ញពីការតេងបី់តេ�ងី��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ

គឺរួឱយ��ស់មីា�់។ ជ�ង�ឺ�វដី្ឋ-១៩ប់ងកផ្ត�ប់ាះពា�់យ៉ាា ងធីៃន់្តិធីៃរដ្ឋ�់
តេសដ្ឋឋ��ចុ ប់ាិខ្មែន្តិិផ្ត�ប់ាះពា�់ពីការខ្មែម្រាប់ម្រាប់ួ�អាកាសធា�ិកាន្តិ់ខ្មែ�ប់ងក
ហាន្តិ�ភ័ិយខាា �ងកាា ន្តិ�ងយ�រអ៊ិខ្មែងើងដ្ឋ�់ការរស់តេ�រប់ស់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ 
ន្តិ�ងខ្មែផ្តន្តិការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិរ៍ប់សម់្រាប់តេទ្ធិស ដ្ឋ�ចតេន្តិះការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេសដ្ឋឋ��ចុ ន្តិ�ង
សងីម័គួឺរខ្មែ�ម្រា�ូវគឺ��គឺ�រអ៊ិ�ពីភាពធីន់្តិតេ�នឹ្តិងការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ 
ន្តិ�ងប់ញ្ញាា ហាន្តិ�ភិយ័ច�តេពាះសិ�ភាពតេផ្តសងៗតេទ្ធិៀ�។ 
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិប់ង្ហាា ញពីស�ម័ែភាព ន្តិ�ង��ចុសហការ
ស�ខាន្តិ់ៗ�ម័ួយម្រា�សួងពា�់ព័និ្តិ�ុិងការតេ�ាីយ�ប់នឹ្តិងការខ្មែម្រាប់ម្រាប់ួ�
អាកាសធា�ិន្តិ�ងការតេ�ី��ម័ស់ុតេសដ្ឋឋ��ចុ រមួ័មាន្តិការប់ន្ត្រីញ្ញាើ ប់ការ 
ខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ�ិុងខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ��� ការ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេហដ្ឋាឋ រចនាសម័ុនិ័្តិរ�ប់វនិ្តិ ន្តិ�ង��ចុសហការ�មួ័យវ �សយ័
ឯ�ជន្តិ។ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី �ប៏ាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ផ្តងខ្មែដ្ឋរថា
តេដី្ឋម័បីតេដ្ឋាះម្រាស្លាយការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាធា�ិន្តិ�ងការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងធីន្តិធាន្តិ
ធីម័ែ���តេយងីម្រា�ូវ�ស្លាងតេសដ្ឋឋ��ចុម្រាគឺសួ្លារ ប់តេងក�ីឱកាសទី្ធិផ្តារ ន្តិ�ង
�ស្លាងតេសដ្ឋឋ��ចុ��ប់ន់្តិជន្តិប់ទ្ធិ។ �ុិងឱកាសតេនាះខ្មែដ្ឋរ តេ��ជ�ទាំវ
ឯ�អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ��សហភាពអឺ៊ិរ ាិប់ម្រាប់ចា�តេ��មិុ័�បាន្តិប់ង្ហាា ញការ��ម្រាទ្ធិ 
ន្តិ�ងតេកា�សរតេសីរអ៊ិ�ពីសម័�ទិ្ធិផ្ត�ស�ខាន់្តិៗតេ�ីការតេដ្ឋាះម្រាស្លាយការ 
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ខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិរប់សរ់ាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�។ តេ��ជ�ទាំវ�ប៏ាន្តិប់ង្ហាា ញ 
អ៊ិ�ពី�ម័ែវ �ធីីសហភាពអឺ៊ិរ ាិប់ឆុ្នាំ �២០២១-២០២៧ មាន្តិទឹ្ធិ�ម្រាបា�់
សរិប់១៥៥�ន្តិដិ្ឋ�ា រសហរដ្ឋឋអាតេម័រ ��សម្រាមាប់់វ �ស័យស�ខាន្តិ់ៗ
ច�នួ្តិន្តិ០៣រមួ័មាន្តិ៖ ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍព្រៃប់�ងន្តិ�ងការង្ហារសម័រម័យ ការអ៊ិប់់រ �ន្តិ�ង
ប់�ណ� ន្តិ ន្តិ�ងអ៊ិភិ�បា���ចុ�។ូ
 ��ចុម្រាប់ជិ�បាន្តិព�ន្តិ��យ ន្តិ�ងព�ភា�ាតេ�ីសម័�ទិ្ធិផ្ត�ការង្ហារ
សតេម្រាម័ចបាន្តិស�ខាន់្តិៗរប់សC់CCA3 �ិុងឆុ្នាំ�២០២១ ន្តិ�ងបាន្តិអ៊ិនិ្តិម័�័
តេ�ខី្មែផ្តន្តិការស�ម័ែភាពសម្រាមាប់់ឆុ្នាំ�២០២២-២០២៣។ ��ចមុ្រាប់ជិ�

�ប៏ាន្តិព�ភា�ា អ៊ិ�ពីខ្មែផ្តន្តិការអ៊ិនិ្តិវ�ិយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិរ៍យៈតេព�
ខ្មែវងម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយអ៊ិពាម្រា�ឹ�កាប់�ន្តិតេ��មិុ័� វឌ្ឍឍន្តិភាពព្រៃន្តិការតេរៀប់ច�
អ៊ិនិ្តិម្រា��ឹយសិពីីការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងយនិ្តិការកា�ប់់ន្តិាយការប់តេ�ុញឧសែន័្តិផ្តទះ
��ុ�់ ន្តិ�ងការអ៊ិនិ្តិវ�ិគឺតេម្រាមាងម័��ន្តិ�ធី�ជ�ន្តិយួឥ�ស�ណងន្តិវានិ្តិវ�ិន្តិ៍ 
ការស��ាម្រាស្លាវម្រា�វ ន្តិ�ង��ចុសហការរវាងអ៊ិនិ្តិរម្រា�សងួ តេដ្ឋមី័បភីាើ ប់់
ទ្ធិ�នា�់ទ្ធិ�ន្តិងតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយន្តិ�ងហ�រ�ាវ�ាិ ន្តិ�ង��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ
រវាង�មិុ័�ន្តិ�ងសហភាពអឺ៊ិរ ាបិ់�ិុងវ �សយ័ប់រ �ស្លាា ន្តិន្តិ�ងសងីម័ សម្រាមាប់់
ឆុ្នាំ�២០២១-២០២៧៕



ទំព័រ 47 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

«ការព�ងងឹម្មលូិដ្ឋាឋ �គ្រោះសដ្ឋឋកចិ្បាចសហ៊ុគម្ម� ៍គឺ�ក�ូគ្រោះសារកែងុការអភរិកសជីួ�ច្បា�ម្មះុតាម្ម

តំិប់�គ់្រោះ�ែរ �ប់កប់គ្រោះដ្ឋាយុ�ប់សទិីធភាព �ិង�រិ�តរភាព»

 តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ០ី៩ ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ នាទី្ធិសោកីារ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�
ជបួ់គឺណៈម្រាប់��ភិ�ព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ ន្តិ�ងអ៊ិងីការ ដ្ឋ�ច� �ម័ែវ �ធីមី័��ន្តិ�ធី�
ស�ម័ែភាពតេ�ៀវ (BAF) គឺតេម្រាមាងធីនា�រអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ(៍KfW) អ៊ិងកីារ 
FFI តេដ្ឋមី័បពី�ភា�ាការង្ហារពា�ព័់និ្តិនឹ្តិងច�ខិវ �សយ័ ន្តិ�ងការអ៊ិនិ្តិវ�ិគឺតេម្រាមាង 
អ៊ិភិ�រ�សតេ�តាម័��ប់ន់្តិតេ�រុម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�។ 
 តេ��បាន្តិប់ញ្ញាើ �់តេ��ុិងជ�នួ្តិប់តេន្តិះថា គឺតេម្រាមាងតេន្តិះតេផ្លាោ � 
អាទ្ធិ�ភាពតេ�ីការង្ហារច�ន្តិួន្តិ០២ គឺឺការកា�់ប់ន្តិាយភាពម្រា�ីម្រា��ុិង
សហគឺម័ន៍្តិ ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះ ។ 
 �ការតេ�ាយី�ប់ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថា 
ការពម្រាងងឹម័��ដ្ឋាឋ ន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុសហគឺម័ន៍្តិ គឺ�ឺ��ន្តិតេស្លារ�ិុងការអ៊ិភិ�រ�ស
ជវីៈចម្រាមុ័ះតាម័��ប់ន់្តិតេ�រុម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព ន្តិ�ងន្តិ�រនិ្តិរភាព។ 
ឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ តេសុឱីយគឺតេម្រាមាងគឺ��គឺ�ពីការផ្ត�ិជ់តេម្រាម័សី�ែសីម្រាមាប់់
ម្រាប់�សហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ពីការពងឹខ្មែផូ្ត�តេ�ីអ៊ិនិ្តិផ្ត�ធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� 
តាម័រយៈការតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ឱិយមាន្តិការច��ឹុម័តេម្រាគឺឿងសមិ័ម្រាទ្ធិ ស�ើ ន្តិ�ង
ការផិ្ត��់មីុ័ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិការម្រាបា�់ទាំប់ តេដី្ឋម័បផិី្ត�ឱ់កាសឱយម្រាប់�សហគឺម័ន៍្តិ 
មាន្តិជីវភាពម្រាប់តេសរី ន្តិ�ង�ស្លាងតេសដ្ឋឋ��ចុម័��ដ្ឋាឋ ន្តិកាន្តិខ់្មែ�រងឹមា�៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ កតាត សខុិស�តភិាព �ិងគ្រោះសារភាព�គ្រោះ�បាយុ កពំងុគ្រោះធិវ�ឱ្យយ�ប់�ជួ�

មា�ជួ�ីភាពកា�់ផ្នែតិ�ប់គ្រោះស�រគ្រោះ��ង �ងិមា�ការគតិិគូរខុិសព់សីខុិភាពផាេ លិខ់ិា�ួ

 �តិាសិ�សនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ងតេសារភាពន្តិតេយ៉ាបាយ ��ពិងតេធីើឱីយ
ម្រាប់�ជន្តិមាន្តិជីវភាពកាន្តិខ់្មែ�ម្រាប់តេសីរតេ�ងី ន្តិ�ងមាន្តិការគឺ��គឺ�រ�ុសព់ី
សិ�ភាពផ្លាទ �់�ាួន្តិ” តេន្តិះ�ម្រាប់ស្លាសន្តិ ៍ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិខ្មែ�ាង�ិុងសិន្តិទរ�ថា�ុិងព�ធីសីតេមុាធីម័ន្តិទរី
ពហិពាបា�អ៊ិនិ្តិរ���តេ�មា ផ្តា�វ២០០៤ នាម្រាព�ឹ ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី៧ ខ្មែ�ឧសភា 
ឆុ្នាំ�២០២២។ 
 តេ�ា���ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិខ្មែ�ាង
ប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ�ថា �តិាសិ�សនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ងតេសារភាពន្តិតេយ៉ាបាយ បាន្តិ
ន្តិងឹ��ពិងតេធីើឱីយ�មិុ័�មាន្តិ��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ ន្តិ�ងជីវភាពម្រាប់�ជន្តិ
កាន្តិខ់្មែ�ម្រាប់តេសីរតេ�ងីពីម័យួព្រៃ�ៃតេ�មួ័យព្រៃ�ៃ តេហយីម្រាប់�ជន្តិតេផ្តិមី័យ� 
ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់�ុស់តេ�ីប់ញ្ញាា សិ�ភាពផ្លាទ �់�ាួន្តិ។ ទ្ធិន្តិទងឹនឹ្តិងតេន្តិះ តេយងី
តេជឿ��ថ់ា ម័ន្តិទរីពហិពាបា�អ៊ិនិ្តិរ���តេ�មា ន្តិងឹច��រមួ័�មួ័យ
សងីម័����ិុងការផ្តិ�់តេសវាកាន្តិ់ខ្មែ��មូ្រាប់តេសីរជ�ន្តិម្រាប់�ជន្តិតេយីង 
�៏ដ្ឋ�ច�ការច��រួម័ច�ខ្មែណ�វ�ឹហា�់ប់ណិិះប់ណិា�ជ�ន្តិដ្ឋ�់ម័ន្ត្រីនីិ្តិ 
ការអ៊ិប់់រ �ផ្តសពើផ្តាយអ៊ិ�ពីសិ�ភាពស្លាធារណៈជ�ន្តិម្រាប់�ជន្តិ ន្តិ�ងការ 
ច��រមួ័ប់ង្ហាក រជម័ៃតឺេផ្តសងៗតេ��ិុងសងីម័�មិុ័� តេដ្ឋមី័បភីាពម្រាប់តេសរីព្រៃន្តិ
សិ�ភាពស្លាធារណៈតេ��មិុ័�៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ទីទីលួិជួួប់ពិភាកាការងារ�ម្មយួុ�ឹង�ប់តិិភូព្រៃ�ម្មលូិ�ធិិិ

របូ់យិុ�តិាអុ�តរ�តិិ

 តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៤ ខ្មែ�ម័��ិនា ឆុ្នាំ �២០២២ តេ�ទ្ធិសីិកីារម្រា�សងួ
ប់រ �ស្លាា ន្តិ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�ជួប់ព�ភា�ាការង្ហារ�ម័យួន្តិងឹម្រាប់��ភិ�ព្រៃន្តិ ម័��ន្តិ�ធី�រ�ប់�យវ�ាិ
អ៊ិនិ្តិរ��� (IMF) ដ្ឋ�ឹនា�តេដ្ឋាយ Fabien Gonguet អ៊ិ�ពីការតេ�ាយី�ប់
ន្តិងឹការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ តេម្រា�ះធីម័ែ��� ន្តិ�ងការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង
ហ�រ�ាវ�ាិតេ��ម័ុិ�។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិជម្រាមាប់ជ�ន្តិម្រាប់��ភិ� IMF ថា 
សិ�សនិ្តិ�ភាព ន្តិ�ងសា�រភាពន្តិតេយ៉ាបាយតេពញតេ�ញ បាន្តិអ៊ិនិ្តិញ្ញាា �
ឱយ�មិុ័� សតេម្រាម័ចបាន្តិ��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ�ុស់�ម្រាប់ចា� ន្តិ�ងបាន្តិប់ងក
��ខណៈឱយមាន្តិការតេ�ីន្តិតេ�ងីខាា �ងន្តិ�វភាគឺរយព្រៃន្តិម្រាប់�ព�រដ្ឋឋមាន្តិ
ជវីភាព�ម្រាម័���ណិា� ន្តិ�ងមាន្តិការអ៊ិប់់រ ��ុស់ ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិឥរ �យ៉ាប់ទ្ធិ
កាន្តិខ់្មែ�ម្រាប់តេសីរតេ�ងីច�តេពាះប់រ �ស្លាា ន្តិ។ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិ
គឺ�សប់ញ្ញាើ �់ន្តិ�វ��ចុ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� �ព�តេសស
�ុិង��ចុការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងតេម្រា�ះម័ហនិ្តិរាយ ការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ ការ
ចងម្រា�ងទ្ធិ�នុ្តិន័្តិយ ន្តិ�ងការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ ស�ណ�់រងឹ។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ីបាន្តិប់ញ្ញាើ �់ថា ខ្មែផ្ត�ូតេ�តេ�កីារស��ា

ការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ (Climate Change Projection) �មិុ័�
ទ្ធិទួ្ធិ�រងផ្ត�ប់ាះពា�់ខ្មែដ្ឋ�រមួ័មាន្តិទឹ្ធិ�ជ�ន្តិន់្តិ ន្តិ�ងភាពរា �ងសៃួ� ខ្មែដ្ឋ�
ទាំម័ទាំឱយគឺតេម្រាមាងវ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺទាំ�ងស្លាធារណៈ ន្តិ�ងឯ�ជន្តិ គឺ��គឺ�រអ៊ិ�ពី
ប់ញ្ញាា តេន្តិះឱយបាន្តិហែ�់ច�់។ ប់ចិុប់បនុ្តិ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិន្តិ�ង��ពិង
សហការ�មួ័យម្រា�សួងតេសដ្ឋឋ��ចុន្តិ�ងហ�រ�ាវ�ាិ ន្តិ�ងម្រា�សួង ស្លាា ប់ន័្តិ
ពា�ព័់និ្តិ �ុិងការស��ាអ៊ិ�ពីផ្ត�ប់ាះពា�់ព្រៃន្តិការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ 
�ព�តេសសតេ�តេ�តីេសដ្ឋឋ��ចុ ន្តិ�ងតេហដ្ឋាឋ រចនាសម័ុ័និ្តិរ�ប់វនិ្តិ។ 
 ម្រាប់��ភិ� IMF បាន្តិតេកា�សតេសរី ន្តិ�ងវាយ�ព្រៃម័ា�ុស់តេ��ី�ច ុ�����
ម្រាប់ងឹខ្មែម្រាប់ងរប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ន្តិ�ងម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ �ុិង��ចុការ ម្រាគឺប់ម់្រាគឺង 
ន្តិ�ងការខ្មែច�រ �ខ្មែ��ទ្ធិ�នុ្តិន័្តិយដ្ឋម៏ាន្តិស្លារស�ខាន់្តិ �ព�តេសសគឺឺប់�ើ ី
គឺតេម្រាមាងស��ា �ិុងកាតេរៀប់ច�តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយប់រ �ស្លាា ន្តិ���។ ស�ម័
ប់ញ្ញាើ �់ថា ម្រា�សួង ស្លាា ប់ន័្តិពា�់ព័និ្តិច�នួ្តិន្តិ១៤ បាន្តិតេរៀប់ច�ខ្មែផ្តន្តិការសីិ
ពកីារខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ �មួ័យ�ុតេន្តិះ ការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ
ម្រា�ូវបាន្តិដ្ឋា�់ប់�ើ� �តេ��ិុងខ្មែផ្តន្តិការ�វ �កា���៕
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�កសងួប់រសិាា �គ្រោះរៀប់ចំ្បាសកិាា សា�សតពី ី«ការព�ងងឹ�ប់សទិីធភាព �ិងគ្រោះលិ�កទីសិគ្រោះ�ការ�គប់់�គង

សរំ៉ាម្ម សណំលិរ់ងឹទីី�ប់ជំុួជួ�

 តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៣ ខ្មែ�ម័��ិនា ឆុ្នាំ�២០២២ តេ�ទ្ធិសីិកីារម្រា�សងួ
ប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិតេរៀប់ច�ស�កាខ ស្លា�សីិព ី «ការពម្រាងឹងម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព ន្តិ�ង
តេ��ីទ្ធិ�សតេ�ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ ស�ណ�់រងឹទី្ធិម្រាប់ជិ�ជន្តិ» តេម្រាកាម័
អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
តេដ្ឋាយមាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ី ញច� �រួម័ ពីថុា �់ ដឹ្ឋ�នា�ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
អ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិច�ណិះម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ��ណាងអ៊ិនិ្តិរម្រា�សងួពា�់ព័និ្តិ 
រដ្ឋឋបា�រាជធានី្តិ តេ��ិ ម្រា�ុង ម្រាស�ុ �ណឌ  ម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិ រាជធានី្តិ តេ��ិ 
សរបិ់ម្រាប់មាណ៣៦១នា�់។
 ស�កាខ ស្លា�តេន្តិះ ម្រា�ូវបាន្តិតេរៀប់ច�តេ�ងី�ិុងតេ��ប់�ណង
ខ្មែសើងយ�់ប់ខ្មែន្តិាម័អ៊ិ�ពីប់ញ្ញាា ម្រាប់ឈិម័រប់ស់រដ្ឋឋបា�ថុា�់តេម្រាកាម័��� 
ន្តិ�ងរ�ដ្ឋ�តេណាះម្រាស្លាយសម័ម្រាសប់��់ខ្មែសិងរប់ស់ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិនី្តិម័ួយៗ
ស�តេ�ធានាបាន្តិម្រាប់ស�ទិ្ធិភាពព្រៃន្តិការអ៊ិនិ្តិវ�ិការង្ហារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ 
ស�ណ�់រងឹទី្ធិម្រាប់ជិ�ជន្តិឱយបាន្តិ�មូ្រាប់តេសីរប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ� ការច��រមួ័
តេ��ី�មុ័ស់ន្តិ�វសិ�ិមា�ភាព តេស្លាភិណ័ភាព អ៊ិនាម័័យប់រ �ស្លាា ន្តិ ជ�ន្តិ
ដ្ឋ�់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ �ដ៏្ឋ�ច�ការច��រមួ័អ៊ិនិ្តិវ�ិចាប់់ តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ 
ទ្ធិសសន្តិវ �សយ័រប់សរ់ាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ន្តិ�ង�����ប់ទ្ធិដ្ឋាឋ ន្តិគឺ��យិ�ិ�ខ្មែដ្ឋ�

បាន្តិដ្ឋា�់តេចញ។ អ៊ិងសី�កាខ ស្លា�បាន្តិព�ភា�ាតេដ្ឋាយតេផិ្លា�ស�ខាន់្តិ
តេ�៖ី ១)ទ្ធិ�សតេ� ន្តិ�ងវ �ធាន្តិការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ ស�ណ�់រងឹទី្ធិម្រាប់ជិ�ជន្តិ 
សម្រាមាប់់រយៈតេព��ា ីន្តិ�ងម័ធីយម័ ២)ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងម្រាប់��ប់�ិ�ស្លាា នី្តិយតេផ្តទរ 
ន្តិ�ងទី្ធិ�ន្តិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់ស�រាម័ ស�ណ�់រងឹ ៣)ដ្ឋ�តេណីរការន្តិ�ងការអ៊ិនិ្តិវ�ិ
ម្រាប់ព័និ្តិម្រាប់��ប់�ិ�ការ «ថុា����ម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�រាម័ ស�ណ�់រងឹ» ន្តិ�ងការ
ម្រាប់�ងម្រាប់ណា�ងការអ៊ិនិ្តិវ�ិភិ�ម័� ឃិុំ� សង្ហាក �់មាន្តិសិវ�ា�ភាព៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់គ្រោះកាតិសរគ្រោះស�រ�ងិវាយុតិព្រៃម្មាខុិសច់្បាគំ្រោះពាះកិច្បាចខិិតិខំិ�បឹ់ងផ្នែ�ប់ង

រប់ស�់កសងួសខុាភិបាលិ

 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិតេកា�សរតេសីរ ន្តិ�ងវាយ�ព្រៃម័ា�ុស់ច�តេពាះ��ចុ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់ 
ម្រា�សងួសិខាភិ�បា� ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ�ះប់ង់�មាា �ងកាយ ច�� ិ ន្តិ�ងម្រាបា�ា
ស្លាែ រ�ី �ុិងបិ់ពើតេហ�ិ តេ��ី�ម័ស់ុ ន្តិ�ងការពារសិ�ភាពស្លាធារណៈជ�ន្តិ
រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� ន្តិ�ងម្រាប់�ជន្តិ សតេម្រាម័ចបាន្តិន្តិ�វសម័�ទ្ធិផិ្ត� �តេម្រាចីន្តិដ្ឋ�ច� 
ការកា�់ប់ន្តិាយអ៊ិម្រាតាម័រណៈរប់ស់មាតា ន្តិ�ងទាំរ�អ៊ិ��ិងតេព�សម្រាមា�  
អ៊ិម្រាតាកា�់ប់ន្តិាយជ�ងឺ�ាងម្រាគឺប់់ម្រាប់តេភិទ្ធិ យិទិ្ធិនាការតេម្រាស្លាចម្រាសព
វាា�ស់្លា�ងប់ង្ហាក រ ន្តិ�ងទ្ធិប់់ស្លាក �់បាន្តិជ�ង�ឺ�វដី្ឋ-១៩ �ព�តេសសតេ�គឺជយ័
�ុិងការទ្ធិប់់ស្លាក �់ការតេម្រាប់មី្រាបាស់ផ្ត���ផ្ត�ថុា�ជ�់។ ��ខ់្មែសិងព្រៃ�ៃតេន្តិះ 
ម្រា�សងួសិខាភិ�បា� បាន្តិផ្តសពើផ្តាយខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ�ិុងការអ៊ិប់់រ � 
ន្តិ�ងកា�់ប់ន្តិាយការតេម្រាបី់ម្រាបាស់ផ្ត���ផ្ត�ថុា�ជ�់ឆុ្នាំ �២០២១-២០២៦ 
ដ្ឋ�់ម័ន្ត្រីនិ្តិរីាជការព្រៃន្តិ ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ។
 ការតេកា�សរតេសរី ន្តិ�ងវាយ�ព្រៃម័ា�ុស់រប់ស់ ឯកឧតិតម្ម 
បាន្តិតេធីើតីេ�ងី�ិុងឱកាសអ៊ិតេ�ើ ីញ�អ៊ិធី�ប់�ី�ុិងស�កាខ ស្លា�ផ្តសពើផ្តាយ 
ខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ�ុងិការអ៊ិប់់រ � ន្តិ�ងកា�់ប់ន្តិាយការតេម្រាប់មី្រាបាសផ់្ត���ផ្ត� 
ថុា�ជ�់ ឆុ្នាំ �២០២១-២០២៦ តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី២ ខ្មែ�ម័��ិនា ឆុ្នាំ�២០២២ 

ន្តិ�ងមាន្តិការច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ �ថុា�់ដ្ឋ�ឹនា� ន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិ
រាជការ ព្រៃន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�សួងសិខាភិ�បា� �តេម្រាចីន្តិរ�ប់
តេទ្ធិៀ�។ ស�កាខ ស្លា�តេន្តិះ តេធីើតីេ�ងី�ិុងតេ��ប់�ណងតេធីើបី់ចិុប់បនុ្តិភាពព្រៃន្តិ
ការអ៊ិនិ្តិវ�ិការង្ហារអ៊ិប់់រ � ន្តិ�ងកា�់ប់ន្តិាយការតេម្រាប់មី្រាបាស់ថុា�ជ�់តេ��មិុ័� 
ន្តិ�ងប់ង្ហាា ញពីយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងតេ��តេ�គឺន្តិាះឹនានា�ិុងការទ្ធិប់់ស្លាក �់
ការតេម្រាបី់ម្រាបាស់ផ្ត���ផ្ត�ថុា�ជ�់តេ��មិុ័�តេដ្ឋាយអ៊ិនិ្តិវ�ិតាម័ចាប់សិ់ពីី
ការម្រា�ួ�ព�ន្តិ��យផ្ត���ផ្ត�ថុា�ជ�់រប់ស់ម្រាពះរា�ណាចម្រា��មិុ័�។ 
 �មួ័យ�ុតេន្តិះ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់បាន្តិតេ�ី� តេ�ងី
ថា �ុិងនាម័�ម័ន្ត្រីនីិ្តិរាជការម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ម្រា�ូវខ្មែ�ពម្រាងឹងច�តេណះដ្ឋងឹ ន្តិ�ង
សម័�ាភាពប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ� �ព�តេសសតេជៀសឱយឆ្នាំៃ យពីស្លារធា�ិតេញ�ន្តិ
ម្រាគឺប់់ម្រាប់តេភិទ្ធិ ដ្ឋ�ច� ផ្ត���ផ្ត�ថុា�ជ�់តេន្តិះ តេដ្ឋមី័បអី៊ិនាគឺ��ាួន្តិឯង ន្តិ�ង
សងីម័��� ច��រមួ័ទាំ�ងអ៊ិស់�ុឱយវ �សយ័ប់រ �ស្លាា ន្តិកាន់្តិខ្មែ�រ�ីចតេម្រាមី័ន្តិ 
តេ�ីការង្ហាររដ្ឋឋបា�ស្លាធារណៈ មិ័�ង្ហារស្លាធារណៈ ��ចុ��ពារ
ប់រ �ស្លាា ន្តិ ការអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ជវីៈចម្រាមុ័ះ ន្តិ�ងការតា�់ខ្មែ�ងន្តិ�វ
តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយនានា�ុិងវ �ស័យប់រ �ស្លាា ន្តិ៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អ�ញុ្ញាា តិឱ្យយតិណំាង GGGI �ប់ចាំកំមុុ្ម� ចូ្បាលិជួួប់គ្រោះដ្ឋ�ម្មី ី

ផ្នែថ្មីាងអណំរគណុ�ងិជួ�មាប់�

 តេ�ម្រាព�ឹព្រៃ�ៃទី្ធិ២៧ ខ្មែ�ម័��ិនា ឆុ្នាំ�២០២២ នាទី្ធិសោកីារ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិី
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិអ៊ិនិ្តិញ្ញាា �ឱយតេ��ម្រាសី Karolien Casaer-
Diez ��ណាង GGGI ម្រាប់ចា��មិុ័� ច��ជួប់តេដ្ឋមី័បខី្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណ
ន្តិ�ងជម្រាមាប់�តេម្រាកាយបាន្តិប់�ុប់់អាណ�ិ�ការង្ហាររយៈតេព�៤ឆុ្នាំ�តេ�
�មិុ័�។ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តបីាន្តិវាយ�ព្រៃម័ា�ុស់ តេ��ី�ចុសហការ
នាតេព��ន្តិាងម័�តេ�ីវ �សយ័ការតេរៀប់ច�ម្រា�ុង ទ្ធិមី្រាប់ជិ�ជន្តិ ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង
ស�រាម័ស�ណ�់រងឹ ន្តិ�ងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍព្រៃប់�ងតេ��មិុ័�។ ទ្ធិន្តិទមឹ័នឹ្តិង
តេនាះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តបីាន្តិតេ��ីតេ�ងីពីការរ�ីចតេម្រាមី័ន្តិជីវភាព
រប់សម់្រាប់�ជន្តិ ន្តិ�ងភាពចា�បាច់តេ��ុិងការពម្រាងងឹភាពធីន់្តិន្តិងឹការ 
ខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ ការ��ណ�់ម្រាព�ម្រាប់ទ្ធិ�់ឧទ្ធិាន្តិ��� ការចិះប់�ើ ី
ដ្ឋ�ី�ប់ន់្តិ ការពារធីម័ែ���ន្តិ�ងរតេប់ៀងអ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះ ការពម្រាងី�
តេហដ្ឋាឋ រចនាសម័ុ័និ្តិ��ម្រាទ្ធិសម្រាមាប់់ជ�រិញមិ័�ង្ហារម្រាប់��ប់�ិ�សម្រាមាប់់ការ
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេសដ្ឋឋ��ចុសងមី័។ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិប់និ្តិថា សម្រាមាប់់
�មិុ័� អាទ្ធិ�ភាពព្រៃន្តិការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍរមួ័មាន្តិ៖ ការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសស
ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយវ ��ើ ជីវៈ ការជ�រិញ�មាា �ងព��ម័ែខ្មែដ្ឋ�មាន្តិជ�នាញ

ចាស់�ស់ ការតេ��ី�ម័ស់ុម្រាប់ស�ទិ្ធិភាពធីន្តិធាន្តិ ន្តិ�ងតេ��ីសទួយ
សម័�ាភាពម្រាប់��ួម្រាប់ខ្មែជងរប់ស់�មិុ័� តេ��ិុង��ប់ន់្តិ ន្តិ�ងស��។ 
 តេ��ម្រាស ី Karolien Casaer-Diez បាន្តិខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណ
ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី ថុា�់ដ្ឋ�ឹនា� ម្រា�ុម័ការង្ហារន្តិ�ងម័ន្ត្រីនីិ្តិម្រា�សងួ 
ប់រ �ស្លាា ន្តិទាំ�ងអ៊ិស់ បាន្តិច��រមួ័សហការ ន្តិ�ងការជ�រញិការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍ
ព្រៃប់�ងតេ��មិុ័� ឱយសតេម្រាម័ចបាន្តិសម័�ទិ្ធិផ្ត�ស�ខាន់្តិៗនាតេព��ន្តិាងម័� 
ន្តិ�ងបាន្តិតេ�ី�តេ�ងីពីការតេបិ់�ា ច��រិប់ស់ GGGI �ុិងការប់និ្តិ��ម្រាទ្ធិតេដី្ឋម័បី
រមួ័ច�ខ្មែណ�សតេម្រាម័ចបាន្តិច�ខិវ �ស័យរប់ស់ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ។ គឺរួប់ញ្ញាើ �់
ថា ��ណាង�ែរីប់ស ់ GGGI ម្រាប់ចា��មិុ័� ន្តិងឹម័�ប់�តេពញការង្ហារតេ�
�មិុ័�ប់និ្តិពា�់�ណិា�ខ្មែ�សីហា ឆុ្នាំ�២០២២៕
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ទីទួីលិជួួប់ឯកអគគរដ្ឋឋទូីតិថ្មីមពី្រៃ�សាធារណរដ្ឋឋបារ៉ាងំ

 ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី៨ ខ្មែ�ម័��ិនា ឆុ្នាំ�២០២២ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិទ្ធិទួ្ធិ�ជួប់ឯ�ឧ�ិម័ Jacques PEL-
LET ឯ�អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ���ែពី្រៃន្តិស្លាធារណរដ្ឋឋបារា �ង ម្រាប់ចា�ម្រាពះរា�ណាចម្រា�
�មិុ័� សខ្មែម័ោងការគួឺរសម័ តេ�ទ្ធិសីោកីារម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ។ តេ��ិុង
ជ�ន្តិបួ់តេន្តិះ ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី បាន្តិជម្រាមាប់ជ�ន្តិឯ�ឧ�ិម័ឯ�អ៊ិគីឺ
រដ្ឋឋទ្ធិ�� អ៊ិ�ពីអាទ្ធិ�ភាពការង្ហារម័យួច�នួ្តិន្តិរប់ស់ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ �ុិងតេនាះ
រមួ័មាន្តិ ការង្ហារខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ ការអ៊ិនិ្តិវ�ិយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ
រយៈតេព�ខ្មែវងម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយអ៊ិពាម្រា��ឹយកាប់�ន្តិតេ��មិុ័� ការង្ហារអ៊ិភិ�រ�ស 
ជវីៈចម្រាមុ័ះ ការស��ាម្រាស្លាវម្រា�វអ៊ិ�ពមី្រាប់ភិពថាម័ព�សូ្លា� ការង្ហារតេរៀប់ច�
ទ្ធិមី្រា�ុង ន្តិ�ងការអ៊ិប់់រ �ស��ាម្រាស្លាវម្រា�វ៕
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ឯកឧតិមី្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួប់សផ្នែម្មតងការគួរសម្ម គ្រោះដ្ឋ�ម្មីចូី្បាលិរមួ្មអប់អសាទីរ �ងិពិភាកាការងារ

គ្រោះទីវភាគ�ីមួ្មយុ �ប់ធានាំធិិប់តិទីីី១៧  ព្រៃ�សាធារណរដ្ឋឋហ៊ុវលីិពី�ី

 ឯកឧតិមី្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
�តេប់ស�ជន្តិព�តេសស��ណាងរាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ព្រៃន្តិម្រាពះរា�ណាចម្រា�
�មិុ័� បាន្តិច��ជួប់សខ្មែមិ័ងការគួឺរសម័ តេដ្ឋមី័បចី��រមួ័អ៊ិប់អ៊ិស្លាទ្ធិរ 
ន្តិ�ងព�ភា�ាការង្ហារតេទ្ធិើភាគីឺ�ម័យួ ឯកឧតីិម្មហ៊ុវឌីឺ្ឍណា�់ មាា
កសូ គ្រោះជួអរ (Ferdinand Marcos Jr.) ម្រាប់ធានាធី�ប់�ីទ្ធិ១ី៧ ព្រៃន្តិ
ស្លាធារណរដ្ឋឋហើ�ីពីនី្តិ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិម្រាប់ម្រាពឹ�តិេ�តេ�វ �មាន្តិម្រាប់ធានាធី�ប់�ី 
នាព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី ខ្មែ���កដ្ឋា ឆុ្នាំ�២០២២។
 ភាគីឺទាំ�ងពីរបាន្តិវាយ�ព្រៃម័ា�ុស់តេ�ចី�ណងម័��ិភាព�ម្រាប់ព្រៃពណី 
��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ ការរ�ីចតេម្រាម័នី្តិព្រៃន្តិជីវភាពរសត់េ�រប់ស់ម្រាប់�ជន្តិ ន្តិ�ង
ការផ្លាា សបិ់់�រច�ណងម័��ិភាពព្រៃន្តិម្រាប់����ទាំ�ងពីរ។ ភាគឺទីាំ�ងពីរ�៏បាន្តិ
ព�ភា�ាតេ�កីារពម្រាងងឹពម្រាង�ី��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការតេ�វី �ស័យ�ស��ម័ែ 
សិវ�ា�ភាពតេសប�ង អាហារ�ប់�ាម័ា សនិ្តិ�សិ�ថាម័ព� ពាណ� ជើ�ម័ែ  
ន្តិ�ង��ចុ�����ម្រាប់ឹងខ្មែម្រាប់ងរួម័�ុតេ�ីការម្រាប់យិទិ្ធិម្រាប់ឆ្នាំ�ងការខ្មែម្រាប់ម្រាប់ួ�
អាកាសធា�ិខ្មែដ្ឋ��ប់ញ្ញាា រមួ័រប់ស់��ប់ន់្តិ ន្តិ�ងព�ភិពតេ��។
 �ុិងឱកាសតេន្តិះខ្មែដ្ឋរ ឯកឧតិតម្មគ្រោះប់សកជួ�ពគិ្រោះសស 

�ប៏ាន្តិពា�នា�ការស្លា�សួរសិ�ទិ្ធិ�ខ ន្តិ�ងផិ្លា�តេផ្តាកីារជ�ន្តិពរពីសគ្រោះម្មតច្បា
គ្រោះតិគ្រោះ�នាំយុករដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�តី ព្រៃ��ពះរ៉ា�ណាច្បា�កកម្មុុ� 
ជ�ន្តិច�តេពាះឯកឧតិតម្ម�ប់ធានាំធិិប់តីិ ច�តេពាះការ�ប់់តេឆុ្នាំ��
ម្រាប់ធានាធី�ប់�ីទ្ធិ១ី៧ព្រៃន្តិស្លាធារណរដ្ឋឋហើ�ីពីីន្តិ ខ្មែដ្ឋ�ទ្ធិទ្ធិ�ួបាន្តិការ
��ម្រាទ្ធិពីម្រាប់�ជន្តិហើ�ីពីនី្តិយ៉ាា ងតេម្រាចនី្តិតេ�សី�ប់ ់ តេដ្ឋាយសរប់ញ្ញាើ �់
ឱយតេឃុំញីពជី�តេន្តិឿទិ្ធិ�ច��ិ ន្តិ�ងច�ខិវ �សយ័ព្រៃន្តិការដឹ្ឋ�នា�រប់សឯ់�ឧ�ិម័
ម្រាប់ធានាធី�ប់�ី។
 �ការតេ�ាយី�ប់ ឯកឧតិតម្ម�ប់ធានាំធិិប់តីិ�ប៏ាន្តិផិ្លា�តេផ្តាី
ការស្លា�សួរសិ�ទិ្ធិ�ខជ�ន្តិច�តេពាះសគ្រោះម្មតច្បាគ្រោះតិគ្រោះ�នាំយុករដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី
ន្តិ�ងស�ម័អ៊ិប់អ៊ិរស្លាទ្ធិរច�តេពាះសម័�ទិ្ធិផ្ត�ខ្មែដ្ឋ�សតេម្រាម័ចបាន្តិតេម្រាកាម័
ការដ្ឋ�ឹនា�រប់ស់សតេមិ័ច តេហយីហើ�ីពីនី្តិបាន្តិតេម្រា�ៀម័�ាួន្តិរចួ�តេម្រាសច
�ុិងការតេ�ី�យ���ចុការអាទ្ធិ�ភាពម័ួយច�នួ្តិន្តិតេដី្ឋម័បីព�ភា�ា�មួ័យ
ថុា�់ដឹ្ឋ�នា�អាសុ្លាន្តិតេ��ិុងអ៊ិ��ិងតេព�ខ្មែដ្ឋ��ម័ុិ�តេធីើី�មុាស់ផ្តទះព្រៃន្តិ
��ចុម្រាប់ជិ���ព��អាសុ្លាន្តិនាតេព�ខាងមិ័�៕
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ផ្នែ�ែកទីី ២ 
សកម្មមភាពថ្នាែ កដ់្ឋកឹនាំ ំ



ទំព័រ 56 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម ព្រៃ� ប់ុ�ុគ្រោះ�ឿ� ចុ្បាះតាម្មប់ណាត គ្រោះខិតិតម្មយួុចំ្បា��ួគ្រោះដ្ឋ�ម្មីគី្រោះលិ�កទីកឹចិ្បាតិត
គ្រោះកាតិសរគ្រោះស�រ �ងិផ្នែថ្មីាងអំណរគណុដ្ឋលិរ់ដ្ឋឋបាលិថ្នាែ កគ់្រោះ�កាម្ម�តិិ

 ឯកឧតិតម្ម ព្រៃ� បុុ់�គ្រោះ�ឿ� រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រាប់ចា�ការ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិចិះតាម័ប់ណិាតេ��ិមួ័យច�នួ្តិន្តិតេដ្ឋមី័បតីេ�ី�ទឹ្ធិ�ច��ិ
តេកា�សរតេសរី ន្តិ�ងខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណដ្ឋ�់រដ្ឋឋបា�ថុា�់តេម្រាកាម័��� ខ្មែដ្ឋ�
អ៊ិនិ្តិវ�ិបាន្តិ�មូ្រាប់តេសីរ ន្តិ�វស�ម័ែភាពស�ខាន់្តិៗម័យួច�នួ្តិន្តិរមួ័មាន្តិ៖
ទ្ធិ១ី-តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយភិ�ម័� ឃិុំ� សង្ហាក �់មាន្តិសិវ�ា�ភាព ��ខណៈសម័ប�ិ�
ទ្ធិ៦ី «អ៊ិនាម័័យ តេស្លាភ័ិណភាព� ូប់រ �ស្លាា ន្តិ ខ្មែដ្ឋ�តេផិ្លា�តេ�ី ការតេរៀប់ច�
តេសវាម្រាប់ម័�� ការ��ណ�់ទ្ធិ�ីន្តិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់ ន្តិ�ងជ�រញិការប់ងព់្រៃ�ាតេសវា
ម្រាប់ម័��ស�រាម័ ស�ណ�់រងឹទី្ធិម្រាប់ជិ�ជន្តិ តេដ្ឋមី័ប«ីការរសត់េ�សូ្លា� ភិ�ម័�ឋាន្តិ
សូ្លា� សិ�ភាព� ូជីវ ��រ�ីរាយ ន្តិ�ងអ៊ិនាគឺ�រងិតេរឿង»។
ទ្ធិី២-ការប់តេងកីន្តិ��ចុសហការរវាងម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងរដ្ឋឋបា�
ថុា�ត់េម្រាកាម័����ិុងការតេដ្ឋាះម្រាស្លាយប់ញ្ញាា ដ្ឋធីីា�ិុីង��ប់ន់្តិសហគឺម័ន៍្តិ ន្តិ�ង
��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ន្តិ�ងជ�រញិការចិះប់�ើ ីដ្ឋរីដ្ឋឋ ន្តិ�ងការតេបាះប់តេងី្ហា�
ម្រាព�ដ្ឋតីាម័��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� �ដ៏្ឋ�ចពម្រាងឹងការទ្ធិប់់ស្លាក �់ ន្តិ�ងប់ន្ត្រីង្ហាក ប់
រា�់ប់ទ្ធិតេ�ែីសធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ម្រាសប់តាម័ស្លាែ រ�ីស្លារាចរខ្មែណនា�
តេ��០៥ រប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�។
ទ្ធិី៣-ការតេ�ី��ម័ុស់ជីវភាពសហគឺម័ន៍្តិ ន្តិ�ង�ស្លាងតេសដ្ឋឋ��ចុ
ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ តាម័រយៈការប់តេងក�ីតេទ្ធិសចរណ៍ធីម័ែ���ផ្តារភាើ ប់ទឹ់្ធិ�ដី្ឋ 

ការធានាសនិ្តិ�សិ�តេសប�ង�ិុងម្រាគឺសួ្លារតាម័រយៈ�ស��ម័ែចម្រាមុ័ះ ការ
ប់ណិិះប់ណិា�ជ�នាញ ន្តិ�ងប់តេងកនី្តិការអ៊ិប់់រ �ដ្ឋ�់��ន្តិតេ�ម្រាប់�
សហគឺម័ន៍្តិ ។ ឯ�ឧ�ិម័�៏បាន្តិផ្តសពើផ្តាយការង្ហារម្រាប់�ងម្រាប់ណា�ង
អ៊ិងីភាពគឺ�រ� ប់ចិុប់បនុ្តិភាពស្លាា ន្តិភាពប់រ �ស្លាា ន្តិ�មិុ័� ខ្មែដ្ឋ�តេយងី
សតេម្រាម័ចបាន្តិ ន្តិ�ងប់ញ្ញាា ម្រាប់ឈិម័ �ដ៏្ឋ�ច�ការខ្មែច�រ �ខ្មែ��ន្តិ�វស��បៈព្រៃន្តិ
ការតេដ្ឋាះម្រាស្លាយប់ញ្ញាា ទាំ�ងតេនាះផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕
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ឯកឧតិតម្ម អុាង ស�ុផ្នែលិាតិ៖ �ប់�ពលិរដ្ឋធគ្រោះ�ប់��បាសថ់្មីងប់់រសិាា � គ្រោះដ្ឋ�ម្មីកីាតិប់់�ាយុបាា សេកិ ផ្នែដ្ឋលិ

ប់ងើហា�ិភ័យុដ្ឋលិស់ខុុិមាលិភាពម្ម�ុសស �ងិប់ាះពាលិប់់រសិាា �

 ឯកឧតិតម្ម អុាង ស�ុផ្នែលិាតិ រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ការង្ហាររាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ
ម្រាស�ុអ៊ិ�ររា �ងឪ �ុិងយិទិ្ធិនាការ «កា�ប់់ន្តិាយការតេម្រាប់មី្រាបាស�់ង់
បាា សទ�� ន្តិ�ងផ្តសពើផ្តាយ�ន្ត្រីន្តិោ�ប់រ �ស្លាា ន្តិ» បាន្តិជ�រញិឱយម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
តេម្រាប់មី្រាបាស់�ង់ប់រ �ស្លាា ន្តិ តេដ្ឋមី័បកីា�់ប់ន្តិាយបាា សទ�� ខ្មែដ្ឋ�ប់ងកហាន្តិ�ភិយ័
ដ្ឋ�់សិ�ភាពម័និ្តិសស ព�តេសសប់ាះពា�់ប់រ �ស្លាា ន្តិយ៉ាា ងធីៃន់្តិធីៃរតេ�តេ�ី
ភិពខ្មែផ្តន្តិដី្ឋ។ 
 ឯកឧតិតម្ម រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិប់ខ្មែន្តិាម័ថា 
�ង់បាា សទ��ផ្ត���តេ�ងីមាន្តិស្លារធា�ិគីឺម័តីេម្រាចនី្តិ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិប់ងកផ្ត�
ប់ាះពា�់ដ្ឋ�់សិ�ិមា�ភាពរប់ស់ម័និ្តិសស��� នា�ឱយតេ��ីជម័ៃ�ឺតេម្រាចនី្តិ
ម្រាប់តេភិទ្ធិ �ុិងតេនាះ�៏មាន្តិជម័ៃមឺ័ហារ�ីផ្តងខ្មែដ្ឋរ ម័�ន្តិខ្មែ�ប់ាិតេណាះ ះអ៊ិនាម័័យ
ប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងតេស្លាភិណឌ ភាព�៏ម្រា�ូវបាន្តិប់�ផ្លាា ញតេដ្ឋាយស�ណ�ប់ាា សទ�� 
ខ្មែដ្ឋ�តេ��ីតេ�ងីតេ�តាម័ទី្ធិស្លាធារណៈ ទ្ធិមី្រា�ុង ទី្ធិម្រាប់ជិ�ជន្តិ រហ��ដ្ឋ�់
ភិ�ម័�ឋាន្តិ ន្តិ�ង��ប់ន់្តិតេប់���ភិណឌ ធីម័ែ���ន្តិ�ងម្រាប់វ�ិ�ស្លាន្ត្រីស ិ រមួ័សមិ័ម្រាទ្ធិ
ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ 
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិប់ញ្ញាើ �់ខ្មែដ្ឋរថា យិទិ្ធិនាការកា�់ប់ន្តិាយ�ង់
បាា សទ�� នាតេព�តេន្តិះ គឺឺបាន្តិ�ាិះប់ញុ្ញា�ងពី�ន្តិទៈរមួ័�ុតេដី្ឋម័ប�ី�ចុ��ពារ

ប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងប់ង្ហាា ញពីការយ�ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់រប់ស�់មិុ័� រមួ័�មួ័យ
ម្រាប់����តេ�សី��តេ�� តេដ្ឋមី័បបិី់ពើតេហ�ិរមួ័ច�ខ្មែណ�ការពារន្តិ�ង
ខ្មែ�រ�ាគិឺណភាពប់រ �ស្លាា ន្តិភិពខ្មែផ្តន្តិដី្ឋ ឱយឈ្នាន្តិតេឆុ្នាំះតេ�កាន្តិក់ារ
រសត់េ�ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព សម្រាមាប់់ម័និ្តិសស���ប់ចិុប់បនុ្តិ ន្តិ�ងម័និ្តិសស
ជ�នាន់្តិតេម្រាកាយៗតេទ្ធិៀ� ន្តិ�ងការពារតេស្លាភិណឌ ភាពម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ន្តិ�ង��ប់ន់្តិ
តេប់���ភិណឌ រប់សត់េយងីទាំ�ងអ៊ិស់�ុ។ ឯ�ឧ�ិម័ បាន្តិស�ណ� ម័ពរ
ដ្ឋ�់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋគឺរួខ្មែម្រាប់កាា យទ្ធិមាា ប់់ង្ហា�ម័�តេម្រាបី់ម្រាបាស�់ង់ ឬ�ន្ត្រីនិ្តិ
�ប់រ �ស្លាា ន្តិ ខ្មែដ្ឋ�ជយួសន្តិស�ស�ព្រៃច�វ �កាន្តិ�ងង្ហាយម្រាសួ�ទិ្ធិ�ដ្ឋា�់
ខ្មែ�ម័តេទ្ធិៀ�ផ្តង។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា យិទិ្ធិនាការ «កា�ប់់ន្តិាយការតេម្រាបី់ម្រាបាស�់ង់
បាា សទ�� ន្តិ�ងផ្តសពើផ្តាយ�ន្ត្រីន្តិោ�ប់រ �ស្លាា ន្តិ» ម្រាប់ម្រាពឹ�តិេ�តេ�ផ្តារអ៊ិ�ររា �ងឪ 
�ុិងម្រាសុ�អ៊ិ�ររា �ងឪ តេ��ិ�ប�ងឃុំែិ � នាម្រាពឹ�ព្រៃ�ៃសិម្រា� ទ្ធិ១ី១ ខ្មែ��ិម័ាៈ 
ឆុ្នាំ �២០២២ តេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯកឧតីិម្ម អុាង ស�ុផ្នែលិាតិ 
រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងមាន្តិការច��រមួ័ពី ឯ�ឧ�ោម័
ប់ណឌ� � �ម័ ចន័្តិទតេស្លាភ័ិណ អ៊ិភិ�បា�ព្រៃន្តិគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិ�ប�ងឃុំែិ � 
ឯ�ឧ�ោម័ តេ�� តេ��ម្រាសថុីា�់ដ្ឋ�ឹនា�ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ�� 
តេ��ម្រាសថុីា�ដ់្ឋ�ឹនា�រដ្ឋឋបា�តេ��ិ�ប�ងឃុំែិ � អា�ា ធីរម្រាស�ុអ៊ិ�ររា �ងឪ 
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យិវជន្តិ សសយ� ស�សានិ្តិស�សស ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ ន្តិ�ងអាជីវ�រផ្តារ
អ៊ិ�ររា �ងឪមួ័យច�នួ្តិន្តិតេទ្ធិៀ�។ 
យិទិ្ធិនាការតេន្តិះតេរៀប់ច�តេ�ងី�ិុងតេ��ប់�ណង ៖
១)ផ្តសពើផ្តាយ�ផ្តា� វការន្តិ�វច�នាទ្ធិ���ទ្ធិ��យរួម័�ុកា�់ប់ន្តិាយ
ស�ណ�់បាា សទ��តេ��មិុ័� តាម័តេ��ការណ៍សែម័្រាគឺច��ិម្រាសប់តាម័
អ៊ិនិ្តិម្រា�ឹ�យរប់សរ់ាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� សិពីី ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង�ង់បាា សទ�� 
២)ជ�រញិ ន្តិ�ងតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិដ្ឋ�់អាជវី�រឱយប់�ឈប់់�អ៊ិច�ព្រៃន្ត្រីនិ្តិយន៍្តិ�វការ
ផ្ត�ិ�់ង់បាា សទ��តេដ្ឋាយម័�ន្តិគឺ��ព្រៃ�ាដ្ឋ�់អ៊ិ����ជន្តិ 
ន្តិ�ង៣)ច��រមួ័ច�ខ្មែណ�តេ�ី�សទួយជីវភាពរស់តេ�រប់ស់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
តេ�តាម័សហគឺម័ន៍្តិ តាម័រយៈការផ្ត����ន្ត្រីនិ្តិ�ខ្មែដ្ឋ�តេធីើពីចីច���
ផ្ត���ផ្ត��ិុងម្រាសុ�។
 តាម័រយៈយិទិ្ធិនាការតេន្តិះ គឺណៈអ៊ិធី�ប់�ី បាន្តិម្រាប់គឺ�់ន្តិ�វ
�ន្ត្រីន្តិោ�ប់រ �ស្លាា ន្តិជ�ន្តិអុ៊ិ�ច��រមួ័ ន្តិ�ងបាន្តិអ៊ិតេ�ើ ីញស�តេន្តិះស�ណា�
ផ្តសពើផ្តាយការតេម្រាប់មី្រាបាស�់ន្ត្រីនិ្តិ�ប់រ �ស្លាា ន្តិ�មួ័យម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ ន្តិ�ង

អាជវី�រ�ុិងផ្តារអ៊ិ�ររា �ឪ ម្រាស�ុអ៊ិ�ររា �ងឪ តេ��ិ�ប�ងឃុំែិ � តេដ្ឋមី័បជី�រិញការ
ឈិប់់តេម្រាប់មី្រាបាសប់ាា សទ���ិុងជីវភាពម្រាប់ចា�ព្រៃ�ៃ៕
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�កសងួប់រសិាា �សហ៊ុការ�មួ្មយុរដ្ឋឋបាលិគ្រោះខិតិតកពំងឆ់្នាំែ ងំ ប់�តដ្ឋាសំាត រគ្រោះ��ង�ញិព្រៃ�ពលិចិ្បាទីកឹកែងុ

តិបំ់�៣់ ព្រៃ�ប់ងឹទីគ្រោះ�ាសាប់

 តេដ្ឋមី័តេឈិចីម្រាមុ័ះច�នួ្តិន្តិ២៤០០០តេដី្ឋម័ ម្រា�ូវបាន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
សហការ�មួ័យរដ្ឋឋបា�តេ��ិ��ពង់ឆុ្នាំ �ង បាន្តិដ្ឋា�សិ្លារតេ�ងីវ �ញ តេ� 
ព្រៃម្រាព��ចទឹ្ធិ��ិុង��ប់ន់្តិ៣ ព្រៃន្តិ��ប់ន់្តិប់ងឹទ្ធិតេន្តិាស្លាប់ សា���ិុងភិ�ម័��ុ�់
តេឈិទីាំ� ឃិុំ�ផ្តា�វទ្ធិ�� ម្រាស�ុ��ពង់ខ្មែ�ង តេ��ិ��ពង់ឆុ្នាំ �ង តេម្រាកាម័
អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯកឧតិតម្ម ស ូខិ�ឬទីធគីណុ រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ��ណាង
ដ្ឋ�ុ៏ង់�ុស់ ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
អ៊ិម័ដ្ឋ�តេណីរតេដ្ឋាយថុា�់ដឹ្ឋ�នា�ម្រា�សួង ��ណាងគឺណៈអ៊ិភិ�បា�តេ��ិ
��ពង់ឆុ្នាំ �ង ម័ន្តិទរីពា�ព័់និ្តិ �ង�មាា �ងម្រាប់ដ្ឋាប់់អាវធិីម្រាគឺប់់ម្រាប់តេភិទ្ធិ អា�ា ធីរ
ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ ន្តិ�ងស�សានិ្តិស�សស�តេម្រាចនី្តិនា�់ នាម្រាព�ឹ
ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី៥ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២។
 តេ��ជ�ទាំវ បុ់ន្តិ សិភីិ អ៊ិភិ�បា�រងតេ��ិ��ពង់ឆុ្នាំ �ង បាន្តិឱយ
ដ្ឋងឹថា តេន្តិះ�តេ��ីទី្ធិ២តេហយីខ្មែដ្ឋ�តេរៀប់ច�ការដ្ឋា�សិ្លារតេ�ងីវ �ញ តេ�
ព្រៃម្រាព��ចទឹ្ធិ��ិុង��ប់ន់្តិ៣ ព្រៃន្តិ��ប់ន់្តិតេម្រាប់មី្រាបាស់តេម្រាចនី្តិយ៉ាា ងបឹ់ងទ្ធិតេន្តិាស្លាប់ 
បាន្តិច�នួ្តិន្តិ២៣២៤៤តេដី្ឋម័ �ិុងតេនាះមាន្តិតេដី្ឋម័រា �ង១០០០តេដី្ឋម័ 
តេមិ័ញ៧០០០តេដ្ឋមី័ ឫសសខី្មែផូ្តម័៧៤០០តេដ្ឋមី័ ពងីពិង១៧៣៥តេដ្ឋមី័ 
តេតុា�៩តេដ្ឋមី័ ម្រា�ប់់តេតុា�ដ្ឋា�តាម័ម្រាព���ប់ន់្តិប់បីាន្តិច�នួ្តិន្តិ២៣៨៩៤ម្រា�ប់់ 

ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិម្រាប់ខ្មែវង១១៤,១៣គីឺ��ខ្មែម័ាម្រា�។
 �ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្ម ស ូ ខិ�ឬទីធគីណុ បាន្តិ
តេ��ីតេ�ងីថា រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� បាន្តិយ�ច��ិទិ្ធិ�ដ្ឋា�់�ិុង
ការទ្ធិប់់ស្លាក �់ការទ្ធិន្ត្រីនាទ ន្តិឈិ�សឆ្នាំយដី្ឋព្រៃម្រាព��ចទឹ្ធិ� ន្តិ�ងបាន្តិដ្ឋ�ហ��
យ�ម័�វ �ញ�មួ័យអា�ា ធីរ ន្តិ�ងសម័�ា��ចុពា�់ព័និ្តិ ពជីន្តិ�����ច។ 
��ខ់្មែសិងតេ�ព្រៃ�ៃតេន្តិះម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិតេធីើកីារដ្ឋា�សិ្លារតេដ្ឋមី័តេឈិី
ចម្រាមុ័ះតេ�ងីវ �ញ �ម្រាប់តេយ៉ាជន្តិ ៍ សម្រាមាប់់ប់�ផិ្តសស្លាែ រ�មី្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
តេយងីឱយតេចះម្រាសឡាញ់ព្រៃម្រាពតេឈិ ី ន្តិ�ងច��រមួ័ដ្ឋា�តេដី្ឋម័តេឈិតីេ�ងីវ �ញ ន្តិ�ង
ច��រមួ័ទ្ធិប់់ស្លាក �់ការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋគ្រោះលិខាធិិការ បាន្តិចា�់ទិ្ធិ�ថា ព�ធីដី្ឋា�
��ន្តិតេឈិនីាតេព�តេន្តិះ ន្តិ�ងការច��រមួ័យ៉ាា ងតេម្រាចនី្តិ�ិះ�រពីស�ណា�ម់្រាគឺប់់
ម័ជឈដ្ឋាឋ ន្តិពា�ព់និ័្តិ បាន្តិនឹ្តិង��ពិង�ាិះប់ញុ្ញា�ងន្តិ�វការភាា �់រ��ឹរប់ស់
សហគឺម័ន៍្តិតេយងីទាំ�ងម័�� �ិុងការម្រាប់ឈិម័មិ័�តេដ្ឋាះម្រាស្លាយច�តេពាះ
ការបា�ប់់ង់ព្រៃម្រាពតេឈិ ីន្តិ�ង�ស្លាែ រ�មុីាស់ការ�ុិងការទ្ធិទួ្ធិ��ិសម្រា�ូវ តេ�ី
ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� អ៊ិនាគឺ�ភិ�ម័� ឃិុំ� ន្តិ�ង�តេ�គឺវាសនាព្រៃន្តិ
មា�ិភិ�ម័�តេយងី �ព�តេសសទិ្ធិ�សម្រាមាប់់��ន្តិតេ�ជ�នាន្តិត់េម្រាកាយ ន្តិ�ងតេដ្ឋមី័បី
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ឱយមាន្តិភាពព្រៃប់�ង ន្តិ�ងរ�ាបាន្តិន្តិ�វម្រាប់ភិពទឹ្ធិ�តេម្រាកាម័ដ្ឋខី្មែ�ម័តេទ្ធិៀ�ផ្តង ។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា ព្រៃម្រាព��ចទឹ្ធិ��ិុង��ប់ន់្តិ៣ ព្រៃន្តិ��ប់ន់្តិតេម្រាប់មី្រាបាស់
តេម្រាចនី្តិយ៉ាា ងបឹ់ងទ្ធិតេន្តិាស្លាប់ សា���ិុងភិ�ម័��ុ�់តេឈិទីាំ� ឃិុំ�ផ្តា�វទ្ធិ�� ម្រាស�ុ
��ពង់ខ្មែ�ង តេ��ិ��ពង់ឆុ្នាំ �ង ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ូវដ្ឋា�សិ្លារតេ�ងីវ �ញទាំ�ង២តេ�ី� គឺឺ
តេ��ីទី្ធិ១តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៤ ខ្មែ�ម័�រា ឆុ្នាំ�២០២២ បាន្តិច�នួ្តិន្តិ២០ហ��តា 
តេសែនី្តិងឹ៨០០០តេដី្ឋម័ រមួ័មាន្តិ ៖ ឫសស ីរា �ងទឹ្ធិ� តេមិ័ញ ន្តិ�ងសណិាន់្តិ ។ 
តេ��ីទី្ធិ២តេ�ីព្រៃផ្តទដី្ឋ៦០ហ��តា ច�នួ្តិន្តិ២៤០០០តេដី្ឋម័ រមួ័មាន្តិ ៖ រា �ងទឹ្ធិ�
ច�នួ្តិន្តិ១៣៥០០តេដី្ឋម័ សណិាន់្តិច�នួ្តិន្តិ៤៥០០តេដី្ឋម័ តេម័ញិ៣៥០០តេដី្ឋម័ 
ន្តិ�ងឫសសមី្រាស�ុច�នួ្តិន្តិ២៥០០តេដី្ឋម័៕
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ឯកឧតិមី្ម រត័ិែ �ិរៈ អគ្រោះ�ើ �ញជួួប់សគំ្រោះណះសណំាលិ �ងិផ្នែច្បាករផំ្នែលិកប់ទីពគិ្រោះសាធិ�ដ៍្ឋលិ់

សសិា�សុសិស អ�ុ�ទិីាលិយ័ុដូ្ឋងគ្រោះ�ប់ងតាព្រៃ�

 ឯកឧតិមី្ម រត័ិែ �រិៈ រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
�អ៊ិនិ្តិម្រាប់ធាន្តិគឺណៈអ៊ិច�ព្រៃន្ត្រីន្តិយិម៍្រា�មុ័ការង្ហារចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិម្រាសុ�ព្រៃម្រាពន្តិប់់ 
បាន្តិអ៊ិតេ�ើ ីញ�អ៊ិធី�ប់�ី�ុិងព�ធីសី�តេណះស�ណា� ខ្មែច�រ �ខ្មែ��
ប់ទ្ធិព�តេស្លាធីន្តិដ៍្ឋ�់ស�សានិ្តិស�សស ន្តិ�ងខ្មែច�វ�ាិអ៊ិនិ្តិសាវរយី ៍ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ
ម័�ពីម្រា�ុម័សមាគឺម័ធិីរ��ចុតេអ៊ិ��ចម្រា�ូន្តិ���មិុ័� ន្តិ�ងអ៊ិងីការការតីាស
�មិុ័� ជ�ន្តិដ្ឋ�់ស�សានិ្តិស�សស ន្តិ�ងតេ��ម្រាគូឺអុ៊ិ�ម្រាគូឺ តេ�អ៊ិនិ្តិវ �ទ្ធិា�័យ
ដ្ឋ�ងតេម្រាប់ងតាព្រៃន្តិ សា��តេ�ភិ�ម័�តាព្រៃន្តិ ឃិុំ�តាព្រៃន្តិ ម្រាស�ុព្រៃម្រាពន្តិប់់ តេ��ិ
ម្រាពះសីហនិ្តិ កា�ពីព្រៃ�ៃសបិាហ៍�ន្តិាងតេ�តេន្តិះ។
 �ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតីិម្មរដ្ឋឋគ្រោះលិខាធិិការ បាន្តិនា�
ន្តិ�វការស្លា�សរួសិ�ទិ្ធិ�ខពីស�ណា�ឯ់កឧតីិម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ជ�ន្តិច�តេពាះតេ��ម្រាគឺ ូអ៊ិ�ុម្រាគូឺ ន្តិ�ងស�សានិ្តិស�សស
ទាំ�ងអ៊ិស់ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ ឯកឧតិតម្ម�ប៏ាន្តិតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិ ន្តិ�ងអ៊ិរគិឺណដ្ឋ�់
ការ�ះប់ង់ទាំ�ង�មាា �ងកាយ �មាា �ងច��ិរប់ស់តេ��ម្រាគឺ ូ អ៊ិ�ុម្រាគូឺ ខ្មែដ្ឋ�
បាន្តិ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងប់ង្ហាា �ប់់តេម្រាងៀន្តិដ្ឋ�់ស�សានិ្តិស�សស ខ្មែដ្ឋ��
ទ្ធិ�ពា�ងសុងឫសស ីន្តិ�ង�ធីន្តិធាន្តិប់និ្តិតេវន្តិសម្រាមាប់់ម្រាប់តេទ្ធិស���នាតេព�
អ៊ិនាគឺ�។ 
 ប់ខ្មែន្តិាម័ពីតេន្តិះ ឯកឧតីិម្ម រត័ិែ �ិរៈ បាន្តិខ្មែ�ាងអ៊ិ�ណរគិឺណ
ដ្ឋ�់ឯ�ឧ�ិម័ តាន់្តិ មិ័នីុ្តិវណះ ម្រាប់ធាន្តិសមាគឺម័ធិីរ��ចុតេអ៊ិ��ចម្រា�ូន្តិ��

�មិុ័� ន្តិ�ងម្រា�ុម័ការង្ហារខ្មែដ្ឋ�បាន្តិផួិ្តចតេផិ្តមី័�ម័ែវ �ធីតីេន្តិះតេ�ងី តេដ្ឋមី័បី
ផ្ត�ិឱ់កាស�ុិងការស��ាខ្មែសើងយ�់ ន្តិ�ងខ្មែច�រ �ខ្មែ��ប់ទ្ធិព�តេស្លាធីន៍្តិ
�ូៗ ជ�ន្តិដ្ឋ�់ស�សានិ្តិស�សស �ុិងការ�ម្រាម័ង់ទ្ធិ�សពួ�តេគឺឱយកាា យ�
ធីន្តិធាន្តិម័និ្តិសសម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព។ 
 �ម័យួ�ុតេន្តិះ ឯកឧតិតម្ម រត័ិែ �ិរៈ ន្តិ�ងម្រា�ុម័សមាគឺម័
ធិីរ��ចុតេអ៊ិ��ចម្រា�ូន្តិ�� បាន្តិខ្មែច�ជ�ន្តិវ�ាអិ៊ិនិ្តិសាវរយីជ៍�ន្តិដ្ឋ�់ស�សានិ្តិស�សស 
តេ��ម្រាគូឺអុ៊ិ�ម្រាគូឺ តេ��តេម័ឃិុំ� ន្តិ�ងអ៊ិតេ�ើញីដ្ឋា���ន្តិតេឈិមី្រាប់ណ� �ច�នួ្តិន្តិ 
១០០តេដី្ឋម័ ខ្មែដ្ឋ��អ៊ិ�តេណាយរប់ស់ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ��ុិង
អ៊ិនិ្តិវ �ទ្ធិា�័យផ្តងខ្មែដ្ឋរ។
 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ឱយដឹ្ឋងថា �ុិងព�ធីសី�តេណះស�ណា�តេន្តិះ �ម៏ាន្តិ 
ការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័ឧ�ញ៉ាា ប់ណឌ� � តាន់្តិ មិ័នីុ្តិវណះ ម្រាប់ធាន្តិ
សមាគឺម័ធិីរ��ចុតេអ៊ិ��ចម្រា�ូន្តិ���មិុ័� តេ�� មិ័� វាា រ �ន្តិ អ៊ិនិ្តិម្រាប់ធាន្តិ
សមាគឺម័ធិីរ��ចុតេអ៊ិ��ចម្រា�ូន្តិ���មិុ័� ន្តិ�ងតេ�� គឺមឹ័ រ�នា នាយ�
ម្រាប់��ប់�ិ�អ៊ិងីការការតីាស�មិុ័� ម្រាពម័ទាំ�ង ឯ�ឧ�ិម័ តេ��ជ�ទាំវ 
តេ�� តេ��ម្រាស ី �សមាជ��ម្រា�ុម័សមាគឺម័ធិីរ��ចុតេអ៊ិ��ចម្រា�ូន្តិ��
�មិុ័� ម្រា�ុម័ការង្ហារចិះម័��ដ្ឋាឋ ន្តិម្រាស�ុព្រៃម្រាពន្តិប់់ អា�ា ធីរម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ តេ��ម្រាគឺូ 
អុ៊ិ�ម្រាគូឺ �ង�មាា �ងម្រាប់ដ្ឋាប់់អាវធិី អាណាពាបា� ន្តិ�ងស�សានិ្តិស�សស
�តេម្រាចនី្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�៕
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ឯកឧតិតម្ម គ្រោះ� សភុាព �ិងឯកឧតិតម្ម � សអំាង ដឹ្ឋកនាំកំចិ្បាច�ប់ជំុួអ�តរ�កសងួ គ្រោះដ្ឋ�ម្មីពិី�តិិយ �ងិ

�តលិគ់្រោះ�ប់លិគ់្រោះលិ�របាយុការណ៍វាយុតិព្រៃម្មាគ្រោះហ៊ុតិបុ់ាះពាលិប់់រសិាា � �ិងសងគម្មគ្រោះពញគ្រោះលិញ

 តេ�ទ្ធិសីិកីារម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ�រតេសៀ�ព្រៃ�ៃម្រាពហសប�៍ 
៩តេ��ី ខ្មែ�មាឃុំ ឆុ្នាំ��ា�វ ម្រា�សី�័ ព.ស. ២៥៦៥ ម្រា�ូវនឹ្តិងព្រៃ�ៃទី្ធិ១០ 
ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២ ឯកឧតិតម្ម គ្រោះ� សភុាព រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ 
ន្តិ�ង ឯកឧតិតម្ម � សអំាង រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការព្រៃន្តិម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
�សហម្រាប់ធាន្តិអ៊ិងីម្រាប់ជិ� បាន្តិដឹ្ឋ�នា���ចុម្រាប់ជិ�អ៊ិន្តិរិម្រា�សួង តេដ្ឋមី័បពី�ន្តិ��យ 
ន្តិ�ងផិ្ត�់តេយ៉ាប់�់តេ�ីរបាយការណ៍វាយ�ព្រៃម័ាតេហ�ិប់ាះពា�់ប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ន្តិ�ងសងីម័ តេពញតេ�ញ (ESIA) សម្រាមាប់់គឺតេម្រាមាងស្លាងសង់ម្រាប់ពនិ័្តិ
ខ្មែ�សកាប់ាអិ៍៊ិប់ទ្ធិ��តេម្រាកាម័បា�សមិ័ម្រាទ្ធិ ហិង�ិង-ម្រាពះសីហនិ្តិ ន្តិ�ង
តេហដ្ឋាឋ រចនាសម័ុ័និ្តិពា�់ពនិ័្តិ ខ្មែដ្ឋ��ាងកា�់ខ្មែដ្ឋន្តិសមិ័ម្រាទ្ធិ�មិុ័�មាន្តិ
ម្រាប់ខ្មែវង ៣២៣,៥គីឺ��ខ្មែម័ាម្រា� រមួ័ទាំ�ងស្លាា ន្តិយីខ្មែ�សកាប់ាអិ៍៊ិប់ទ្ធិ�� សា�� 
តេ��ុិងភិ�ម័�ស្លាន្ត្រីសិភិ�ម័�គឺគីឺរ ឃិុំ�ប់��ម្រាតា�ង ម្រាស�ុព្រៃម្រាពន្តិប់់ តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ 
រប់សម់្រា�សួងព្រៃម្រាប់សណីយ ៍ន្តិ�ង ទ្ធិ�រគឺម័នាគឺម័ន៍្តិ (មុាស់គឺតេម្រាមាង) ន្តិ�ង
ការរចនាគឺតេម្រាមាង ន្តិ�ងស្លាងសងត់េដ្ឋាយម្រា�ុម័ហិុន្តិ CRCC Harbour & 
Channel Engineering Bureau Group Co., Ltd. ម្រាពម័ទាំ�ងស��ា 
ន្តិ�ងតេរៀប់ច�របាយការណ៍វាយ�ព្រៃម័ាតេហ�ិប់ាះពា�់ប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងសងីម័
តេពញតេ�ញ (ESIA) តេដ្ឋាយម្រា�ុម័ហិុន្តិទ្ធិមី្រាប់�ឹា Creative Green Re-
search Co., Ltd.។

 �ទិ្ធិផ្ត�ព្រៃន្តិ��ចុម្រាប់ជិ�តេន្តិះរមួ័មាន្តិ៖ 
១).អ៊ិងីម្រាប់ជិ�ស�ម័��ម្រាទ្ធិគឺតេម្រាមាងស្លាងសង់ម្រាប់ព័និ្តិខ្មែ�សកាប់ា៍អិ៊ិប់ទ្ធិ��តេន្តិះ  
២).ម្រា�ុម័ហិុន្តិម្រា�វូតេធីើកីារកា�់ប់ន្តិាយការស្លាយភាយ��រ��់ូតេ�តេព� 
ជ�ី�ប់់ខ្មែ�សកាប់ាអិ៍៊ិប់ទ្ធិ��តេន្តិះ កា�់ប់ន្តិាយផ្ត�ប់ាះពា�់ដ្ឋ�់ជវីៈចម្រាមុ័ះ
សមិ័ម្រាទ្ធិ ៣).ម្រា�ុម័ហិុន្តិម្រា�ូវមាន្តិខ្មែផ្តន្តិការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�ណ�់រងឹ ន្តិ�ង 
ស�ណ�់រាវ ឱយបាន្តិម្រា�មឹ័ម្រា�ូវតាម័��ខណៈប់តេចុ�តេទ្ធិស ៤). ម្រា�ុម័ហិុន្តិ
ម្រា�ូវស��ាឱយបាន្តិចាស់�ស់ទាំ�់ទ្ធិងន្តិឹងផ្លាក �ែតេ���ប់ន់្តិគឺតេម្រាមាង 
�ុិង�រណីតេព�ជី��ប់់ខ្មែ�សកាប់ា៍អិ៊ិប់ទ្ធិ��ប់ាះពា�់ផ្លាក �ែ ម្រា�មុ័ហិុន្តិម្រា�វូ
ផូ្លា�ស�ម័ែភាពស្លាងសង ់ តេហយីតេធីើកីារប់តេ�ុ�ស តេដ្ឋមី័បកីា�់ប់ន្តិាយ
ការប់ាះពា�់ផ្លាក �ែទាំ�ងអ៊ិស់តេន្តិះ ន្តិ�ង ៥).តេសីុឱយម្រា�ុម័ហិុន្តិមុាសគ់ឺតេម្រាមាង
សហការ�មួ័យម្រា�មុ័ហិុន្តិទី្ធិម្រាបឹ់�ាប់�ុ� �ន្តិ�វម័��តេយ៉ាប់�វ់ �ជើមាន្តិរប់ស់ 
អ៊ិងីម្រាប់ជិ�តេ��ុិងរបាយការណ៍ ESIA ឱយបាន្តិម្រា�មឹ័ម្រា�ូវ។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា ��ចមុ្រាប់ជិ�តេន្តិះបាន្តិម្រាប់ម្រាពឹ�តិេ�តេដ្ឋាយមាន្តិ
ការច��រមួ័ពីឯ�ឧ�ិម័អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ ��ណាងអ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ
ពា�់ព័និ្តិព្រៃន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ម្រា�សួងតេរៀប់ច�ខ្មែដ្ឋន្តិដី្ឋន្តិគឺរ�ប់នី្តិយ�ម័ែ ន្តិ�ង
ស�ណង ់ ម្រា�សួងធីន្តិធាន្តិទឹ្ធិ� ន្តិ�ងឧ�ិន្តិ�យម័ ម្រា�សងួតេសដ្ឋឋ��ចុ 
ន្តិ�ងហ�រ�ាវ�ាិ ម្រា�សងួ�ស��ម័ែ រកិាខ ម្រាប់មាញ់ ន្តិ�ងតេន្តិស្លាទ្ធិ ម្រា�សួង 
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ស្លាធារណការ ន្តិ�ងដឹ្ឋ�ជ�ើ� ន្តិ ម្រា�សងួតេទ្ធិសចរណ៍ ម្រា�សងួការង្ហារ ន្តិ�ង
ប់ណិិះប់ណិា�វ ��ើ ជវីៈ ម្រា�សងួខ្មែរ ា ន្តិ�ងថាម័ព� ម្រា�ុម័ម្រាប់�ឹាអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ
�មិុ័� អ៊ិគីឺតេ�ខាធី�ការព្រៃន្តិគឺណៈ�មាែ ធី�ការ���សនិ្តិ�សិ���ហសមិ័ម្រាទ្ធិ 
��ពង់ខ្មែផ្តសើយ�័ម្រា�ុងម្រាពះសីហនិ្តិ រដ្ឋឋបា�តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ ម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិ
តេ��ិម្រាពះសីហនិ្តិ នាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិវាយ�ព្រៃម័ាតេហ�ិប់ាះពា�់ប់រ �ស្លាា ន្តិ មុាស់ 
គឺតេម្រាមាងម្រា�ុម័ហិុន្តិស្លាងសង ់ន្តិ�ងម្រា�ុម័ហិុន្តិទ្ធិមី្រាប់�ឹាផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕
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ឯកឧតិតម្ម �សុ�ុ ដ្ឋារទិីធ ិអគ្រោះ�ើ �ញសគ្រោះមុាធិអ�រម្មជួឈម្មណឌ លិ�គប់់�គងតំិប់�រ់៉ាា ម្មសារផ្នែ�ពកទាលិ់

 តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៨ ខ្មែ��ិម័ាៈ ឆុ្នាំ �២០២២ ឯកឧតិតម្ម �សុ�ុ ដ្ឋារទិីធ ិ
រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ បាន្តិអ៊ិតេ�ើ ីញសតេមុាធីអ៊ិ�រម័ជឈម័ណឌ �ម្រាគឺប់់ម្រាគឺង
��ប់ន់្តិរាាម័ស្លារ ខ្មែម្រាព�ទាំ�់ តេដ្ឋាយមាន្តិការច��រមួ័ពី ឯ�ឧ�ិម័ Christian 
Berger ឯ�អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ��ស្លាធារណរដ្ឋឋសហព័និ្តិអា�ាមឺ័ាង់ម្រាប់ចា��មិុ័� 
��ណាងអ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិច�ណិះម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ��ណាងនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ
ច�ណិះអ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� រដ្ឋឋបា�ជ�ផ្ត� ម័ន្តិទរី
ប់រ �ស្លាា ន្តិតេ��ិបា�់ដ្ឋ�ប់ង ម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិតេ��ិតេសៀម័រាប់ អា�ា ធីរម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ 
អ៊ិងីការព្រៃដ្ឋគឺ�ពា�់ព័និ្តិ ឧទ្ធិានិ្តិរ�ស��ប់ន់្តិរាាម័ស្លារ ខ្មែម្រាព�ទាំ�់ ន្តិ�ងម្រាប់�
សហគឺម័ន៍្តិ�តេម្រាចីន្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�។ អ៊ិ�រម័ជឈម័ណឌ �ម្រាគឺប់់ម្រាគឺង��ប់ន់្តិរាាម័ស្លារ
ខ្មែម្រាព�ទាំ�់ម្រា�ូវបាន្តិជួសជិ�តេ�ងីវ �ញ តេដ្ឋាយមាន្តិការ��ម្រាទ្ធិម័��ន្តិ�ធី�
ពមី្រា�សួងសហម្រាប់��ប់�ិ�ការតេសដ្ឋឋ��ចុ ន្តិ�ងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិអា�ាមឺ័ាង់(BMZ) 
តាម័រយៈធីនា�រអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិអា�ាមឺ័ាង់(KfW) តេម្រាកាម័គឺតេម្រាមាងម្រាគឺប់់ម្រាគឺង 
ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�ស��ប់ន្តិ់ដី្ឋតេសីម័អាងទ្ធិតេន្តិាតេម័គឺងីតេម្រាកាម័ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិន្តិ�ង��ពិង
អ៊ិនិ្តិវ�ិតេដ្ឋាយ អ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���។
 តេ�ា��ឱកាសតេន្តិះ គឺណៈម្រាប់��ភិ� ន្តិ�ងឯ�ឧ�ិម័អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ�� 
ស្លាធារណរដ្ឋឋសហព័និ្តិអា�ាមឺ័ាង់ម្រាប់ចា��មិុ័� បាន្តិចិះតេ�ទ្ធិសសនា

ប់នាទ យស�ើស្លាា ប់ទឹ្ធិ�ដ៏្ឋធី��ងតេគឺតេ�អាសីិអាតេគុឺយ ៍ តេ���ប់ន្តិរ់ាាម័ស្លារ 
ខ្មែម្រាព�ទាំ�់ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ ឯ�ឧ�ិម័អ៊ិគីឺរដ្ឋឋទ្ធិ��ស្លាធារណរដ្ឋឋសហព័និ្តិអា�ាមឺ័ាង់ 
ម្រាប់ចា��មិុ័� បាន្តិតេកា�សរតេសរីច�តេពាះការង្ហារអ៊ិភិ�រ�សតេ���ប់ន្តិរ់ាាម័
ស្លារខ្មែម្រាព�ទាំ� ់ តេដ្ឋាយតេ��ផ្លាទ �ប់ាន្តិម័�ទ្ធិសសនា��ប់ន់្តិតេន្តិះច�នួ្តិន្តិ 
៥ ដ្ឋងតេហយី។ តេ��សងឹមឹ័ថា ជវីៈចម្រាមុ័ះ ន្តិ�ងធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���
�ុិង��ប់ន់្តិរាាម័ស្លារខ្មែម្រាព�ទាំ�់ �ព�តេសសច�នួ្តិន្តិស�ើស្លាា ប់ទឹ្ធិ�នឹ្តិងប់និ្តិ
តេ�ីន្តិតេ�ងី តាម័រយៈ��ចុ�����ម្រាបឹ់ងខ្មែម្រាប់ងរប់ស់ម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង
អា�ា ធីរថុា�ត់េម្រាកាម័���៕



ទំព័រ 65 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

�កសងួប់រសិាា ���ំទីឲ្យយមា�ការ��ិគិ្រោះ�គគ្រោះលិ�ការអភ�ិឌ្ឍឍ�គ៍្រោះទីសច្បារណ៍�ារភាើ ប់�ឹ់ង

ធិម្មម�តិិខាែ តិតូិច្បា គ្រោះ�កែងុតំិប់�ក់ារពារធិម្មម�តិិ

 តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី២ ខ្មែ�តេម័ស្លា ឆុ្នាំ�២០២២ គ្រោះ�កជួទំា� ម្មាមុ្ម 
ថ្នា�ី រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ អ៊ិតេ�ើ ីញតេប់ី�ស�កាខ ស្លា�
ព�តេម្រា�ះតេយ៉ាប់�់តេ�ីតេសច�ីិម្រាប់កាសម្រាពាងតេ��ការណ៍ខ្មែណនា�សីិពី
ការអ៊ិនិ្តិវ�ិគឺតេម្រាមាងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិតេទ្ធិសចរណ៍ផ្តារភាើ ប់់ន្តិឹងធីម័ែ���ខុា�
��ចតេ��ុិង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���ន្តិ�ងរតេប់ៀងអ៊ិភិ�រ�សជវីៈចម្រាមុ័ះ ម្រាពម័
ទាំ�ងវ�ិមាន្តិ ឯ�ឧ�ិម័ អ៊ិស់តេ�� តេ��ម្រាស ី��ណាងម្រា�ុម័ហិុន្តិម័�ពី
វ �សយ័ឯ�ជន្តិ�តេម្រាចីន្តិរ�ប់ច��រមួ័សរបិ់ច�នួ្តិន្តិ៥៣នា�់ ។
 ឯកឧតិតម្ម គ្រោះខិៀ� បូ់រ�ិ អ៊ិគីឺនាយ�ព្រៃន្តិអ៊ិគីឺនាយ�
ដ្ឋាឋ ន្តិសហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ ន្តិ�ង�នាយ�ព្រៃន្តិគឺតេម្រាមាងន្តិ�រនិ្តិរភាព
��ប់ន់្តិតេទ្ធិសភាព ន្តិ�ងតេទ្ធិសចរណ៍ធីម័ែ����មិុ័�(CSLEP) បាន្តិ
ខ្មែ�ាងតេ��ិុងអ៊ិងីស�កាខ ស្លា�ថាការតេរៀប់ច�ន្តិ�វម្រាពឹ�ិ�ការណ៍តេន្តិះមាន្តិ
តេ��ប់�ណងតេដ្ឋីម័បីម្រាប់ម័��ន្តិ�វធា�ិច��ប់ខ្មែន្តិាម័ពីម្រាគឺប់់ភាគីឺពា�់ព័និ្តិ
តេដ្ឋមី័បពី�ន្តិ��យតេម័�ីតេ�ី�ាមឹ័ស្លារព្រៃន្តិតេសច�ីិម្រាពាងម្រាប់កាស �ុិងការតេរៀប់ច�
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ខ្មែដ្ឋ�អាចជួយទាំ�ង��តេណីន្តិតេសដ្ឋឋ��ចុ
សងីម័ តេសដ្ឋឋ��ចុម្រាគឺសួ្លារ ន្តិ�ងព�តេសសជយួតេ��ី�មុ័ស់ដ្ឋ�់ជីវភាព
សហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិផ្តងខ្មែដ្ឋរ។
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិប់ញ្ញាើ �់ប់ខ្មែន្តិាម័ថា �ាមឹ័ស្លារព្រៃន្តិតេសច�ីិម្រាពាង

ម្រាប់កាសតេន្តិះ គឺឺមាន្តិតេ��ប់�ណងខ្មែណនា� តេដ្ឋាយប់ងកឱយមាន្តិ��ខណៈ
ង្ហាយម្រាស�ួ ន្តិ�ងសម្រាម័ប់សម្រាមួ័�ដ្ឋ�់មុាសស់�តេណី ន្តិ�ងមុាស់គឺតេម្រាមាង 
អ៊ិ�ពីន្តិ�ី�វ �ធី ី ន្តិ�ងដ្ឋ�តេណីរការអ៊ិនិ្តិវ�ិគឺតេម្រាមាងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ ៍ តេទ្ធិសចរណ៍
ផ្តារភាើ ប់់នឹ្តិងធីម័ែ���ខុា���ច�ិុង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ន្តិ�ងរតេប់ៀង
អ៊ិភិ�រ�សជីវចម្រាមុ័ះ ន្តិ�ង��ណ�់ វ �ស្លា�ភាពព្រៃន្តិការអ៊ិនិ្តិវ�ិតេ�គីឺតេម្រាមាង
ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិទ្ធិ�ហ�ដី្ឋម័�ន្តិតេ�សីពី ១០ (ដ្ឋប់់) ហ��តា តេដ្ឋាយតេម្រាប់មី្រាបាស់
��ខណៈ វ �ន្តិ�ចិយ័�ឧប់�រណ៍�ុិងការវាយ�ព្រៃម័ាតេ�ីម្រាគឺប់់ទ្ធិ�ដ្ឋឋភាព
ពា�ព័់និ្តិ។
 គ្រោះ�កជួទំា� ម្មាមុ្ម ថ្នា� ីរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិខ្មែដ្ឋរថាស�កាខ ស្លា�ព�តេម្រា�ះតេយ៉ាប់�់ន្តិឹងផិ្ត�់
ឱកាសសម្រាមាប់់អុ៊ិ�វ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺទិ្ធិន្តិទាំ�ង�ិុង ន្តិ�ងតេម្រា�ម្រាប់តេទ្ធិស ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិ
ច�ណាប់់អារម័ែណ៍ មាន្តិប់ទ្ធិព�តេស្លាធីន្តិ ៍ជ�នាញ ន្តិ�ងតេដ្ឋមី័ទិ្ធិន្តិម្រាគឺប់់ម្រា�ន់្តិ 
អាចដ្ឋា�់ព់ា�យតេសុសិី�ច��រមួ័�ិុងការអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេទ្ធិសចរណ៍ផ្តារភាើ ប់នឹ់្តិង
ធីម័ែ���ឱយមាន្តិន្តិ�រនិ្តិរភាព ន្តិ�ងម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយទ្ធិ�នួ្តិ��ិសម្រា�ូវ�ុស។់ 
តេ��ជ�ទាំវបាន្តិប់ញ្ញាើ �់ប់ខ្មែន្តិាម័ថា ព�៌័មាន្តិ ន្តិ�ងធា�ិច��ទាំ�ងឡាយ
ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់ម័��បាន្តិពីស�កាខ ស្លា�ព�តេម្រា�ះតេយ៉ាប់�់តេន្តិះនឹ្តិងច��រមួ័ដ្ឋ�់
ការខ្មែ���អ៊ិ �ដ៏្ឋ�ច�ការប់�ុប់់ន្តិ�វការតេរៀប់ច��ាមឹ័ស្លារព្រៃន្តិតេសច�ីិម្រាពាង
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ម្រាប់កាសតេ��ការណ៍ខ្មែណនា� ស�តេ�ធានាបាន្តិន្តិ�វការតេ�ាយី�ប់តេ�នឹ្តិង
�ម្រាម័វូការ ន្តិ�ងច�ណាប់់អារម័ែណ៍នានា ន្តិ�ងសម្រាម័ប់សម្រាមួ័�ដ្ឋ�់ការ
វ �ន្តិ�តេយ៉ាគឺម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយន្តិ�រនិ្តិរភាពតេ�ីគឺតេម្រាមាងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិតេទ្ធិសចរណ៍
ផ្តារភាើ ប់់នឹ្តិងធីម័ែ���ខុា���ចតេ��ិុង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ន្តិ�ងរតេប់ៀង
អ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះ។  
 គឺ�សប់ញ្ញាើ �់ថាស�កាខ ស្លា�តេន្តិះតេរៀប់ច�តេ�ងី�ិុងតេ��ប់�ណង 
តេដី្ឋម័បីម្រាប់ម័��គឺ�ន្តិ��ន្តិ�ងការច��រួម័ផិ្ត�់ម័��តេយ៉ាប់�់ប់ខ្មែន្តិាម័ឱយបាន្តិ
កាន្តិខ់្មែ�ទ្ធិ���ទ្ធិ��យពីម្រាគឺប់់ភាគីឺពា�់ព័និ្តិ �ព�តេសស ពមី្រា�ុម័ហិុន្តិខ្មែដ្ឋ� បាន្តិ
ដ្ឋា�គ់ឺតេម្រាមាងតេសុសិី�រចួរា�់ ម្រា�ុម័ហិុន្តិខ្មែដ្ឋ�ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិការអ៊ិនិ្តិញ្ញាា � ពី
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិឱយតេធីើកីារអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍតេទ្ធិសចរណ៍ធីម័ែ��� �៏ដ្ឋ�ច�នី្តិ��បិ់គីឺ� 
ន្តិ�ងរ�ប់វនិ្តិបិ់គីឺ�ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិប់ង្ហាា ញច�ណាប់់អារម័ែណ៍ផ្លាទ �់�ាួន្តិ ន្តិ�ងខ្មែដ្ឋ� 
អាចមាន្តិច�ណាប់់អារម័ែណ៍តេ�ព្រៃ�ៃអ៊ិនាគឺ� ពា�់ព័និ្តិនឹ្តិងការអ៊ិនិ្តិវ�ិ
គឺតេម្រាមាងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍តេទ្ធិសចរណ៍ផ្តារភាើ ប់់នឹ្តិងធីម័ែ���ខុា���ច�ិុង
��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ន្តិ�ងរតេប់ៀងអ៊ិភិ�រ�សជវីៈចម្រាមុ័ះ៕
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យុទុីធនាំការអនាំេ កស់�ូយគ្រោះ�កែងុតិបំ់�ក់ារពារធិម្មម�តិិកម្មុ�ុ

 «យិទិ្ធិនាការអ៊ិនាទ �់ស�ន្តិយតេ��ិុង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���
�មិុ័�» ផួិ្តចតេផិ្តមី័ន្តិ�ងដឹ្ឋ�នា�តេរៀប់ច�តេដ្ឋាយម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិតេដ្ឋាយមាន្តិ
ការច��រួម័រប់ស់អ៊ិងីការអ៊ិនិ្តិរ���ព្រៃដ្ឋគឺ��ិុង��ចុការអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិ
ធីម័ែ���នឹ្តិងចាប់ត់េផីិ្តម័�ផ្តា�វការតេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ៣ី ខ្មែ�មី័នា ឆុ្នាំ�២០២២ 
សម្រាមាប់់រយៈតេព�៦ខ្មែ� តេ��ុិងប់ណិាតេ��ិរមួ័មាន្តិ តេ��ិម្រា�តេចះ 
សទងឹខ្មែម្រា�ង រ�ន្តិគឺ�រ ីម័ណឌ �គឺ�រ ីម្រាពះវ �ហារ ន្តិ�ងតេ��ិ��ពង់ធី�។ តេន្តិះគឺឺ�
ការម្រាប់កាសឱយដឹ្ឋងរប់ស់ឯកឧតិតម្ម គ្រោះ��តិ ភន្ដ្រីកាត  រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ��ិុងសនុ្តិ�សទី្ធិស្លារព�៌័មាន្តិមួ័យតេ�រតេសៀ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី 
ខ្មែ�ម័នីា ឆុ្នាំ �២០២២ តេន្តិះតេ�ទី្ធិសិកីារម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិការ
ច��រមួ័ពី��ណាងអ៊ិងីការព្រៃដ្ឋគឺ�រមួ័មាន្តិអ៊ិងីការម័��ន្តិ�ធី�ស��សម្រាមាប់់
អ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� (WWF) សមាគឺម័អ៊ិភិ�រ�សស�ើព្រៃម្រាព�មិុ័� 
(WCS) អ៊ិងីការជីវ ��ស�ើស្លាា ប់អ៊ិន្តិរិ��� (Birdlife International) 
អ៊ិងីការអ៊ិភិ�រ�សអ៊ិនិ្តិរ��� (CI) គឺតេម្រាមាងព្រៃម្រាព�ង់ព្រៃប់�ងរប់ស់ទី្ធិភុា�់ង្ហារ
សហរដ្ឋឋអាតេម័រ ��សម្រាមាប់់អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ អ៊ិន្តិោរ��� (USAID Green Prey 
Lang) ន្តិ�ងអ៊ិងីការ FFI។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋគ្រោះលិខាធិិការ បាន្តិខ្មែ�ាងថា ការតេប់�ី
យិទិ្ធិនាការអ៊ិនាទ �់ស�ន្តិយតេ�ព្រៃ�ៃទី្ធិ៣ ខ្មែ�ម័នីាម្រាសប់តេព�ខ្មែដ្ឋ�ព�ភិពតេ�� 

ម្រាបារពិទ្ធិ�វាស�ើព្រៃម្រាពព�ភិពតេ��ផ្តងខ្មែដ្ឋរ ន្តិ�ងមាន្តិតេ��ប់�ណងស�ខាន់្តិ
រមួ័មាន្តិ ការផ្តសពើផ្តាយអ៊ិប់់រ �អ៊ិ�ពីផ្ត�ប់ាះពា�់តេដ្ឋាយស្លារអ៊ិនាទ �់តេ�តេ�ី
ជវី �� ស�ើ ន្តិ�ងជីវ ��ម័និ្តិសស ពម្រាងឹងការអ៊ិនិ្តិវ�ិចាប់់ ការផ្លាា សបិ់់�រឥរ �យ៉ា 
ប់�ព�រដ្ឋឋឱយប់តេងកនី្តិការម្រាប់��ប់�ិ�តេម័ម្រា�បី់រ �ស្លាា ន្តិ ម្រាសឡាញ់ស�ើព្រៃម្រាព ជវីៈ
ចម្រាមុ័ះ ន្តិ�ងការ�ិប់ប់�បា�់ការប់របាញ់ស�ើ ការដ្ឋា�់អ៊ិនាទ �់�ិសចាប់់ 
ន្តិ�ងការ�ិប់ប់�បា�់ការជួញដ្ឋ�រស្លាច់ស�ើព្រៃម្រាព �ដ៏្ឋ�ច�ប់តេងកនី្តិសិវ�ា�ភាព
ដ្ឋ�់ស�ើព្រៃម្រាពម្រាគឺប់់ម្រាប់តេភិទ្ធិ។ 
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋគ្រោះលិខាធិិការ គ្រោះ��តិ ភន្ដ្រីកាត  បាន្តិខ្មែ�ាងថា
ស្លាា ន្តិភាពព្រៃន្តិ ការការពារន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���ខ្មែដ្ឋ��ទី្ធិជម្រាម័�
រប់សស់�ើព្រៃម្រាពតេ��មិុ័�មាន្តិភាព�មូ្រាប់តេសីរ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិផិ្ត�់�ជម្រាម័� 
សម្រាមាប់់ស�ើព្រៃម្រាព ន្តិ�ង�ម្រាប់ភិពទឹ្ធិ� ន្តិ�ងច�ណីរប់សស់�ើព្រៃម្រាព ខ្មែ�អ៊ិើខី្មែដ្ឋ�
តេយងីម្រា�ូវគឺ��គឺ�រប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ�គឺតឺេធីើឱីយ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� កាន្តិខ់្មែ�មាន្តិ
សិវ�ា�ភាពសម្រាមាប់់ស�ើព្រៃម្រាពន្តិ�ងជីវៈចម្រាមុ័ះតេផ្តសងតេទ្ធិៀ�។ ឯកឧតិតម្ម
បាន្តិខ្មែ�ាងថា អ៊ិនាទ �់គឺឺ�តិាខ្មែដ្ឋ�គឺ�រាម័��ខ្មែហងខាា �ងច�តេពាះស�ើព្រៃម្រាព។ 
ឯកឧតិតម្ម គ្រោះ��តិ ភន្ដ្រីកាត  បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីថា ប់រ �មាណអ៊ិនាទ �់ខ្មែដ្ឋ�
បាន្តិតេដ្ឋាះតេ�ឆុ្នាំ�២០២១ មាន្តិច�នួ្តិន្តិ ៦១៦១១ អ៊ិនាទ �់ តេ�នី្តិតេ�ងី
ម្រាប់មាណ�ង២០% តេប់តីេម្រាប់ៀប់តេធីៀប់ន្តិងឹប់រ �មាណអ៊ិនាទ �់តេដ្ឋាះបាន្តិតេ�
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ឆុ្នាំ�២០២០ ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិច�នួ្តិន្តិ ៤៣ ២៧០ អ៊ិនាទ �់។ ឯ�ឧ�ិម័បាន្តិខ្មែ�ាង
ថា អ៊ិនាទ �់ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ូវបាន្តិតេដ្ឋាះតេចញ អ៊ិនាទ �់�ឃា����់មិ័�ខ្មែដ្ឋ�
ប់និ្តិសមាា ប់់ស�ើព្រៃម្រាពតេ��ិុង��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���តេ��មិុ័� តេម្រាពាះមាន្តិ
ម្រាប់តេភិទ្ធិអ៊ិនាទ �់��់ខ្មែ�សតេភិាងី អ៊ិនាទ �់វាយប់�បា�់សែងតេជីង ន្តិ�ងម្រាប់តេភិទ្ធិ
តេម្រា�ះថុា�ត់េផ្តសងៗតេទ្ធិៀ�។ ឯកឧតិតម្ម គ្រោះ��តិ ភន្ដ្រីកាត  បាន្តិខ្មែ�ាងថា 
យិទិ្ធិនាការ អ៊ិនាទ �់ស�ន្តិយនឹ្តិង�ខ្មែផុ្ត�មួ័យព្រៃន្តិការជយួប់ន្ត្រីញ្ញាើ ប់ការយ�់
ដ្ឋងឹរប់ស់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ ន្តិ�ងច��រមួ័កា�់ប់ន្តិាយច�នួ្តិន្តិអ៊ិនាទ �់តេ��ុិង 
��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ���។ 
 ខ្មែ�ាង�ិុងសនុ្តិ�សទី្ធិស្លារព័�៌មាន្តិ ឯ�ឧ�ិម័ គឺមឹ័ ណិង អ៊ិគឺនីាយ� 
ព្រៃន្តិអ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ��ប់ន់្តិការពារធីម័ែ��� ព្រៃន្តិម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិ
ខ្មែ�ាងថា �ិុងយិទិ្ធិនាការតេន្តិះស�តេ�តេធីើីយ៉ាា ងណាឱយម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
តាម័ម័��ដ្ឋាឋ ន្តិខ្មែដ្ឋ�មាន្តិទ្ធិមាា ប់់ដ្ឋា�់អ៊ិនាទ �់ចាប់់ស�ើព្រៃម្រាពឱយង្ហា�
ម័� តេ�រពចាប់់ ន្តិ�ងឱយពួ���់យ�ព់�ីព្រៃម័ាស�ើព្រៃម្រាព តេហយីរមួ័�ុ
ម័� ច��រមួ័អ៊ិភិ�រ�សស�ើព្រៃម្រាពខ្មែដ្ឋ��ស�ើមាន្តិ�ព្រៃម័ាម័ហាស្លា�ម័�ន្តិ
អាចកា�់ព្រៃ�ាបាន្តិ�ស្លា��។ ឯ�ឧ�មិ័បាន្តិខ្មែ�ាងថា �មិុ័�មាន្តិចាប់់
សម្រាមាប់់ដ្ឋា�់តេទាំសព�ន្តិ័យតេហីយន្តិ�ងសម្រាមាប់់ប់ទ្ធិតេ�ែីសដ្ឋា�់អ៊ិនាទ �់
គឺ�ឺចាប់់តេ�ែសីធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���ថុា�់តេ��៣ខ្មែដ្ឋ��ិុងតេន្តិះមាន្តិទាំ�ង
ការផ្លា�ព�ន្តិយ័ ន្តិ�ងតេទាំសទ្ធិណឌ  តេដ្ឋាយ�ុងិតេន្តិះអាចម្រាប់ឈិម័នឹ្តិង�ប់់ 
ពន្តិិនា�រពី១-៥ឆុ្នាំ� ន្តិ�ងព�ន័្តិយ�ម្រាបា�់ពី១៥�ន្តិដ្ឋ�់១៥០�ន្តិ 
តេរៀ�។ ឯ�ឧ�ិម័មាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិថា �ិុងយិទិ្ធិនាការតេន្តិះគឺឺតេយងីនឹ្តិង
រមួ័�ុតេធីើតីេ�ងីរយៈតេព�៦ខ្មែ� តេហយី�ិុងអ៊ិ��ិងតេព�តេន្តិះតេយងីនឹ្តិង
ឱយអា�ា ធីរម័��ដ្ឋាឋ ន្តិន្តិ�ងសហគឺម័ន៍្តិរួម័�ុទ្ធិប់់ស្លាក �់�៏ដ្ឋ�ច�អ៊ិប់់រ �
ផ្តសពើផ្តាយឱយពួ���់យ�ច់ាស់ពីចាប់់ ពតីេទាំសទ្ធិណឌ ន្តិ�ងរមួ័ទាំ�ង
�ព្រៃម័ារប់ស់ស�ើព្រៃម្រាព។
 �មួ័យ�ុតេន្តិះ តេ�� តេសង តេទ្ធិៀ� ម្រាប់ធាន្តិអ៊ិងីការ WWF  
បាន្តិឱយដឹ្ឋងថា ប់ចិុប់បនុ្តិអ៊ិនាទ �់ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ូវបាន្តិតេគឺតេដ្ឋាះតេ�តាម័��ប់ន់្តិ 
ការពារធីម័ែ���បាន្តិម្រា�ឹម័ខ្មែ�២០ភាគឺរយប់ាិ តេណាះ ះតេហីយច�នួ្តិន្តិ 
៨០ភាគឺរយតេទ្ធិៀ�ម័�ន្តិទាំន្តិប់ាន្តិតេដ្ឋាះខ្មែដ្ឋ�ជន្តិតេ�ែសីបាន្តិដ្ឋា�់តេ�តាម័
��ប់ន់្តិធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���នានាតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�។ តេ��បាន្តិ
តេ��ីតេ�ងីតេដ្ឋាយប់ញ្ញាើ �់ថា ខ្មែផ្ត�ូតាម័របាយការណ៍ឆុ្នាំ� ២០២០តេ�
��ប់ន់្តិអាសីិអាតេគុឺយ៍មាន្តិអ៊ិនាទ �់ម្រាប់មាណ១២�ន្តិអ៊ិនាទ �់ដ្ឋ�ច�
ម្រាប់តេទ្ធិសឥណឌ� តេន្តិសីិ មាា តេ�សិ ី តេវៀ�ណាម័ ឡាវ ព្រៃ� ន្តិ�ង�មិុ័�ខ្មែដ្ឋ�
��ពិងគឺ�រាម័��ខ្មែហងស�ើព្រៃម្រាព។ តេដ្ឋាយអ៊ិនាទ �់ទាំ�ងតេន្តិះគឺឺ�តេដ្ឋមី័ចម័តេធីើឱីយ
បា�ប់់ង់ន្តិ�វស�ើ�ម្រាម័ៗ�ុិងតេ��ដ្ឋ�ច� ខាា  ខាា រ��ន្តិ ខាា ពព�ស ខ្មែ�កព្រៃម្រាព 
ខាា ឃុំែិ ��តេដ្ឋមី័។ ម្រាប់ធាន្តិអ៊ិងីការរ�ប់តេន្តិះ ចងឱ់យស្លាា ប់ន័្តិពា�់ពនិ័្តិអ៊ិនិ្តិវ�ិ
ចាប់់ច�តេពាះជន្តិតេ�ែសីសមាា ប់់ស�ើព្រៃម្រាព�ម្រាម័ �ដ៏្ឋ�ច�តេភាជន្តិយីដ្ឋាឋ ន្តិ
ឬ��ប់ន់្តិនានាខ្មែដ្ឋ�បាន្តិជួញដ្ឋ�រស�ើព្រៃម្រាព ខ្មែដ្ឋ�ទាំ�ងតេន្តិះស�តេ�តេធីើី

យ៉ាា ងណាការពារស�ើព្រៃម្រាព�មិុ័�ម័�ន្តិឱយបា�់ប់ង់ព�ជតេ�ព្រៃ�ៃខាងមិ័�។
 ទាំ�ទ់្ធិ�ន្តិ�ិុងតេរឿងតេន្តិះខ្មែដ្ឋរ តេ�� ឈិ�ន្តិ ស�អា� ��ណាង
ម័�គឺតេម្រាមាង USAID ព្រៃម្រាព�ង់ព្រៃប់�ងបាន្តិតេ�ី�តេ�ងីថា តេប់តីេយងីពិ�
មាន្តិវ �ធាន្តិការណាម័ួយឱយ��់��់តេ�តេ�ីប់ញ្ញាា អ៊ិនាទ �់ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ូវ
បាន្តិជន្តិតេ�ែសី��ពិងម្រាប់ម្រាពឹ�ិ�តេរៀងរា�ព់្រៃ�ៃតេទ្ធិតេយងីព���ទ្ធិទួ្ធិ�រងផ្ត�
��បា�ន្តិ�ងស�ើព្រៃម្រាពន្តិងឹបា�ប់់ងប់់ន្តិបិ់នាទ ប់ត់េទ្ធិៀ����់ពិ�ខាន្តិ។ទ្ធិន្តិទមឹ័
�មួ័យ�ុ�៏ម្រា�ូវអ៊ិនិ្តិវ�ិចាប់់ន្តិ�ងការផ្តសពើផ្តាយ�៏�ការមួ័យចា�បាច់
ខ្មែដ្ឋ�ម្រា�ូវតេធីើតីេ�ងីដ្ឋ�់សហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិផ្តងខ្មែដ្ឋរ។
 តេ�� បុ់�វរ�សស�ស ម្រាប់ធាន្តិអ៊ិងីការ Birdlife in Cambo-
dia បាន្តិតេ��ីថា អ៊ិនាទ �់តេម្រា�ពបីាន្តិសមាា ប់់ស�ើតេជីងជ�ពាម័ ស�ើព្រៃម្រាព
ដ្ឋព្រៃទ្ធិតេទ្ធិៀ� វា�៏បាន្តិសមាា ប់់ស�ើស្លាា ប់�ប់ន្តិបិ់នាទ ប់ផ់្តងខ្មែដ្ឋរ។ ព�ួតេគឺ
តេម្រា�ពដី្ឋា�អ់៊ិនាទ �់ តេ�រាយម័ង ន្តិ�ងដ្ឋា�់ឧប់�រណ៍ដ្ឋព្រៃទ្ធិតេទ្ធិៀ�សម្រាមាប់់
សមាា ប់់ស�ើដ៏្ឋ�ម្រាម័ខ្មែ�ម័តេទ្ធិៀ�។ ��់ខ្មែសិង�ិុងឆុ្នាំ�២០២១�ន្តិាងម័�
ស�ើម្រា�យាងយ�ស៣�ា�ម្រា�ូវបាន្តិ�ប់់អ៊ិនាទ �់ ប់ាិខ្មែនិ្តិម្រា�ូវបាន្តិ
ម្រា�ុម័សតេន្ត្រីងី្ហាះជយួតេដ្ឋាះខ្មែ�ងវាវ �ញបាន្តិទាំន់្តិតេព�តេវ�។ តេដ្ឋាយខ្មែ�� 
តេ�� Leremy Parker ��ណាងម័�ពីអ៊ិងកីារ FFI បាន្តិខ្មែ�ាងប់ញ្ញាើ �់
ឱយដ្ឋងឹថា អ៊ិនាទ �់គឺ�ឺប់ញ្ញាា ម័យួខ្មែដ្ឋ�តេយងីខ្មែ�ងជួប់ម្រាប់ទ្ធិះ តេហយីតេយងី
ចា�បាច់ម្រា�ូវពម្រាងឹងតាម័សហគឺម័ន៍្តិតេដ្ឋមី័បឱីយ��់តេដ្ឋរី�ា� ន្តិ�ងសិ្លារតេ�
តាម័��ប់ន់្តិស�ខាន់្តិៗតេដី្ឋម័បតីេធីើយី៉ាា ងណា�ិ�ឱយសមាា ប់់ស�ើប់និ្តិតេ�តេទ្ធិៀ�។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា ព�ធីតីេប់�ីយិទិ្ធិនាការអ៊ិនាទ �់ស�ន្តិយតេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ៣ី 
ខ្មែ�ម័នីា ឆុ្នាំ �២០២២ ន្តិងឹម្រាប់ម្រាព�ឹតិេ�តាម័ម្រាប់ព័និ្តិអ៊ិន្តិឡាញតេដ្ឋាយមាន្តិ
ការច��រមួ័ពីអ៊ិន្តិរិម្រា�សួង រដ្ឋឋបា�តេ��ិពា�់ព័និ្តិ ន្តិងឹអ៊ិងីការព្រៃដ្ឋគឺ�នានា
ខ្មែដ្ឋ�សហការ�ម័ួយម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ�ុិងយិទិ្ធិនាការអ៊ិនាទ �់ស�ន្តិយ
តេន្តិះ៕



ទំព័រ 69 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម សាបូ់ អហូ៊ុាណូ ដឹ្ឋកនាំគំណៈ�ប់តិិភូច្បាលូិរមួ្មស�ែបិាតិប់រសិាា �ព្រៃ�អងគការសហ៊ុ�ប់��តិិគ្រោះលិ�កទី៥ី �ងិ

ខួិប់គ្រោះលិ�កទីី៥០ ព្រៃ�កម្មម�ិធីិប់រសិាា �អងគការសហ៊ុ�ប់��តិិគ្រោះ�ទីី�កុងព្រៃណរ ាបីុូ់ �ប់គ្រោះទីសគ្រោះក��ា

 ឯកឧតិតម្ម សាបូ់ អហូ៊ុាណូ រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង���ណាង ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិីម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ង�ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ា���អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ៍
តេដ្ឋាយចរីភាព បាន្តិដឹ្ឋ�នា�គឺណៈម្រាប់��ភិ��មិុ័�ច��រមួ័សនុ្តិ�បា�
ប់រ �ស្លាា ន្តិ ព្រៃន្តិអ៊ិងកីារសហម្រាប់����តេ��ីទី្ធិ៥ ន្តិ�ង�ួប់តេ�ី�ទី្ធិ៥០ ព្រៃន្តិ
�ម័ែវ �ធីបី់រ �ស្លាា ន្តិអ៊ិងកីារសហម្រាប់���� តេ�ទ្ធិមី្រា�ុងព្រៃណរ ា�បុ់ ី ម្រាប់តេទ្ធិស
តេ�ន្តិយ៉ាា  ចាប់់ពីព្រៃ�ៃទី្ធិ២៨ ខ្មែ��ិម័ាៈ ដ្ឋ�់ព្រៃ�ៃទ្ធិ៤ី ខ្មែ�មី័នា ឆុ្នាំ�២០២២។ 
�ម័ែ វ �ធីីទាំ�ងពី រ តេន្តិះម្រា�ូ វបាន្តិតេរៀប់ច� តេ�ីងតេដ្ឋាយ�ម័ែ វ �ធីីប់រ �ស្លាា ន្តិ
អ៊ិងីការសហម្រាប់����ម្រាប់ចា�ទី្ធិម្រា�ុងព្រៃណរ ា�បុ់ ី ម្រាប់តេទ្ធិសតេ�ន្តិយ៉ាា  តេម្រាកាម័
��ចុសហការ ន្តិ�ងសម្រាម័ប់សម្រាមួ័�តេដ្ឋាយរដ្ឋាឋ ភិ�បា�ព្រៃន្តិស្លាធារណរដ្ឋឋ
តេ�ន្តិយ៉ាា  ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់ធាន្តិដ្ឋ�ឹនា�តេម្រាកាម័អ៊ិធី�ប់�ីភាព ឯ�ឧ�ិម័ Espen 
Barth Eide រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនិ្តិមី្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងអាកាសធា�ិ ម្រាប់តេទ្ធិសន្តិរ័ខ្មែវស 
ម្រាពម័ទាំ�ងមាន្តិការច��រមួ័ពី��ណាងរដ្ឋឋ�សមាជ��ជិ�វ �ញព�ភិពតេ��
ម្រាប់មាណ�ង១៩០ម្រាប់តេទ្ធិស ព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិអ៍៊ិនិ្តិរ��� ��ណាងអ៊ិងីការ
រដ្ឋាឋ ភិ�បា� ន្តិ�ងម័�ន្តិខ្មែម័ន្តិរដ្ឋាឋ ភិ�បា� សងីម័សីិវ �� វ �សយ័ឯ�ជន្តិ 
ម្រាគឺះឹស្លាា ន្តិស��ាម្រាស្លាវម្រា�វ ន្តិ�ងប់ណិាភាគឺពីា�់ព័និ្តិម្រាប់មាណ�ង 
៣០០០នា�់ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិច��រមួ័តេដ្ឋាយផ្លាទ �់ ន្តិ�ងតាម័ម្រាប់ព័និ្តិអ៊ិន្តិឡាញ
ពចីមាៃ យ។
 សនុ្តិ�បា�ប់រ �ស្លាា ន្តិព្រៃន្តិអ៊ិងីការសហម្រាប់����តេ�ី�ទី្ធិ៥ មាន្តិ 
តេ��ប់�ណងស�ខាន់្តិ�ុិ ងការព�ភា�ាតេម្រាកាម័វ �ធាន្តិប់ទ្ធិរួម័ដ៏្ឋមាន្តិ
ស្លារៈស�ខាន់្តិសិពីកីារពម្រាងងឹស�ម័ែភាព��ម្រាទ្ធិធីម័ែ��� តេដ្ឋមី័បសីតេម្រាម័ច

បាន្តិន្តិ�វតេ��តេ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិម៍្រាប់�ប់តេដ្ឋាយចីរភាព។ ច�តេពាះ�ទិ្ធិផ្ត�
រ �ពឹងទិ្ធិ� ន្តិ�ង�កា�និ្តិវ�ិភាពព្រៃន្តិវ�ិមាន្តិពីប់ណិារដ្ឋឋ�សមាជ�� 
តេដី្ឋម័បតីេធីើីប់ទ្ធិអ៊ិនិាគឺម័ន៍្តិព្រៃន្តិការម្រាប់កាសតេសច�ិីខ្មែ�ាងការណ៍���ខ្មែដ្ឋ�
ម្រា�ូវគឺ�សប់ញ្ញាើ �់ពីកា�ពើ��ចុផ្តា� វចាប់់តេរៀងៗ�ាួន្តិ �ុិងការច��រួម័
តេដ្ឋាះម្រាស្លាយប់ញ្ញាា ម្រាប់ឈិម័នានា ខ្មែដ្ឋ�តេធីើឱីយប់ាះពា�់ដ្ឋ�់ធីម័ែ��� 
ន្តិ�ងប់រ �ស្លាា ន្តិ រមួ័មាន្តិ ការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�អាកាសធា�ិ ការបា�ប់់ង់ជវីចម្រាមុ័ះ 
ការប់�ពិ� ន្តិ�ងស�ណ�់ តេដ្ឋាយ��ណ�់បាន្តិន្តិ�វប់ញ្ញាា គឺន្តិាះឹ�ិុងការ
ប់តេងកនី្តិស�ម័ែភាពទ្ធិប់់ស្លាក �់ ន្តិ�ងតេដ្ឋាះម្រាស្លាយតេ�ប់ញ្ញាា ពា�ព់និ័្តិ ដ្ឋ�ច� 
ការប់�ពិ�តេដ្ឋាយបាា សទ�� តេសដ្ឋឋ��ចុចម្រាកា ន្តិ�ងការការពារជីវចម្រាម័ុះ។
 ច�ខ្មែណ��ួប់តេ�ី�ទី្ធិ៥០ ព្រៃន្តិ�ម័ែវ �ធីបី់រ �ស្លាា ន្តិអ៊ិងកីារសហម្រាប់���� 
ម្រាប់ម្រាពឹ�ិតេ��ុិងតេ��ប់�ណងស�ខាន់្តិ តេដ្ឋមី័បរី ��ឹ��ួប់ន្តិ�វការសតេម្រាម័ច
បាន្តិសម័�ទិ្ធិផ្ត�ខ្មែដ្ឋ�ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិចាប់់តា�ងពីព្រៃ�ៃព្រៃន្តិការប់តេងកី��ម័ែវ �ធីី 
ប់រ �ស្លាា ន្តិអ៊ិងីការសហម្រាប់����អ៊ិ��ិងតេព�ម័ហាសន្តិុ�បា�អ៊ិងីការ 
សហម្រាប់����សិពីបី់រ �ស្លាា ន្តិម័និ្តិសស��� ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិតេរៀប់ច�តេ�ទ្ធិមី្រា�ុង
សិិ��ិម័ ម្រាប់តេទ្ធិសសិុយខ្មែអ៊ិ�។ ម្រាសប់តាម័រតេប់ៀប់វារៈព្រៃន្តិអ៊ិងីសនុ្តិ�បា� 
នាព្រៃ�ៃទ្ធិ០ី១ ខ្មែ�ម័នីា ឆុ្នាំ �២០២២ ឯកឧតិតម្ម សាប់ ូ អហូ៊ុាណូ 
រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ខ្មែដ្ឋ��ម្រាប់ធាន្តិដ្ឋ�ឹនា�គឺណៈម្រាប់��ភិ�
�មិុ័� ន្តិ�ង���ណាងឯ�ឧ�ិម័ម្រាប់ធាន្តិម្រា�ុម័ម្រាបឹ់�ា���អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ
តេដ្ឋាយចរីភាព បាន្តិច��រមួ័ខ្មែ�ាងម្រាប់កាសតេសច�ិខី្មែ�ាងការណ៍���ព្រៃន្តិ
ម្រាពះរា�ណាចម្រា��មិុ័� តេ��ិុងអ៊ិងីសនុ្តិ�បា�ផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕



ទំព័រ 70 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

សកិាា សា�សតពីកីារគ្រោះ�ត�ម្ម�ងិពិគ្រោះ��ះគ្រោះ�ប់លិ�់ម្មយួុអែកពាកព់�័ធគគ្រោះ�មាងគ្រោះលិ�កកមុ្មស់

ការ�គប់់�គងព្រៃ�ពគ្រោះ���ប់កប់គ្រោះដ្ឋាយុចី្បារភាព តាម្មរយុៈការគ្រោះ�ប់��បាសអ់ភ�ិកម្ម�វា��ុតិត�៍

 ម្រា�ុម័ការង្ហារតេរៀប់ច�តេ��ន្តិតេយ៉ាបាយយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិដ្ឋា�តេឈិី
តេ�ីដ្ឋីឯ�ជន្តិ ន្តិ�ងការដ្ឋា�តេឈិតីេ�ទី្ធិម្រាប់ជិ�ជន្តិន្តិ�ងទី្ធិធាា ស្លាធារណៈ
ព្រៃន្តិម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ សហការ�មួ័យអ៊ិងីការ FAO បាន្តិតេរៀប់ច�
ស� កាខ ស្លា � សីិ ពី កា រ តេផីិ្ត ម័ ន្តិ� ង ព� តេម្រា�ះ តេយ៉ា ប់ �់ � មួ័ យ អុ៊ិ �
ពា�ព័់និ្តិ គឺតេម្រាមាងតេ�ី��ម័ស់ុការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងព្រៃម្រាពតេឈិមី្រាប់�ប់តេដ្ឋាយ
ចរីភាព តាម័រយៈការតេម្រាប់មី្រាបាសអ់៊ិភិ�ម្រា�ម័ន្តិវានិ្តិវ�ិន្តិ ៍ ខ្មែដ្ឋ�ដ្ឋ�ឹនា�
តេដ្ឋាយ ឯកឧតិតម្ម � សអំាង រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ។ 
ស�កាខ ស្លា�ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់ម្រាពឹ�ិតេ�តេ�សណាឋ �រស្លាន់្តិតេវ នាព្រៃ�ៃទ្ធិ២ី៩ 
ខ្មែ�ម័នីា ឆុ្នាំ �២០២២តេន្តិះ �ម៏ាន្តិការអ៊ិតេ�ើ ីញច��រមួ័ពី អ៊ិគីឺនាយ�
ដ្ឋាឋ ន្តិពា�ព់និ័្តិច�ណិះតេម្រាកាម័ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ��ណាងរដ្ឋឋបា�ព្រៃម្រាពតេឈិ ី
��ណាងម្រា�សួងតេរៀប់ច�ខ្មែដ្ឋន្តិដី្ឋ ន្តិគឺរ�ប់នី្តិយ�ម័ែ ន្តិ�ងស�ណង់ ម្រា�សងួ
ស្លាធារណៈការ ន្តិ�ងដឹ្ឋ�ជ�ើ� ន្តិ ��ណាងស្លា�រាជធានី្តិភិុ�តេពញ 
ស្លា��វ �ទ្ធិា�័យ ន្តិ�ងព្រៃដ្ឋគឺ�អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ UNDP, ADB, Worldbank, 
SDC, GGGI, CSIP �តេម្រាចីន្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�។
 ស�កាខ ស្លា�តេន្តិះ តេរៀប់ច�តេ�ងី�ិុងតេ��ប់�ណងស�ខាន់្តិ  ៗ រមួ័មាន្តិ៖ 
១)ជ�ន្តិដ្ឋ�ណឹងដ្ឋ�់ភាគឺពីា�ព់និ័្តិ ន្តិ�ងព្រៃដ្ឋគឺ� អ៊ិ�ពីវ �ធីសី្លាន្ត្រីស ិ �ទ្ធិផិ្ត�

រ �ពឹងទិ្ធិ� ន្តិ�ងការអ៊ិនិ្តិវ�ិគឺតេម្រាមាង ២)ខ្មែសើងរ���ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការ
�ម័យួព្រៃដ្ឋគឺ�ស�ខាន់្តិៗ ៣)តេដ្ឋមី័បពី�ភា�ាអ៊ិ�ពីរតេប់ៀប់ប់តេងក�ី ន្តិ�ងទ្ធិទួ្ធិ�
គឺ�ន្តិ��ផួិ្តចតេផិ្តមី័រមួ័មួ័យ ន្តិ�ង៤)ម្រាប់ម័��ធា�ិច��ពីភាគីឺពា�់ព័និ្តិសម្រាមាប់់
តេឆុ្នាំះតេ�មិ័� អ៊ិនិ្តិស្លាសន្តិត៍េ��ន្តិតេយ៉ាបាយតេ�តីេដ្ឋមី័តេឈិធីីន្តិធាន្តិតេម្រា�
ព្រៃម្រាពតេឈិ ីសម្រាមាប់់�មិុ័�៕
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ពិធិចុី្បាះហ៊ុតិាគ្រោះលិខាគ្រោះលិ�អ�ុសសរណៈព្រៃ�ការគ្រោះ�គយុលិរ់វាង�កសងួប់រសិាា � �កសងួសាធារណៈការ �ងិដឹ្ឋកជួ�ើូ� 

�ិងទីីភាែ កង់ារបារ៉ាងំស�មាប់់អភ�ិឌ្ឍឍ�៍សតពី«ីអ�ុ�តិតគគ្រោះ�មាង គ្រោះលិ�កកមុ្មស ់គុណភាព ខិយលិគ់្រោះ�កម្មុ�ុ»

 «ព�ធីចិីះអ៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃ�ៃតេន្តិះ គឺឺ�ស�ខភីាពប់ញ្ញាើ �់ន្តិ�វ
ស្លាែ រ�ីរមួ័សហការ�ុ �ុិងការតេ�ី��ម័ស់ុគិឺណភាពប់រ �ស្លាា ន្តិ ខ្មែដ្ឋ�
�អាទ្ធិ�ភាព�ុស់ម័យួរប់សរ់ាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា��មិុ័� តេម្រាកាម័ការដ្ឋ�ឹនា� 
ម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយគឺ��ប់ណឌ� �រប់ស់ សគ្រោះមី្មច្បាអគគម្មហា គ្រោះសនាំប់តិ ី
គ្រោះតិគ្រោះ� ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� នាំយុករដ្ឋឋម្មន្ដ្រី�ត ី ព្រៃន្តិម្រាពះរា�ណាចម្រា� 
�មិុ័� ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិដ្ឋា�់តេចញន្តិ�វវ �ធាន្តិការ�ប់និ្តិប់នាទ ប់់ �ុិងតេនាះរមួ័មាន្តិ 
ស្លារាចរខ្មែណនា�សីិពវី �ធាន្តិការទ្ធិប់់ស្លាក �់ ន្តិ�ងកា�់ប់ន្តិាយការប់�ពិ�
�យ�ស់្លាធារណៈ ន្តិ�ងខ្មែផ្តន្តិការ�យ�់សូ្លា��មិុ័� ខ្មែដ្ឋ��ខ្មែផ្តន្តិការ 
យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ���សម្រាមាប់់��ណ�់ ស�ម័ែភាពកា�់ប់ន្តិាយការប់តេ�ុញ
ស្លារធា�ិប់�ពិ��យ�់តេ��មិុ័� ស�តេ�ធានាឱយបាន្តិន្តិ�វម្រាសទាំប់់ 
ប់រ �យ៉ាកាស ម្រាទ្ធិម្រាទ្ធិង់ជីវ ��ដ៏្ឋ�មូ្រាប់តេសរី។»
 តេន្តិះ�ការតេ��ីតេ�ងីរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម សខុិ �ង 
រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ �ិុងឱកាសអ៊ិតេ�ើ ីញ�អ៊ិធី�ប់�ីព�ធីី
ចិះហ�ាតេ�ខាតេ�អី៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃន្តិការតេយ៉ាគឺយ�់រវាងម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
ម្រា�សងួស្លាធារណៈការ ន្តិ�ងដឹ្ឋ�ជ�ើ� ន្តិ ន្តិ�ងទី្ធិភុា�់ង្ហារបារា �ងសម្រាមាប់់
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ តេ�សិកីារម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ�រតេសៀ�ព្រៃ�ៃអ៊ិងី្ហារ ទ្ធិ១ី០ ខ្មែ�ឧសភា 

ឆុ្នាំ�២០២២។
 ឯកឧតិតម្ម តូិច្បា ចាំ�ក់សុលិ រដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការ
ម្រា�សងួស្លាធារណការ ន្តិ�ងដឹ្ឋ�ជ�ើ� ន្តិ បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន៍្តិថា 
តាម័រយៈការចិះហ�ាតេ�ខាតេ� ី MOU តេន្តិះម្រា�សួងតេយងីទាំ�ង២ ន្តិងឹ
ពម្រាង�ី��ចុសហម្រាប់��ប់�ិ�ការប់ខ្មែន្តិាម័តេទ្ធិៀ� តេ�ីការង្ហារកា�ប់់ន្តិាយការប់�
ភាយឧសែន័្តិតេដ្ឋាយយ៉ាន្តិយនិ្តិ តេដ្ឋមី័បតីេ��ី�ម័ស់ុ គិឺណភាព�យ�់ ន្តិ�ង
ឈ្នាន្តិតេ�រ�ការតេ�ី��មុ័ស់សិ�មា�ភាពរប់ស់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋតេយងី
ផ្តងខ្មែដ្ឋរ។ 
 តេ�� Yazid Bensaid នាយ�ទ្ធិភុីា�់ង្ហារបារា �ងសម្រាមាប់់
អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន៍្តិ (AFD )ម្រាប់ចា���ប់ន់្តិអាសិអីាតេគុឺយ ៍ បាន្តិមាន្តិម្រាប់ស្លាសន្តិ៍
ថា AFD គឺឺ�ព្រៃដ្ឋគឺ�រសហការ�យ�រម័�តេហយី�មួ័យរាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា�
�មិុ័�តា�ងពីឆុ្នាំ �១៩៩៣ម័�តេម័ាាះ តេដ្ឋាយបាន្តិតេធីើ�ី�ចសុហម្រាប់��ប់�ិ�
ការ�ម័យួម្រា�សួងស្លាា ប់ន័្តិ�តេម្រាចនី្តិ ។ ប់ចិុប់បនុ្តិAFD បាន្តិ��ម្រាទ្ធិតេ�ី
គឺតេម្រាមាងច�នួ្តិន្តិ ៣២ ពា�់ពទ័ិ្ធិនឹ្តិងវ �ស័យ ប់តេច�ុវ �ទ្ធិាប់រ �ស្លាា ន្តិ តេសដ្ឋឋ��ចុ 
ន្តិ�ងដឹ្ឋ�ជ�ើ� ន្តិ ។ តាម័រយៈការអ៊ិនិ្តិវ�ិ�ម័ែវ �ធីថុីា�់��ប់ន់្តិរប់សទ់្ធិភុីា�់ង្ហារ
បារា �ងសម្រាមាប់់អ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិ ៍ តេដ្ឋមី័បតីេ��ី�ម័ស់ុគិឺណភាព�យ�់តេ�អាសិី
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អាតេគុឺយ ៍ AFD ន្តិងឹ��ម្រាទ្ធិ ដ្ឋ�់ប់ណិាម្រាប់តេទ្ធិស ន្តិ�ងទី្ធិម្រា�ុងទាំ�ងឡាយ
ណា ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ន្តិ�ងគឺតេម្រាមាង តេដ្ឋមី័បតីេធីើតីេអាយម្រាប់តេសរី
តេ�ងីន្តិ�វគិឺណភាព�យ�់។
 គឺរួប់ញ្ញាើ �់ថា៖ ការចិះហ�ាតេ�ខាតេ�អី៊ិនិ្តិសសរណៈព្រៃន្តិ
ការតេយ៉ាគឺយ� ់ សីិពីការអ៊ិនិ្តិវ�ិ�ម័ែវ �ធីតីេ�ី��ម័ស់ុគិឺណភាព�យ�់
នាព្រៃ�ៃតេន្តិះ ទី្ធិភុា�់ង្ហារអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិប៍ារា �ង នឹ្តិង��ម្រាទ្ធិ២ ច�និ្តិចស�ខាន់្តិ
គឺ ឺ ១-ការប់ណិិះប់ណិា�ដ្ឋ�់ម័ន្ត្រីនិ្តិជី�នាញ ន្តិ�ងការតេរៀប់ច�ប់ទ្ធិប់ប�ា
�� ន្តិ�ងតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយពា�់ពន័ិ្តិតេ�នឹ្តិងការ�ម្រាម័��ការប់�ភាយឧសែន័្តិ
ពយី៉ាន្តិយនិ្តិ ២-ការជួយអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិគ៍ឺតេម្រាមាងនានាទាំ�់ទ្ធិងនឹ្តិងការប់�
�សទ់្ធិ ីតេដ្ឋាយថាម័ព�អ៊ិគីឺ�សនី្តិ៕
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គ្រោះ�កជួទំា� ចាំ�់ សមុាា លិ ីដ្ឋកឹនាំ�ំប់តិិភចូូ្បាលិរមួ្មកចិ្បាច�ប់ជំុួប់គ្រោះច្បាចកគ្រោះទីស SBTTA-24 �ិង SBI-3 

�ងិកចិ្បាច�ប់ជុួ�ំកុម្មការងារ WG2020-3 គ្រោះ�ទីី�កុងហ៊ុសផឺ្នែណ� �ប់គ្រោះទីសសវសី

 ចាប់់ពីព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៣ ដ្ឋ�់ព្រៃ�ៃទី្ធិ២៩ ខ្មែ�មី័នា ឆុ្នាំ�២០២២ 
គ្រោះ�កជួទំា� ចាំ�់ សមុាា លិ ីអ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិដឹ្ឋ�នា�ម្រាប់��ភិ��មិុ័� ម័�ពីនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិជីវៈចម្រាមុ័ះព្រៃន្តិ
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ ន្តិ�ងម្រា�សួង�ស��ម័ែ រិកាខ ម្រាប់មាញ់ ន្តិ�ងតេន្តិស្លាទ្ធិ តេដ្ឋមី័បី
ច��រមួ័��ចុម្រាប់ជិ�ប់តេច�ុតេទ្ធិស SBTTA-24 ន្តិ�ង SBI-3 ន្តិ�ង��ចុម្រាប់ជិ�

ម្រា�ុម័ការង្ហារ WG2020-3 តេ�ទ្ធិមី្រា�ុងហសខឺ្មែណវ ម្រាប់តេទ្ធិសសើសី ខ្មែដ្ឋ�
តេរៀប់ច�តេ�ីងតេដ្ឋាយតេ�ខាធី�ការដ្ឋាឋ ន្តិអ៊ិនិ្តិសញ្ញាា សហម្រាប់����សិី
ពជីវីៈចម្រាមុ័ះ (UNCBD) ន្តិ�ងមាន្តិការច��រមួ័ពីម្រាប់តេទ្ធិស�រដ្ឋឋភាគីឺ 
ភុា�ង់្ហារអ៊ិងីការសហម្រាប់���� អ៊ិងកីារសងីម័សីិវ �� ម្រា�ុម័យិវជន្តិ 
ន្ត្រីសិ ី ន្តិ�ងប់ណិាញសហគឺម័ន៍្តិជន្តិ���តេដ្ឋមី័ភាគឺ��ច សរបិ់ម្រាប់មាណ
�ង៣០០០នា�់។
 តេ��ប់�ណង��ចុម្រាប់ជិ�តេន្តិះគឺឺតេដ្ឋមី័បពី�ន្តិ��យ ន្តិ�ងព�ភា�ាថុា�់
ប់តេចុ�តេទ្ធិស ន្តិ�ងតេ��ី�អ៊ិនិ្តិស្លាសន៍្តិសម្រាមាប់់ដ្ឋា�់ជ�ន្តិសនុ្តិ�សទី្ធិ��ព��
តេ��ីទី្ធិ១៥ (COP-15) តេ�ទី្ធិម្រា�ុងគួឺន្តិមី័ង ស្លាធារណរដ្ឋឋម្រាប់�មាន្តិ��
ច�ន្តិ ព�ន្តិ��យ ន្តិ�ងអ៊ិនិ្តិម័័� នាតេព�ខាងមិ័�។ 

��ទិ្ធិផ្ត� ��ចមុ្រាប់ជិ�ទាំ�ងបី់តេន្តិះ បាន្តិព�ន្តិ��យ ន្តិ�ងអ៊ិនិ្តិម័�័��រ ��
ប់តេចុ�តេទ្ធិសតេ�តីេសច�ីិម្រាពាងឯ�ស្លារព្រៃន្តិរតេប់ៀប់វារៈ�តេម្រាចនី្តិ រមួ័មាន្តិ៖
១. តេសច�ិមី្រាពាងអ៊ិនិ្តិស្លាសន៍្តិសិពីទី្ធិសសន្តិវ �ស័យជវីៈចម្រាមុ័ះស�� ន្តិ�ង
ស្លារៈស�ខាន្តិត់េផ្តសងៗតេទ្ធិៀ�សម្រាមាប់់អុ៊ិ�ន្តិតេយ៉ាបាយ�ិុងការតេធីើសីតេម្រាម័ច
ច��។ិ 
២. ការព�ន្តិ��យតេ�ងីវ �ញអ៊ិ�ពីវឌ្ឍឍន្តិភាពព្រៃន្តិការអ៊ិនិ្តិវ�ិអ៊ិនិ្តិសញ្ញាា  UNCBD 
ន្តិ�ងខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិជវីៈចម្រាមុ័ះស��ឆុ្នាំ�២០១១-២០២០។ 
៣. ការព�ចារណាតេ�ីតេសច�ិមី្រាពាងអ៊ិនិ្តិស្លាសន៍្តិសម្រាមាប់់អ៊ិនិ្តិម័�័តេ�ី
ម្រា�ប់�ណឌ ការង្ហារជវីៈចម្រាមុ័ះស��តេម្រាកាយឆុ្នាំ�២០២០ (Post-2020 
GBF) ខ្មែដ្ឋ�រមួ័មាន្តិ៖ �)ខ្មែផ្តន្តិការអ៊ិនិ្តិវ�ិម្រា�ប់�ណឌ ជវីៈចម្រាមុ័ះ �)
ខ្មែផ្តន្តិការស�ម័ែភាពតេយន្តិឌ័្ឍរ គឺ)ម្រា�ប់�ណឌ យិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិទ្ធិ�នា�់ទ្ធិ�ន្តិង 
ន្តិ�ង ឃុំ)ការ�ស្លាងសម័�ាភាពសម្រាមាប់់អ៊ិនិ្តិវ�ិអ៊ិនិ្តិសញ្ញាា  UNCBD 
ន្តិ�ងព�ធីសី្លារពា�ព់និ័្តិ។ 
៤. ការព�ន្តិ��យតេ�ី�ាមឹ័ស្លារព្រៃន្តិតេសច�ីិម្រាពាង Post-2020 GBF 
តេដ្ឋាយតេផិ្លា��ស�ខាន់្តិតេ� ី តេ��តេ�(Goal) ទ្ធិ�សតេ�(Targets) 
សម័�ទិ្ធិផ្ត�រ �ពឹងទិ្ធិ�(Milestone) �ព�តេសសគឺឺការ�ស្លាងសម័�ាភាព 



ទំព័រ 74 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

យនិ្តិការសម្រាម័ប់សម្រាម័�ួ វ �ធាន្តិការ ន្តិ�ង�វ �កាសម្រាមាប់់អ៊ិនិ្តិវ�ិ។ 
ទ្ធិន្តិទមឹ័នឹ្តិងតេន្តិះ ប់ណិារដ្ឋឋភាគឺ ី ភុា�់ង្ហារអ៊ិងីការសហម្រាប់���� ន្តិ�ង
សងីម័សីិវ �� �ប៏ាន្តិជ�រញិឱយការអ៊ិនិ្តិវ�ិ Post-2020 GBF អាចទ្ធិទ្ធិ�ួ
បាន្តិន្តិ�វ�ទិ្ធិផ្ត�តាម័ការ �ពឹងទិ្ធិ�គឺឺតេ�ឆុ្នាំ�២០៣០ ព្រៃផ្តទសមិ័ម្រាទ្ធិ ន្តិ�ង
��ប់ន់្តិតេ�ុរ៣០% ម្រា�ូវបាន្តិការពារ ឬតេ�ថា (៣០x៣០)។ អ៊ិងីម្រាប់ជិ�

�ប៏ាន្តិសតេម្រាម័ចថា សម្រាមាប់់តេសច�ីិម្រាពាង Post-2020 GBF ន្តិ�ង
យនិ្តិការតេរៀប់ច� ន្តិ�ងការតេម្រាបី់ម្រាបាស ់Digital Sequence Information 
(DSI) on Genetic Resources ន្តិងឹម្រា�ូវតេ��ីយ�តេ�ព�ភា�ា�ិុង
��ចុម្រាប់ជិ�តេ�ី�ទី្ធិ៤ WG2020-4 តេដ្ឋមី័បឱីយមាន្តិការសតេម្រាម័ចរមួ័សម្រាមាប់់
ថុា�ប់់តេចុ�តេទ្ធិស មិ័ន្តិនឹ្តិងដ្ឋា�់ជ�ន្តិសនុ្តិ�សទី្ធិ��ព��តេ�ី�ទី្ធិ១៥ (COP-
15) ព�ន្តិ��យ ន្តិ�ងអ៊ិនិ្តិម័័�។ 
 តាម័រយៈការច��រមួ័��ចុម្រាប់ជិ�ខាងតេ� ី ម្រាប់��ភិ��មិុ័� �ប៏ាន្តិ
ជបួ់ព�ភា�ាតេទ្ធិើភាគីឺ ន្តិ�ងច��រមួ័��ចុម្រាប់ជិ�តេដ្ឋាយខ្មែ���មួ័យប់ណិា
ម្រាប់តេទ្ធិស អ៊ិងីការអ៊ិនិ្តិរ��� ន្តិ�ងមុាស់ជ�នួ្តិយនានា តេដ្ឋមី័បពី�ភា�ាការង្ហារ
ពា�ព័់និ្តិ រមួ័ទាំ�ងការតេ�ៀរគឺរ�វ �កា ន្តិ�ងជ�ន្តិយួប់តេចុ�តេទ្ធិសសម្រាមាប់់
អ៊ិនិ្តិវ�ិតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ខ្មែផ្តន្តិការយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ ន្តិ�ងស�ម័ែភាព
អាទ្ធិ�ភាពនានាពា�់ពនិ័្តិនឹ្តិងការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះតេ�
�មិុ័�ផ្តងខ្មែដ្ឋរ៕
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កម្មុ�ុផ្នែច្បាករផំ្នែលិកប់ទីពិគ្រោះសាធិ�ក៍ម្មម�ិធិគី្រោះរដ្ឋប់កូ�ម្មយួុឥណឌូ គ្រោះ�សុី

 ម័ន្ត្រីនិ្តិ�ីន្តិ�ុ់ស់ព្រៃន្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ�មិុ័� បាន្តិខ្មែច�រ �ខ្មែ��
ប់ទ្ធិព�តេស្លាធីន្តិត៍េ�គឺជ័យតេ�កីារអ៊ិនិ្តិវ�ិ �ម័ែវ �ធីតីេរដ្ឋប់���មួ័យម្រាប់��ភិ�
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិន្តិ�ងព្រៃម្រាពតេឈិឥីណឌ� តេណសិ ី �ព�តេសសតេ�ីការការពារ 
ន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ���តេដ្ឋាយខ្មែ�រ�ាតេឈិឈីិរ តាម័រយៈ
ឥណទាំន្តិកាប់�ន្តិ �ិុងទី្ធិផ្តារកាប់�ន្តិសែម័្រាគឺច��ិ។
 ឯកឧតិតម្ម ជួួប់ បាា រសី ៍អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិខ្មែ�ាងថា ជ�ន្តិបួ់ព្រៃន្តិភាគីឺទាំ�ងពីរ�ម័ុិ�ន្តិ�ងឥណឌ� តេន្តិសិ ី តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី០ 
ខ្មែ�ឧសភា ឆុ្នាំ�២០២២ តេ�ទ្ធិសីិីការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ បាន្តិតេធីើកីារផ្លាា ស់
បិ់�រប់ទ្ធិព�តេស្លាធីន្តិ�ុ៍តេ�វ �ញតេ�ម័� �ុិងតេនាះ�មិុ័�ខ្មែដ្ឋ�សា��តេ�
�ុិងច�តេណាម័ម្រាប់តេទ្ធិសមួ័យ��ពិងអ៊ិនិ្តិវ�ិ�ម័ែវ �ធីតីេរដ្ឋប់�� (REDD+) 
បាន្តិយ៉ាា ង�មូ្រាប់តេសីរ ន្តិ�ង�មិុ័��ម៏ាន្តិព្រៃម្រាពតេឈិមី័យួដ៏្ឋ�ផូ្តងខ្មែដ្ឋរ។
 ឯកឧតិតម្មអ�ុរដ្ឋឋគ្រោះលិខាធិិការ បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីផ្តង
ខ្មែដ្ឋរថា �មិុ័�ទ្ធិទួ្ធិ�បាន្តិ�តូេ�តេ�ីការអ៊ិនិ្តិវ�ិតេរដ្ឋប់��តេន្តិះតេដ្ឋាយស្លារ
�តិា៣យ៉ាា ង ស�ខាន់្តិៗគឺ ឺ ទ្ធិ១ី.�មិុ័�មាន្តិសនិ្តិ�ភាព ទ្ធិ២ី.ការ
តា�ងច��ិ ន្តិ�ងតេបិ់�ា ច��រិប់ស់រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� �ព�តេសសការយ�ច��ិ
ទិ្ធិ�ដ្ឋា�់ពីម្រាប់មិ័�រាជរដ្ឋាឋ ភិ�បា� សតេមិ័ចតេ�តេ� ហិុន្តិ ខ្មែសន្តិ�ុិង

��ចុការពារន្តិ�ងអ៊ិភិ�រ�សធីន្តិធាន្តិធីម័ែ��� ន្តិ�ងទី្ធិ៣. គឺឺ�តិាដឹ្ឋ�នា� តេដ្ឋាយ
តេយងីអាចការពារព្រៃម្រាពតេឈិបីាន្តិ ន្តិ�ង��់ឥណទាំន្តិកាប់�ន្តិ �ិុងទី្ធិផ្តារ
កាប់�ន្តិសែម័្រាគឺច�� ិ តេដ្ឋាយតេ�គឺជ័យរហ��ម័�ដ្ឋ�់ប់ចិុប់បនុ្តិ។ សម្រាមាប់់
�វ �កាទាំ�ងអ៊ិស់ពកីារ��ក់ាប់�ន្តិតេន្តិះ បាន្តិយ�តេ�តេម្រាប់មី្រាបាសស់ម្រាមាប់់
ការពារព្រៃម្រាពតេឈិ ីន្តិ�ងអ៊ិភិ�វឌ្ឍឍជវីភាពសហគឺម័ន៍្តិម័��ដ្ឋាឋ ន្តិ។
 ឯកឧតិតម្ម ជួបួ់ បាា រសី ៍ បាន្តិតេ�ី�តេ�ងីប់ខ្មែន្តិាម័ថាតេរដ្ឋប់�
�មាន្តិតេ��ប់�ណង (១)ការពារព្រៃម្រាពតេឈិឱីយបាន្តិគឺង់វងសសម្រាមាប់់
�ផ្ត�ម្រាប់តេយ៉ាជន៍្តិ��� ន្តិ�ង(២)ច��រមួ័កា�់ប់ន្តិាយការខ្មែម្រាប់ម្រាបួ់�
អាកាសធា�ិស�� �ុិងអ៊ិនិ្តិសញ្ញាា ម្រា�ប់�័ណឌ សហម្រាប់����សិពីី
ការខ្មែម្រាប់ម្រាប់�ួអាកាសធា�ិ។ តេម្រា�ពផី្ត�ម្រាប់តេយ៉ាជន្តិ�៍តេឈិតីេម្រាបី់ម្រាបាស់
ន្តិ�ង�មិ័�ង្ហារ�ិុងម្រាប់ព័និ្តិតេអ៊ិ����សិ ី ព្រៃម្រាពតេឈិតីេ�មាន្តិមិ័�ង្ហារដ៏្ឋស�ខាន់្តិ
ម័យួតេទ្ធិៀ� គឺឺការម្រាសូប់យ�ឧស័ែន្តិកាប់�ន្តិ�ច (ឧស័ែន្តិផ្តទះ��ុ�់) ពី
ប់រ �យ៉ាកាស ខ្មែដ្ឋ�មិ័�ង្ហារតេន្តិះ តេដ្ឋរី�ួនាទ្ធិសី�ខាន់្តិ �ុិងការកា�់ប់ន្តិាយ
ឧស័ែន្តិផ្តទះ��ុ�់ស��។
 ទាំ�ទ់្ធិ�ន្តិ�ិុងតេរឿងតេន្តិះខ្មែដ្ឋរ តេ��Stephan Bognar ម្រាប់ចា�
តេ� WWC CAMBODIA/ASIA SUSTAINABILITY�ិុងម្រាប់តេទ្ធិស
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�មិុ័�បាន្តិឱយដឹ្ឋងថា ��ចុព�ភា�ារវាងភាគីឺ�មិុ័�-ឥណឌ� តេន្តិសិសិីពីី
តេរដ្ឋប់��បាន្តិតេធីើកីារផ្លាា សបិ់់�រតេយ៉ាប់��ុ់ តេ�វ �ញតេ�ម័� តេហយីភាគឺី
ឥណឌ� តេណសីិបាន្តិខ្មែសើងយ�់ពីយនិ្តិការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង�ម័ែវ �ធីីតេរដ្ឋប់�����
រប់ស�់មិុ័� ខ្មែដ្ឋ�ទ្ធិទ្ធិ�ួបាន្តិតេ�គឺជយ័តេ�ីការ��ឥ់ណទាំន្តិកាប់�ន្តិ
�ុិងទី្ធិផ្តារកាប់�ន្តិសែម័្រាគឺច��ិ នាតេព��ន្តិាងម័�៕
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ការ�សពវ�ាយុព�ងឹងសម្មតិាភាពម្មន្ដ្រី�តកីែងុការ�គប់់�គងពត័ិម៌ា�ប់រសិាា �តាម្ម
�ប់ព�័ធទំីនាំក់ទី�ំងសងគម្ម

 «ការយ�់ដ្ឋងឹពមី្រាប់ពនិ័្តិសិវ�ា�ភាពព្រៃន្តិការតេម្រាបី់ម្រាបាស់ប់ណិាញ
ទ្ធិ�នា�់ទ្ធិ�ន្តិងសងីម័ ន្តិងឹអាចច��រមួ័ម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹ្តិងព័�ម៌ាន្តិខ្មែ�ាងកាា យ។» 
តេន្តិះ�ការតេ��ីតេ�ងីរប់ស់ ឯកឧតិតម្ម ព្រៃខិវ អាទីតិិា អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋ
តេ�ខាធី�ការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ �ិុងឱកាសតេបី់�ស�កាខ ស្លា�ផ្តសពើផ្តាយ
សិពី ី«ការការពារន្តិ�ងទ្ធិប់់ស្លាក �់ការផ្តសពើផ្តាយព័�ម៌ាន្តិម័�ន្តិព�� Cyber 
Security» តេ�ទ្ធិសីិីការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ នាព្រៃ�ៃអ៊ិងី្ហារ ទ្ធិ១ី៧ ខ្មែ�ឧសភា 
ឆុ្នាំ�២០២២។
 ឯកឧតិតម្មអ�ុរដ្ឋឋគ្រោះលិខាធិិការ បាន្តិប់ខ្មែន្តិាម័ថាតេ�
�មិុ័� ម្រាប់ព័និ្តិទ្ធិ�នា�ទ់្ធិ�ន្តិងសងីម័មាន្តិតេម្រាចីន្តិ ខ្មែ�តេពញន្តិ�យម័�ងតេគឺ
គឺតឺេហើសបិុ់� ខ្មែដ្ឋ��ប់ណិាញម្រាប់ភិពព័�ម៌ាន្តិចម្រាមុ័ះ។ ប់ាិខ្មែនិ្តិកា
ផ្តសពើផ្តាយតេ�ីតេហើសបិុ់�ម័យួច�នួ្តិន្តិម័�ន្តិខ្មែម័ន្តិ�ការព�� ខ្មែដ្ឋ�វាអាច
ប់ងកតេម្រា�ះថុា� ់ សម្រាមាប់់អុ៊ិ�តេ�ងតេហើ�បិុ់� �ិុងការយ�ព័�៌មាន្តិ
ទាំ�ងតេនាះ តេ�តេម្រាប់មី្រាបាស�ិុ់ងផ្តា�វអាម្រា��ណ់ាមួ័យ។ 
 �ុិងឱកាសតេនាះ ឯកឧតិតម្ម បាន្តិតេ��ីតេ�ងីថា 
ម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិបាន្តិតេបី់�ស�កាខ ស្លា�សីិពកីារការពារ ន្តិ�ងទ្ធិប់់ស្លាក �់
ការផ្តសពើផ្តាយព័�ម៌ាន្តិម័�ន្តិព�� នាតេព�តេន្តិះ �ុិងតេ��ប់�ណង�ស្លាង

សម័�ាភាពម័ន្ត្រីនិ្តិជី�នាញ ខ្មែដ្ឋ�ម្រាគឺប់់ម្រាគឺងម្រាប់ព័និ្តិផ្តសពើផ្តាយសងីម័ តេដ្ឋមី័បី
ប់តេងកនី្តិសិវ�ា�ភាពតេ�កីារតេម្រាប់មី្រាបាស់ប់ណិាញទ្ធិ�នា�់ទ្ធិ�ន្តិងសងីម័។
 ឯកឧតិតម្ម បាន្តិប់និ្តិថា «តេដី្ឋម័បមី្រាប់យិទិ្ធិម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹ្តិងព័�ម៌ាន្តិ
ខ្មែ�ាងកាា យម្រាប់�ប់តេដ្ឋាយម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព តេយងីម្រា�ូវផ្តសពើផ្តាយពីការព��
ឱយបាន្តិតេម្រាចនី្តិ ន្តិ�ងឱយបាន្តិតេ�ឿន្តិ តេម្រាពាះការផ្ត�ិព់�័ម៌ាន្តិព�� គឺឺ�
វ �ធាន្តិការដ្ឋម៏ាន្តិម្រាប់ស�ទិ្ធិភាពម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹ្តិងព័�ម៌ាន្តិខ្មែ�ាងកាា យផ្តង ន្តិ�ង�
ការប់តេងកនី្តិការយ�់ដឹ្ឋងដ្ឋ�់ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ តេហយីតេព�ម្រាប់�ព�រដ្ឋឋ
យ�ដឹ់្ឋង តេនាះពួ���់នឹ្តិងច��រមួ័ ��ម្រាទ្ធិន្តិ�វបិ់ពើតេហ�ិរប់ស់ស្លាា ប់ន័្តិ
កាន្តិ់ខ្មែ�ស�ម័ែខ្មែ�ម័តេទ្ធិៀ�។ តេយីងម័�ន្តិម្រា�ូវតេជឿតេ�ីការផ្តសពើផ្តាយ
ព�័ម៌ាន្តិខ្មែដ្ឋ��ែ ន្តិម្រាប់ភិពចាស់�ស់តេនាះតេ�យី តេពា�គឺមឺ្រា�ូវព�ន្តិ��យ
ឱយបាន្តិចាស់�សមិ់័ន្តិនឹ្តិងផ្តសពើផ្តាយ ឬខ្មែសុរស្លារនានាតេ�ីប់ណិាញ
ទ្ធិ�នា�់ទ្ធិ�ន្តិងសងីម័តេនាះប់និ្តិ។ 
 ស�ម័ប់ញុ្ញា�់ថា ការផ្តសពើផ្តាយសិពីកីារការពារន្តិ�ងទ្ធិប់់ស្លាក �់
ការផ្តសពើផ្តាយព័�៌មាន្តិម័�ន្តិព�� Cyber Security បាន្តិតេរៀប់ច�តេ�ងី
តេដ្ឋាយនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិព័�ម៌ាន្តិន្តិ�ងផ្តសពើផ្តាយប់រ �ស្លាា ន្តិ ព្រៃន្តិអ៊ិគឺនីាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ
ច�តេណះដឹ្ឋង ន្តិ�ងព័�ម៌ាន្តិប់រ �ស្លាា ន្តិ តេដ្ឋាយមាន្តិប់ទ្ធិប់ង្ហាា ញពីអ៊ិ�ុជ�នាញ
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ខ្មែផុ្ត�ម្រាប់ព័និ្តិព័�៌មាន្តិវ �ទ្ធិា ព្រៃន្តិម្រា�សងួព្រៃម្រាប់សណីយន៍្តិ�ងទ្ធិ�រគឺម័នាគឺម័ន៍្តិ 
ន្តិ�ងមាន្តិការច��រមួ័ពីថុា�់ដ្ឋ�ឹនា� ម័ន្ត្រីន្តិិរីាជការ ��ណាងអ៊ិគីឺនាយ�
ដ្ឋាឋ ន្តិនានា ន្តិ�ងម័�ពីម័ន្តិទរីប់រ �ស្លាា ន្តិរាជធានី្តិ តេ��ិទាំ�ង២៥។ 
ស�កាខ ស្លា�តេន្តិះបាន្តិតេផិ្លា�ស�ខាន់្តិតេ�តេ�ីច�ណិចមួ័យច�នួ្តិន្តិមាន្តិ
ដ្ឋ�ច� ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺង Facebook Page ការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងសនិ្តិ�សិ�ន្តិ�ង
សិវ�ា�ភាព�ិុងការតេម្រាប់មី្រាបាសប់់ណិាញសងមី័តេហើសបិុ់� ដ្ឋ�តេណាះម្រាស្លាយ
តេ�តេព�មាន្តិគឺណនី្តិតេហើសបិុ់�ម្រា�ូវបាន្តិHack តេធីើយី៉ាា ងណាតេដ្ឋមី័បឱីយ
ការតេម្រាប់មី្រាបាសម់្រាប់�ប់តេដ្ឋាយសិវ�ា�ភាព ន្តិ�ងកា�់ប់ន្តិាយហាន្តិ�ភ័ិយព្រៃន្តិ
ការវាយម្រាប់ហារពតីេចារប់តេចុ�វ �ទ្ធិា ន្តិ�ងតេដ្ឋមី័បយី�់ដ្ឋងឹអ៊ិ�ពីប់តេចុ�តេទ្ធិស
�ែីៗ  �ិុងការតេ�ាយី�ប់តេ�នឹ្តិងហាន្តិ�ភ័ិយនានាខ្មែដ្ឋ�អាចតេ�ី�មាន្តិតេ�ងី
តាម័រយៈម្រាប់ព័និ្តិអីិ៊ិន្តិធឺីណ� �៕



ទំព័រ 79 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ឯកឧតិតម្ម � សុណីា ដ្ឋកឹនាំកំចិ្បាច�ប់ជំុួ Retreat គ្រោះដ្ឋ�ម្មីពី�ិតិិយ �តលិគ់្រោះ�ប់លិ ់�ិង
ផ្នែកស�ម្មលួិ គ្រោះលិ�គ្រោះសច្បាកត�ីពាងមួ្មយុចំ្បា�ួ�

 ឯកឧតិតម្ម � សុណីា អ៊ិនិ្តិរដ្ឋឋតេ�ខាធី�ការម្រា�សងួប់រ �ស្លាា ន្តិ 
បាន្តិដឹ្ឋ�នា���ចុម្រាប់ជិ� Retreat តេដ្ឋមី័បពី�ន្តិ��យ ផិ្ត�ត់េយ៉ាប់� ់ ន្តិ�ង
ខ្មែ�សម្រាមួ័� តេ�ីតេសច�ិមី្រាពាងម័យួច�នួ្តិន្តិរមួ័មាន្តិ៖ ១) តេសច�ិមី្រាពាង
អ៊ិនិ្តិម្រា�ឹ�យសិពីកីារម្រាគឺប់់ម្រាគឺងផ្ត���ផ្ត� ន្តិ�ងស�ណ�់បាា សទ�� ២) 
តេសច�ីិម្រាពាងរបាយការណ៍ស��ាពកីារទ្ធិទួ្ធិ��ិសម្រា�វូប់ខ្មែន្តិាម័រប់ស់អ៊ិ�ុ
ផ្ត��� (Extended Producer Responsibility-EPR) ៣)តេសច�ិី
ម្រាពាងរបាយការណ៍ស��ាពវី �ស្លា�ភាពទ្ធិផី្តារព្រៃន្តិការម្រាគឺប់់ម្រាគឺងបាា សទ�� 
ន្តិ�ងEPR ន្តិ�ង៤)តេសច�ីិម្រាពាងរបាយការណ៍សិពីកីារខ្មែ�ព្រៃចុ ខ្មែដ្ឋ�បាន្តិ
តេរៀប់ច�តេដ្ឋាយគឺតេម្រាមាងការទ្ធិប់់ស្លាក �់ស�ណ�់បាា សទ��សមិ័ម្រាទ្ធិតេ��មិុ័� 
តេ�ព្រៃ�ៃទ្ធិ១ី៦ ខ្មែ�ម័��ិនា ឆុ្នាំ�២០២២ នាតេ��ិ��ពង់ឆុ្នាំ �ង តេដ្ឋាយមាន្តិ
ការច��រមួ័ពី ឯ�ឧ�ិម័ គឺ�� ចន័្តិទម្រាគឺសុឹ្លា ទី្ធិម្រាប់�ឹាឯ�ឧ�ិម័រដ្ឋឋម័ន្ត្រីនីិ្តិ 
ន្តិ�ង�នាយ�គឺតេម្រាមាង��� ឯ�ឧ�ិម័ បាា � ់សិខារាា វធិី អ៊ិគីឺនាយ�ព្រៃន្តិ
អ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ��ពារប់រ �ស្លាា ន្តិ តេ��ជ�ទាំវ ង�ន្តិ �ណីា អ៊ិគីឺនាយ�កា
រងព្រៃន្តិអ៊ិគីឺនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិតេ��ន្តិតេយ៉ាបាយ ន្តិ�ងយិទិ្ធិស្លាន្ត្រីសិ ម្រាពម័ទាំ�ង
ម័ន្ត្រីនិ្តិជី�នាញម័�ពីនាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិម្រាគឺប់់ម្រាគឺងស�ណ�់រងឹ នាយ�ដ្ឋាឋ ន្តិ
តេសដ្ឋឋ��ចុព្រៃប់�ង ��ណាង�ម័ែវ �ធីអី៊ិភិ�វឌ្ឍឍន្តិស៍ហម្រាប់����(UNDP) 

ន្តិ�ងម្រា�ុម័ការង្ហារគឺតេម្រាមាងការទ្ធិប់់ស្លាក �់ស�ណ�់បាា សទ��សមិ័ម្រាទ្ធិ
តេ��ម័ុិ� �តេម្រាចនី្តិរ�ប់តេទ្ធិៀ�។ ��ចមុ្រាប់ជិ�ព�ន្តិ��យ ផិ្ត�ត់េយ៉ាប់� ់ ន្តិ�ង
ខ្មែ�សម្រាមួ័� តេ�តីេសច�ិមី្រាពាងទាំ�ងតេន្តិះ តេធីើតីេ�ងី�ិុងតេ��ប់�ណងតេដី្ឋម័បី
ប់តេងកនី្តិយនិ្តិការ�ិុងកា�់ប់ន្តិាយស�ណ�់បាា សទ�� ន្តិ�ងតេ��ីទឹ្ធិ�ច��ិ
ការតេម្រាប់មី្រាបាសស់មាា រជ�ន្តិសួបាា សទ��៕
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ផ្នែ�ែកទីី ៣ 
ច្បាាប់់�ងិលិខិិិតិប់ទីដ្ឋាឋ �គតិិយុតុិត



ទំព័រ 81 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

អ��ុកឹតិយសីពីកីារផ្នែកស�មួ្មលិមា�តា៤ មា�តា៩ មា�តា១១ �ងិមា�តា១៧



ទំព័រ 82 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 83 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 84 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ផ្នែ�ែកទីី ៤ 
សណំលិរ់ងឹ �ងិសារធាតិគុ្រោះ��ះថ្នាែ ក់



ទំព័រ 85 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

សារធាតិបុារតិ



ទំព័រ 86 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 87 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 88 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 89 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 90 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 91 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 92 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 93 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២



ទំព័រ 94 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ផ្នែ�ែកទីី ៥ 
ក�ម្មងរបូ់ភាពសតិវក�ម្ម



ទំព័រ 95 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ប់ងគយួុគ្រោះហាះ ឬ ប់ងគយួុសាា ប់ (Gliding/Flying Lizard)

 ប់ងួីយតេហាះ ឬប់ងួីយស្លាា ប់�ឧរងីស�ើ ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិខ្មែសប�
ព�តេសសតេ��ុងឹជ�ន្តិអីាចម្រា�ដ្ឋាង តេដ្ឋមី័បទី្ធិប់់សម្រាមា��ាួន្តិ តេ�តេព�វា
ហ�ពី់ទ្ធិតីា�ង (តេដ្ឋមី័តេឈិ)ី ម័យួតេ�ទ្ធិតីា�ង ម័យួ តេទ្ធិៀ�។ �ទ្ធិ�តេ� 
ប់ងួីយតេហាះញី ឬតេឈ្នាែ �អាចខ្មែប់ងខ្មែច�បាន្តិតេ�តេព�តេពញវយ័ 
តាម័រយៈកាអ៊ិតេងក�បួ់រ� (តេឈ្នាែ �មាន្តិបួ់រ�ខ្មែវង�ងញី) ពណ៌
�ាួន្តិ (តេឈ្នាែ �មាន្តិពណ៌ចាស់�ងញី) ន្តិ�ងម្រាប់ខ្មែវង�ាួន្តិ (ភាគឺតេម្រាចីន្តិ
តេឈ្នាែ �មាន្តិ ម្រាប់ខ្មែវង�ាួន្តិ ខ្មែវង�ងញី)។ ប់ងីួយតេហាះសិសី�ើ�ូ��� 
អាហារ �ព�តេសសម្រាសតេមាច តេ�ែ  ចម្រាង�� ន្តិ�ង�តេណិ�រ�អាហារ។�។ 
តេយ៉ាងតាម័របាយការណ៍���សិីពីស្លាា ន្តិភាពជីវៈចម្រាមុ័ះតេ��មិុ័� 
ឆុ្នាំ�២០១៦ ឧរងីស�ើតេ��មិុ័�មាន្តិ ១៧៣ម្រាប់តេភិទ្ធិ តេហយីប់ចិុប់បនុ្តិ
ច�នួ្តិន្តិតេន្តិះបាន្តិតេ�ីន្តិតេ�ងីដ្ឋ�់ ១៨០ម្រាប់តេភិទ្ធិ។ �ុិងច�តេណាម័ឧរងីស�ើ
ទាំ�ង ១៨០ម្រាប់តេភិទ្ធិតេន្តិះ �ម៏ាន្តិប់ងួីយតេហាះច�ន្តិនួ្តិ៣ម្រាប់តេភិទ្ធិផ្តងខ្មែដ្ឋរគឺឺ 
(១)Draco indochinensis Smith, 1928, (២)Draco macu-
latus Grey, 1845 ន្តិ�ង (៣)Draco taeniopterus Günther, 
1861។
១. Draco indochinensis Smith, 1928 គឺ�ឺម្រាប់តេភិទ្ធិប់ងួីយតេហាះ
ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិទី្ធិជម្រាម័��ព្រៃម្រាពតេម្រាស្លាង ន្តិ�ងព្រៃម្រាពពា�់�ណិា�តេម្រាស្លាង។ 
ប់ងួីយតេន្តិះមាន្តិ�ុងពណ៌តេតុា�ម្រាប់តេផ្តះ ន្តិ�ងមាន្តិសុ្លាម័អិ៊ិជៗ ខ្មែសប�គឺ�់
�មាន្តិពណ៌តេ�ែ  តេហយីវាអាចហ�់ទ្ធិ���់�ាួន្តិពីទ្ធិតីា�ង �ស់ុតេ�ទី្ធិតា�ង 
ទាំ ប់ៗ ដ្ឋ�ចម្រាប់តេភិទ្ធិ�ិ�ខ្មែ�តេហាះខ្មែដ្ឋរ។ ប់ងួីយតេន្តិះមាន្តិវ�ិមាន្តិខ្មែ�តេ�
ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� ន្តិ�ងម្រាប់តេទ្ធិសតេវៀ�ណាម័ប់ាិតេណាះ ះ។ តេ��ម័ុិ� ប់ងីួយ

តេន្តិះ ម្រា�ូវបាន្តិ��់ម្រាតាដ្ឋ�ប់�ងតេ�ឧទ្ធិាន្តិ���ម្រាពះមិ័នី្តិវងស “ប់��តេ�” 
�ុិងឆុ្នាំ �១៩២៨ ន្តិ�ង��់ម្រាតាតេ�ងីវ �ញតេ�ឧទ្ធិាន្តិ���តេវិនី្តិព្រៃស ន្តិ�ង
ខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពខ្មែ�វសីមា�ុិងឆុ្នាំ �២០០៣។
២. Draco maculatus Grey, 1845 គឺ�ឺម្រាប់តេភិទ្ធិប់ងី�យតេហាះខ្មែដ្ឋ�
រសត់េ�តាម័��ប់ន់្តិព្រៃម្រាពតេម្រាស្លាង ព្រៃម្រាពពា�់�ណិា�តេម្រាស្លាង ន្តិ�ងព្រៃម្រាពរតេបាះ។ 
វាមាន្តិ�ុងពណ៌ម្រាប់តេផ្តះ មាន្តិខ្មែសប��ន្តិ�ងចិងស្លាា ប់ពណ៌តេ�ឿង។ 
ប់ចិុប់បនុ្តិ ប់ងួីយតេន្តិះតេ�ពិ�ទាំន្តិប់ាន្តិស��ាចាស់�សត់េ�តេ�យី។ 
អុ៊ិ�ម្រាស្លាវម្រា�វតេជឿ��់ថាអាចមាន្តិម្រាប់តេភិទ្ធិ�ែីម័ួយច�នួ្តិន្តិតេម្រាកាម័តេឈ្នាែ ះ 
Draco maculatus តេន្តិះ ខ្មែដ្ឋ�អុ៊ិ�វ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ��ពិងស��ាពីធីន្តិធាន្តិ
ពនិិ្តិ តេដ្ឋមី័បបី់ញ្ញាើ �់អ៊ិ�ិសញ្ញាា ណព��ម្រាបា�ដ្ឋ។ របាយប់ងួីយ តេន្តិះ ម្រា�ូវ
បាន្តិរ�តេឃុំញីតេ�ភាគឺខាង�ប�ងម្រាប់តេទ្ធិសច�ន្តិ ភិ�មា ព្រៃ� ឡាវ �មិុ័� 
តេវៀ�ណាម័ ន្តិ�ងមាា តេ�សិ។ី តេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� ប់ងីួយតេន្តិះម្រា�ូវបាន្តិតេគឺ
រ�តេឃុំញីតេ���ប់ន់្តិជរួភុិ�ម្រា�វាញភាគឺខាង��ច ន្តិ�ងតាម័តេកាះមួ័យច�នួ្តិន្តិ 
ដ្ឋ�ច�តេកាះកាព� �ិុងតេ��ិ តេកាះ �ិង នាឆុ្នាំ�២០០៧។
៣. Draco taeniopterus Günther, 1861 គឺ�ឺម្រាប់តេភិទ្ធិប់ងួីយតេហាះ
ម័យួតេទ្ធិៀ�ខ្មែដ្ឋ�រសត់េ�តាម័��ប់ន់្តិព្រៃម្រាពតេម្រាស្លាង ន្តិ�ងព្រៃម្រាពពា�់�ណិា�
តេម្រាស្លាង។ �ទ្ធិ�តេ�វាមាន្តិ�ុងពណ៌ព្រៃប់�ងតេតុា� មាន្តិខ្មែសប��ន្តិ�ងចិង
ស្លាា ប់ពណ៌ឈ្នាម័ម្រាជ�ូ។ របាយព្រៃន្តិម្រាប់តេភិទ្ធិប់ងួីយតេន្តិះ ម្រា�ូវបាន្តិរ�
តេឃុំញីតេ�ភាគឺខាង�ប�ងម្រាប់តេទ្ធិសភិ�មា �ុិងម្រាប់តេទ្ធិស ព្រៃ� �មិុ័� ភាគឺ
ខាង�ប�ងម្រាប់តេទ្ធិស តេវៀ�ណាម័ ន្តិ�ងឧប់ទ្ធិើបី់មាា តេ�សិ។ី តេ�ម្រាប់តេទ្ធិស
�មិុ័� ប់ងួីយ តេន្តិះម្រា�ូវបាន្តិរ�តេឃុំញីខ្មែ�តេ���ប់ន់្តិជួរភុិ�ម្រា�វាញប់ាិតេណាះ ះ
�ុិងឆុ្នាំ �២០០៧៕



ទំព័រ 96 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ១ ឆ្នាំំ�២០២២

ការរកគ្រោះ��ញគ្រោះ��ង�ញិ�ូ�ខិយងគ្រោះ�កយុកសកមុុ្ម� Cambodian Giant Land 
Snail (Bertia cambojiensis)

 �យងតេ��យ�ស�មិុ័� (Bertia cambojiensis) គឺ�ឺ
ម្រាប់តេភិទ្ធិ�យងខ្មែដ្ឋ�មាន្តិសម័ប�ធី� រស់តេ�តេ�តីេ���ុិងព្រៃម្រាពតេម្រាស្លាង ន្តិ�ង
ម្រា�ូវបាន្តិព�ពណ៌នាដ្ឋ�ប់�ងតេដ្ឋាយអុ៊ិ�ធីម័ែ���វ �ទ្ធិ�បារា �ងតេឈ្នាែ ះ Henri 
Mouhot តេ�ឆុ្នាំ�១៨៦០ ព�ីខ្មែន្តិាងមួ័យតេឈ្នាែ ះថា Brelum (�ភាស្លា
បារា�ង) ព្រៃន្តិម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� ប់ាិខ្មែនិ្តិតេដ្ឋាយស្លារថា ច�ណិចន្តិ�យ៉ាម័ការព្រៃន្តិ
ទ្ធិតីា�ងតេនាះពិ�មាន្តិការ��់ម្រាតាចាស់�ស ់ តេទ្ធិបី់អ៊ិ�ុម្រាស្លាវម្រា�វតេម្រាកាយៗ
ម័�មាន្តិការ��បា��ិុងការ��ណ�់ទី្ធិ�ខ្មែន្តិាង��់��់ណាម័ួយ�ិុង
ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�នាតេព�ប់ចិុប់បនុ្តិ។ �ងតេន្តិះតេទ្ធិៀ� ព�័ម៌ាន្តិអ៊ិ�ពីម្រាប់តេភិទ្ធិ
�យងតេ��យ�ស�មិុ័�តេន្តិះបាន្តិបា�់ស្លាៃ �់ឈិឹងតេដ្ឋាយស្លារ�ងើះ
ការម្រាស្លាវម្រា�វ ន្តិ�ងសន្ត្រីងី្ហាម័សីិវ ���ិុងម្រាប់តេទ្ធិស តេហយីម្រាប់ការតេន្តិះនា�ឱយ
មាន្តិអុ៊ិ�វ �ភាគឺ�ាះន្តិ�យ៉ាយថា ម្រាប់តេភិទ្ធិ�យងតេន្តិះពិ�មាន្តិវ�ិមាន្តិតេ��មិុ័�
តេទ្ធិៀ�តេ�យី (Sutcharit et al., 2019)។
 តេទាំះ�យ៉ាា ងតេន្តិះ�ិី  ម័ន្ត្រីនីិ្តិម្រា�សួងប់រ �ស្លាា ន្តិសហការ
� មួ័ យ អុ៊ិ�ជ�នាញព្រៃន្តិម័ជឈម័ណឌ �អ៊ិភិ�រ�សជីវៈចម្រាមុ័ះព្រៃន្តិស្លា��
វ �ទ្ធិា�័យភិ�ម័�ន្តិទភុិ�តេពញ បាន្តិម្រាប់ទ្ធិះតេឃុំញីម្រាប់តេភិទ្ធិ�យងតេន្តិះ�ិុង
ខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពខ្មែ�វសីមា�ុិងតេ��ិម័ណឌ �គីឺរ ី នាឆុ្នាំ�២០១៨ 
តេហីយ��ទិ្ធិផ្ត�បាន្តិម្រាប់ម័��ស�ណា�ម័�រ�ាទិ្ធិ�តេ�ស្លារម័ន្តិទីរ
ស�ិវ �ទ្ធិាជីវៈចម្រាមុ័ះព្រៃន្តិស្លា��វ �ទ្ធិា�័យភិ�ម័�ន្តិទភុិ�តេពញ។ តាម័រយៈ

រប់���តេហញីតេ�ងីវ �ញតេន្តិះ ម្រា�ុម័ម្រាស្លាវម្រា�វ�ប៏ាន្តិតេបាះពិម័ាផ្តាយពី
ម្រាប់តេភិទ្ធិ�យងយ�សតេន្តិះ�ិុងទ្ធិសសនាវដ្ឋោមី្រាស្លាវម្រា�វវ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិ CJNH 
តេ�ឆុ្នាំ�២០១៩។ រប់�គឺ�តេហញីតេន្តិះគឺឺ�ការប់ញ្ញាើ �់ឱយកាន្តិខ់្មែ�ចាស់
ថា �យងតេ��យ�ស�មិុ័�ព���មាន្តិវ�ិមាន្តិតេ�តេ�ីទ្ធិ�ឹដី្ឋព្រៃន្តិម្រាប់តេទ្ធិស
�មិុ័� តេហយី�ម៏្រាសប់តេ�តាម័ការដ្ឋា�ត់េឈ្នាែ ះរប់សអុ់៊ិ�ម្រាស្លាវម្រា�វដ្ឋ�ប់�ង
ថា Bertia cambojiensis ខ្មែដ្ឋ��ការសមីា�ទ់្ធិតីា�ងភិ�ម័�ស្លាន្ត្រីសិ
ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័� (cambojiensis)។ តេទាំះបី់�មាន្តិការប់ញ្ញាើ �់ពីការ
រ�តេឃុំញីតេ�ងីវ �ញព្រៃន្តិម្រាប់តេភិទ្ធិ�យងតេន្តិះ�ិុងម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័��ត៏េដ្ឋាយ �៏
ព�័ម៌ាន្តិអ៊ិ�ពីរបាយព្រៃន្តិម្រាប់តេភិទ្ធិ ច�នួ្តិន្តិសរបិ់ (ប់ា�ពិយឡាសយិង) ន្តិ�ង
�តិាគឺ�រាម័��ខ្មែហងតេ�ីម្រាប់តេភិទ្ធិ�យងតេន្តិះតេ�មាន្តិ�ម្រាម័��តេ�តេ�ីយ 
ខ្មែដ្ឋ�ម្រាប់ការទាំ�ងតេន្តិះ�ម្រាមូ័វឱយមាន្តិការស��ាម្រាស្លាវម្រា�វប់ខ្មែន្តិាម័ ន្តិ�ង
ចា�វ់ �ធាន្តិការការពារឱយមាន្តិម្រាប់ស�ទិ្ធិភាព។
 ស�ម័ប់ញ្ញាើ �់ថា �យងតេ��យ�ស�មិុ័�នាតេព�ប់ចិុប់បនុ្តិមាន្តិ
ច�ណា�់ថុា�់�ម្រាប់តេភិទ្ធិស�ើជ��ផិ្ត�ព�ជប់�ផិ្ត��ស្លា���ិុងប់�ើ ី
ម្រា�ហម័រប់ស់អ៊ិងីការ IUCN ពតីេម្រាពាះ �យងតេន្តិះមាន្តិវ�ិមាន្តិ��ច�ួច
ប់ាិតេណាះ ះ�ិុងម្រាប់តេទ្ធិសតេវៀ�ណាម័ ន្តិ�ងពិ�មាន្តិទ្ធិ�នុ្តិន័្តិយ�ុិងម្រាប់តេទ្ធិស
�មិុ័�តេ�យី៕ 
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ច្បាក�ាកកមុុ្ម� ឬច្បាក�ាកភែ�ំកវាញ

 ច�វ ា��មិុ័� ឬច�វ ា�ភុិ�ម្រា�វាញ Cambodian Laugh-
ingthrush (Garrulax ferrarius) ច�វ ា��មិុ័� �ម្រាប់តេភិទ្ធិ
ស�ើស្លាា ប់ខ្មែដ្ឋ�មាន្តិវ�ិមាន្តិខ្មែ�តេ���ប់ន់្តិជួរភុិ�ម្រា�វាញព្រៃន្តិម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�
ខ្មែ�ប់ាិតេណាះ ះ (Endemic)។ ស�ើស្លាា ប់ម្រាប់តេភិទ្ធិតេន្តិះម្រា�ូវបាន្តិរ�តេឃុំញី
ដ្ឋ�ប់�ងតេ�ឆុ្នាំ�១៩២៩ (Riley, 1930) តេហយីប់ញ្ញាើ �់ពីវ�ិមាន្តិវាតេ�
�មិុ័�តេ�ងីវ �ញតេ��ុិងឆុ្នាំ �២០០០ (Steinheimer et al., 2000)។ 
តេទាំះ�យ៉ាា ងតេន្តិះ�ីិតេ�ម្រាប់តេទ្ធិស�មិុ័�ស�ណា�ខ្មែសប�សៃួ�សម្រាមាប់់
តេ��ប់�ណងវ �ទ្ធិាស្លាន្ត្រីសិដ្ឋ�ប់�ងម្រា�វូបាន្តិម្រាប់ម័��ពខី្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាព
ភុិ�ឱរាា� ់តេ�ឆុ្នាំ�២០១០ (Chhin, 2010) ន្តិ�ង��ពិងទិ្ធិ�តេ�ស្លា��
វ �ទ្ធិា�័យភិ�ម័�ន្តិទភុិ�តេពញ។
  �ទ្ធិ�តេ� ស�ើស្លាា ប់ម្រាប់តេភិទ្ធិតេន្តិះមាន្តិវ�ិមាន្តិតេ���ប់ន់្តិភុិ�
រយៈ�មុ័ស់�ុស់(ចាប់ពី់៧០០ខ្មែម័ាម្រា�តេ�ងីតេ�) ព្រៃន្តិ��ប់ន់្តិជរួភុិ�ម្រា�វាញ 
មាន្តិដ្ឋ�ច� ខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពភុិ�ឱរាា� ់ខ្មែដ្ឋន្តិជម្រាម័�ស�ើព្រៃម្រាពភុិ�ស��ិស 
ន្តិ�ងឧទ្ធិាន្តិ���ជួរភុិ�ម្រា�វាញ�ណិា�៕
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ផ្នែ�ែកទីី ៦ 
ច្បាគ្រោះ�ម្មៀងប់រសិាា �
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�ពះគ្រោះថ្នាងនាំងនាំគ

(១)	 ឱ្!បដិ្តីមា	ក្រុពះរៀថ្នាងនាងនាគិ	ក្រុបណិ៍ត្តឥត្តរៀក្រុបៀប	ផុស្រៀក្នុៀក្នុជូលស្ថា

ក្រុក្នុងុក្រុពះស្�ហនុិ	ស្េមឹនៃស្េអស្ថាារ្យ	ស្ថាងរៀដាយរៀខ្ញុំមរា	យុគិស្និីិភាព។

(២)		 និកឹ្នុដ្តីល់ស្ថាវតារ	ក្រុពះរៀថ្នាងមានិឫទធ	គូិរៀក្រុពងជូ�វិត្ត	នឹិងក្រុពះនាងនាគិ

បរៀងេើត្តពង្សដែខី្ញុំរ	ភំុិដាជាធាតុ្ត	រៀដ្តីើមកំ្នុរៀណ៍ើត្តជាតិ្ត	និគិររៀ�ក្នុធួក្នុ។

(បនិិរ)	អាល័យភំុិដា	រៀ�ក្នុធួក្នុបុរី	កាលបងថុុមក្រុស្�	រៀក្រុកាមមួប់រៀដ្តីើមធុង់

ភិន្ត្រីកី្នុអូនិញញមឹ	រៀនិក្រុតាក្រុស្ទន់ិ	វិញ្ញាាណ៍បងលង	់មនីិរៀសុ្ហ៍វរលក្នុខណ៍។៍

(៣)	 ក្រុស្នៃមថ្នាបង	ក្រុពះរៀថ្នាងរៀតាងនៃស្្បី	ក្រុពះនាងអូនិក្រុស្�	រៀ�ឋានិភុិជូងគនាគិ

ស័ី្ក្រុគិរៀស្ថាះះរៀមក្រុត្ត�	ភិក្នុេ�ឥត្តងាក្នុ	ចិំនាាឥត្តរៀក្រុចំៀក្នុ	កាយរៀក្នុៀក្នុនិិរនីិរ៍៕

និិពនិធទំនុិក្នុរៀក្រុចំៀង	៖	ឯក្នុឧតី្តម	ជួូប	បាារីស៍្

និិពនិធបទរៀភួិង	៖	សួ្ង	ទិត្តធានិ�	(រៀ�ក្នុក្រុគូិបា)

រៀក្រុចំៀងរៀដាយ៖	៖	រៀ�ា	ហាជូ�
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លិងគ់្រោះសែហ៊ុប៍់នាំេ យុមា�ជួយ័ុ

(១)	 ឱ្បនាាយឆ្នាំះរ	ក្រុបាស្ថាទលអឯក្នុ	សំ្ងំកុ្នុ�ងរៀខ្ញុំតី្ត	បនាាយមានិជ័ូយ

	 ក្្នុបាច់ំរចំនាដែខី្ញុំរ	ដែស្និលអរៀពក្នុនៃក្រុក្នុ	អរគុិណ៍ចំរនៃណ៍	ជូូនិបងទស្្សនា។

(២)		 អាងក្រុត្តពំាងថីុ	ស្ក្រុមស់្លអដែបួក្នុ	រៀមើលព�ប៉មដែដ្តីក្នុ	រៀ�ើញហវ�ងក្រុក្នុស្ថារ

	 រៀក្រុក្នុៀលរនាលពណ៍	៌ក្រុបរៀ�មរៀសុ្ហា	នាចិំំតី្តរៀរៀមរាា	ក្នុចួំរៀសុ្ហ៍រៀលើក្រុស្�។

	(បនិិរ)	ស្រីិរៀស្ថាភិណ័៍	ក្រុក្នុងុរៀទពនិិមិតី្ត	រៀទស្ភាពស្ថាាត្តពិត្ត	ដិ្តីត្តជាប់ដួ្តីងនៃចំ

	 ឱ្ភំុិជូញំំ្ញាង	ចំងភំាប់និស្ិ្សយ័	បងសំុ្រៀសុ្ហ៍នៃថួុ	ដែក្្នុបីរផ្លាាងំថីុធំ។

(៣)	 បនាាយមានិជ័ូយ	ហឫទ័យជូំពាក្នុ់	នឹិក្ក្នុវវរលក្នុខណ៍៍	ភិក្នុីិក្រុស្ស់្ស្ទន់ិ

	 រៀពលអនូិឃ្លាាត្តរៀ�	រៀ�កិួ្នុនិរៀឆ្នាំមយង់	អូនិរៀអើយបងលង់	កុ្នុ�ងស្ក្រុមស់្ក្រុស្�៕

  

និិពនិធទំនុិក្នុរៀក្រុចំៀង	៖	ឯក្នុឧតី្តម	ជួូប	បាារីស៍្

និិពនិធបទរៀភួិង	៖	សួ្ង	ទិត្តធានិ�	(រៀ�ក្នុក្រុគូិបា)

រៀក្រុចំៀងរៀដាយ៖	៖	ជូនួិ	ចាំន់ិទិត្្តយា
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