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...សពមាប់ក្្ពុោ សពមាប់ការយ�់ដរឹងរបស់ខ្ុំ សដ�    

ចូ�ខ្នួពាក់្័ន្ធោ្ួយអង្គការពគរួស្រថ្មតំីាង្ីឆំ្្ ១៩៩៥ 

មពកាយ ភរោិរបស់ខ្ុំអ្ព្ះរាជដំមណើ រសម្ដេចម្ែ សដ� 

ព្ះអង្គ បានមៅសមមា្ព ធមៅឯចបារអំមៅ ការដិតដា្ក្ុង 

អារ្្មណ៍ របស់ខំុ្ មៅម�ើបញ្ហា ទាក់ទងោ្ួយកុមារគ-ថង់្ 

និង្ិការសភក្មនះ វា្ិនស្នោដំមណើ របែះទង្គិច្ួយពរ 

មនាះមទ សតមយើងអាចគិតម ើ្�តំាង្ីឆំ្្ ១៩៩៥ រហូត្ក 

ដ�់ម្�មនះ គឺមានរយៈម្� ២៤ ឆំ្្ មៅស�់សត្ួយ 

ឆំ្្មទៀតពគប់ ២៥ ឆំ្្មហើយ។ ខ្ុំ្ិនសដ�បំមភច្នូវកិច្ចការ

ទំាងឡាយ សដ�ពតរូវមធ្វើចំមពាះកុមារគ-ថង់្ និង្ិការសភក្ 

របស់មយើងមនាះមទ។

យ�់សសបឱ្យមោក Arminjon បនតេជួយតា្ដាន 

មដើ្្ីមធ្វើសវនក្្មក្ុងរយៈម្� ២ ឆំ្្្តេង 

សម្តេចមេមោ ហ៊ុន មសន នងិសម្តេចកេិតេពិ្រឹទ្ធបណិ្េ ក្ងុ្ធិមី្ទេរសាលា
្កិារ គ-ថ្លង ់ននអង្គការពគរួសារថ្ ី្កមពកា្ឱវាទ

របសព់កសងួអបរ់យំវុជន នងិកឡីា  

មសចកតេីដកសសង់ពបស្សន៍ សម្តេចមតមោ ហ៊ុន មសន  ក្ុង្ិធីមផទៃរស្ោកុមារ្ិការសភក្ និង គ ថង់្ ្ីអង្គការ 

ពគរួស្រថ្មី មៅពកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា

...សូ្ពបមទសផតេ�់ហិរញញាប្ទានដ�់ក្្ពុោ កំុបមងកើន 

អពតាការពបាក់

...សូ្្ីសតមរឿងអពតាការពបាក់សពមាប់ដំមណើ រការ 

កស្ងពបមទស មបើមយើងវវិឌ្ឍន៍កាន់សតខ្ពស់ អពតាការពបាក់ 

កាន់សតខ្ពស់សដរ ។ ឥឡូវមនះ ក្្ពុោបានឆ្ងផុត្ីពបមទស 

សដ� មានពបាក់ចំណូ�ទាប មៅោពបមទសសដ�មានពបាក់ 

ចំណូ�្ធ្យ្កព្ិតទាប និងឈានមឆ្្ព ះមៅរកពបាក់ 

ចំណូ�្ធ្យ្កព្ិតខ្ពស់ សដ�ខ្ុំមៅសតសូ្ឱ្យ្ិតតេភកតេិ 

របស់មយើងដូចោ៖ ចិន កូមរ ែខាងត្ូង ជបែនុ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍ 

អាសីុ ធនាររ្ិភ្មោក ធនាររ អឺរ ែបុ សដ�បានផតេ�់ 

ហិរញញាប្ទានសពមាប់មយើង មហើយ មានស្ធារណរដ្ឋបារាងំ 

សដរ សូ្កំុឱ្យបមងកើនការពបាក់ សូ្រកសាអពតាការពបាក់ 

សពមាប់ក្្ពុោ។
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�្្ម ដ�់ម្� សដ�មយើងពតរូវមធ្វើមា្ច ស់ខ្ួនមយើង

...សូ្្សីត្នទៃីរម្ទ្យ គន្ធបុបាផា  មទាះបីោមវជ្ជបណិ្ត      

Richner រត់ទទួ�្រណកា�មៅមហើយ សតមយើង្ិន     

អនុញ្ញា តឱ្យ្នទៃីរម្ទ្យគន្ធបុបាផា ដួ�រ�ំ ឬក៏កាត់បនថាយ 

មសវាសដ�ធ្ាប់ផ្គត់ផ្គង់ មៅម្�សដ�មោកមវជ្ជបណិ្ត 

Richner រត់ទទួ�ខុសពតរូវមនាះមទ។ មនះោការសណនំា 

ោក់ោក់ និងោចក្ខុវស័ិយចបាស់ោស់មៅក្ុងពកបខណ្ 

ននការដរឹកនំារបស់រាជរដា្ឋ ភិបា�ក្្ពោុ ។ មយើងម ើ្�ម�ើញ 

ថ្ មតើមានក ្្មវធីិណា្ួយ សដ�មៅម្�សដ�មា្ច ស់ជំនួយ 

ដកថយមហើយក្្មវធីិមនាះដួ�រ�ំ អត់មានមទ។ ខ្ុំ្ិន     

ដរឹងថ្ពបមទសមផ្សង អាហ្រឹងមរឿងរបស់ពបមទសមផ្សង បែុសនតេ 

មរឿងរបស់ពបមទសក្្ពោុ សូ្្សីតក ្្មវធីិសក ្្មភា្្ីន មៅ 

ម្�សដ�ខះ្រអាក់រអួ�ននថវកិា សដ�មគបានផតេ�់រហូត 

ដ�់មគជនម្យើងថ្ នរឹងផ្តេ ច់ជំនួយសពមាប់ការមដាះ្ីន 

មយើងក៏បានដាក់�ុយ មយើងភ្ា្មដើ្ ្ដំីមណើ រការ មយើងអត់ 

មានឱ្យថយមទ។

...សូ្ពកមឡកម ើ្�មៅ ៤០ ឆំ្្្ុន មតើវាោែងម ែ្ច? 

មហើយ ៤០ ឆំ្្មពកាយ មតើវាោែងម ែ្ច?

អញ្ច រឹងមទ អ្បាញ់្ិញមោក Arminjon បាននិោយថ្ 

រត់ោស្ក្ីសរស់ ននការសដ�ពបោជនបានទទួ�ផ�        

ពបមោជន៍្ីការអភិវឌ្ឍមៅក្្ពុោតំាង្ីឆំ្្ ១៩៩១ ្ក។

...សិទ្ធិ្នុស្សពតរូវចាប់មផតេើ្្ីសិទ្ធិរស់រានមានជីវតិ

ក្្ពុោកា�្ីោង ៤០ឆំ្្្ុន ស្្ប់រា�់នថងៃ មហើយ 

បនាទៃ ប់មៅ សនងា្គ ្ក៏មៅបនតេ ក៏មាន្នុស្សស្្ប់តមៅ 

មទៀត។ សតោបនតេបនាទៃ ប់ មយើងបានឈានមឡើងកុ្ងជំហាន

ដ៏ក្ាហាន្ួយ ការរស់រានមានជីវតិរបស់មយើងមឡើងវញិ។ 

មយើងបានម�ើញោក់នរឹងសភក្ សិទ្ធិ្នុស្សពតរូវចាប់មផតេើ្្ី

សិទ្ធិរស់រានមានជីវតិ ្ិនស្នចាប់មផតេើ្្ីសរមសរកាសសត 

មទ។ ឥឡូវមយើងបានរស់រានតំាង្ី ពបោជន ៥ ោននាក់ 

មឡើងដ�់ពបោជន ១៦ ោននាក់។

សម្ដេចកិតដេិព រ្ឹទ្ធបណិ្ត ប៊នុ រែ ន ីហ៊នុ មសន មៅក្ុង្ិធីមផទៃរស្ោ កុមារ ្ិការ សភក្ និង គ ថង់្ ្ីអង្គការ ពគរួស្រថ្មី
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...បនតេអំពាវនាវឱ្យស្ថា នីយទូរទស្សន៍មានបកសពប 

្័ត៌មានោភាស្សញ្ញា

...សូ្ឱ្យទូរទស្សន៍នានាមនាះ ផតេ�់សិទ្ធិឱ្យអក្ គ-ថ្ង់ 

បានយ�់ផងមៅ មហើយអក្មធ្វើការមៅពគរួស្រថ្មមីនះ ោអក្ 

សដ�នរឹងពតរូវមឡើងបែុសតេិ៍មៅមធ្វើោសញ្ញា  សពមាប់មដើ្្កីារ 

យ�់ដរឹង។

...អ្ក្ិការ្ួយចំនួន បានចូ�មធ្វើការតា្ស្ថា ប័នធំៗ

អញ្ច រឹងមៅមនះ មចះសតសស្វពោវ តំាង្ីកំុ្្ូយទ័រ តំាង្ី 

ស្ីៗ  ឥឡូវហ្រឹងរហូតមៅដ�់បុគ្គ�ិក្ួយចំនួនបានចូ�

មធ្វើការមៅទីសតេកីារគណៈរដ្្ឋ ននតេ ីចូ�មធ្វើការមៅពកសួង 

អប់រ ំយុវជន និងកីឡា មៅពកសួងការបរមទស ពកសួង 

វប្ធ្៌ និងវចិិពតសិ�្ៈ និងមធ្វើកិច្ចការងារ្ួយចំនួនមផ្សង

មទៀត។ អក្ទំាងមនាះ្ិការសភក្មទណា បែុសនត្េ ួកមគមាន 

�ទ្ធភា្មដើ្្នីរឹងសរមសរមចញោអតថាបទ មហើយយក្ក 

ឱ្យមយើង អក្ភ្ឺសភក្អានសថ្មទៀតផង។ មនាះមហើយោ 

ពកបខណ្ ននការ្ពងរឹងស្តថាភា្ សដ�្ិនស្នពរន់សត 

អក្មានកាយស្្ទាពគប់ពរន់មទ សូ្្សីតអក្សដ�រ្ម ន 

កាយស្្ទាពគប់ពរន់ ក៏មយើងបានមធ្វើមរឿងមនះ។

មទាះបីោមផទៃរ្កមពកា្ពកសួងអប់រ ំ ការជួបជំុ/ការ 

ឧបតថ្ា ្ភ/ទទួ�ខុសពតរូវ/ដំមណើ រក្សានតេពបចំាឆំ្្ មៅសតបនតេ

ខ្ុំអរគុណចំមពាះសម្តេចពកឡាមហា្ ស មខង សដ� 

ទទួ�ខុសពតរូវមៅម�ើបញ្ហា ជួយម ើ្� និងផតេ�់សពមាប់ 

ពគរួស្រថ្មមីៅមខតតេបាត់ដំបង សម្តេច្ិជ័យមសនា មទៀ បាញ់ 

ជួយម ើ្� និងការទទួ�ខុសពតរូវមៅម�ើ្ ជ្ឈ្ណ្�មៅ

មខតតេមសៀ្រាប ឯកឧតត្េ  មខៀវ កាញារទិ្ធ ទទួ�ខុសពតរូវមៅ 

មខតតេកំ្ង់ចា្ ។ សូ្បញ្្ជ ក់មៅៗទំាងឡាយ ្ិនស្ន 

បនាទៃ ប់្ីការមផទៃរ (និង)ទទួ�មនះមហើយ តាោយ និង 

សម្តេចទាងំ ២ បូកនរឹងរដ្្ឋ ននតេី្ួយមនះ មាននាយករដ្្ឋ ននតេី 

្ួយធំទទួ�្ជ្ឈ្ណ្�មៅភ្ំម្ញ ក្្មវធីិរបស់មយើង   

ជួបរ្ ២ដង ក្ងុ្ួយឆំ្្មៅសតបនតេ។ ក្្មវធីិរបស់មៅៗសដ� 

ធ្ាប់មដើរម�ងក្ុង្ួយឆំ្្ ២ដង ក៏មៅសតរកសាទុក។ អ្វីសដ� 

បានផតេ�់រចួ្កមហើយ ក៏មៅបនតេផតេ�់ អត់មានដកមទ មៅៗ 
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អត់មានបាត់បង់អីទំាងអស់ ។ មៅភ្មំ្ញថ្មមីនះ គឺសពមាប់ 

តាោយ អងករ្ួយមតាន និងថវកិា ៣ ោនមរៀ� មហើយ

កាកបាទពកហ្ក្្ពុោឱ្យ្ួយឆំ្្ ២០ ោនមរៀ�។ មយើង 

មៅមានកសនង្ដនទមទៀត មៅបនតេមៅកសនង្ដនទមទៀត ។ 

ឯកឧតត្េ  ែ្ក់ ម្ជ្ជរទិ្ធិ មរឿងនថម្ភ្ើងនថស្្ ីសដ�ធ្ាប់មចញ 

ទំាងបែុនា្ម ន អត់មានដកថយមទណា មៅបនតេ។ ដូមចះ្ 

មៅៗកំុបារ្្ភ តិចថ្ មទអស់្ី Arminjon មៅ ធ្ាក់្ក ហង់ 

ជួនណារែនុ សស្ប់សតនំារ្ដកខ្ួនមចញអស់។ អត់មទ។

ស្ងសង់វទិយាស្ថា នោតិអប់រ ំ្ មិសស មានក្្ពស់ ៤ោន់

...អញ្ច រឹង ្ ពងរឹងតំាង្ីវទិយា�័យ្ិមសស ទំាង ៥ កសនង្ 

មហើយមានវទិយាស្ថា ន្ួយសពមាប់ការបណតេុ ះបណាតេ �ោន់

ខ្ពស់សថ្មទៀត។ មហើយធនធាន្នុស្ស មយើងអាចមពជើស 

មរ ើសមៅក្ុងចំមណា្អក្សដ�មរៀនចប់បរញិ្ញា  ឬបរញិ្ញា  

ោន់ខ្ពស់មនះ យក្កបមពងៀនបនតេមៅកសនង្មនះ មហើយការ 

សស្វពោវស្ីៗ  មយើងមៅបនតេមទៀត។

...អនុវតតេមរ�នមោបាយរំពារសង្្គ ចំមពាះសសតេីមាន 

នផទៃមពាះ កាត់បនថាយបញ្ហា ខ្វះអាហារបូតថ្ា ្ភកុមារ

ឥឡូវមនះ ក្្មវធីិរំពារសង្្គ មៅម�ើបញ្ហា សសតេមីាននផទៃ

មពាះ បាន និងកំ្ុងអនុវតតេមហើយ។ កង្រយៈម្�សត្ួយ 

សខមទ មពពាះខ្ុឱំ្យវាយ(បញ្ជូ ន)ឱ្យខ្ុរំា�់នថងៃ អក្ទី ១ វាយឱ្យខ្ុំ 

១ ឆំ្្ោងមហើយ គឺឯកឧតត្េ  អិុត សំមហង បានវាយឱ្យខ្ុោំង 

្ួយឆំ្្មហើយ ។ បែុសនតេចំមពាះ្្ស�ិ្ិញ នថងៃទី ៣០ បាន 

មសចកតេថី្ សសតេីសដ�្ក្ិនិត្យនផទៃមពាះឆង្ទមន ្និងអក្សដ� 

មានកូនមពកា្អាយុ ២ឆំ្្ មាន ១៨.៧២៥ ករណី។ បាន 

មសចកតេថី្ មាន ៣ សផក្ សដ�សំុបញ្្ជ ក់្ីកសនង្ហ្រឹង។ សផក្ 

ទី ១ អក្សដ�មាននផទៃមពាះភ្ា្មៅ្ិនិត្យ ពតរូវមៅ្ិនិត្យ ៤ 

ដង។ ្ិនិត្យ្តេង ទទួ�បានពបាក់ ្ី្ុនមៅ្ិនិត្យមគទារ 

�ុយ ឥឡូវមៅ្ិនិត្យមហើយ មគឱ្យ�ុយ្កផទៃះ មដើ្្ធីានា 

ថ្ សុខភា្របស់កុមារមនាះោសផក្្ួយ ននអាហារបូតថ្ា ្ភ 

្ុនម្�សពមា� របស់មាតេ យ និងទារក។ ដ�់នថងៃសពមា� 

មយើងនរឹងឧបតថ្ា ្្ភ តេងមទៀត។ បនាទៃ ប់្ីសពមា�រចួមហើយ 

មយើងពតរូវឧបតថ្ា ្ភ ៨ ដងមទៀត។ ខ្ុគិំតថ្ ចំនួនអក្សដ�បាន 

មកើតមឡើង មហើយសដ�មានបញ្ញា មខសាយ ឬក៏មានកាយ 

ស្្ទា្ិនពគប់ពរន់ នរឹងអាចកាត់បនថាយតា្រយៈនមោ-

បាយរំពារសង្្គ ្ួយមនះ។ ្ិនស្នោការនចដន្យមទ      

សដ�មយើងចាប់យកមរឿងមនះយក្កអនុវតតេមនាះ។ បែុសនតេ 

មយើងចង់ឱ្យ្�រដ្ឋរបស់មយើងមានសុខភា្� ្មនះោមរឿង 

សដ�មយើងពតរូវទទួ�ខុសពតរូវចំមពាះ្�រដ្ឋរបស់មយើង។

...ក្ងុឋានៈោរដ្ឋឯករាជ្យ និងអធិបមតយ្យ ្ និចង់ឱ្យអក្ 

ណា្កមធ្វើពគរូមពបៀនពបមៅមយើងមនាះមទ

ខ្ុំ្ិនចង់មធ្វើោពគរូមពបៀនពបមៅអក្ណាមទ សតក៏្ិនចង់

ឱ្យអ្កណា្កមធ្វើពគរូមពបៀនពបមៅសពមាប់មយើងសដរ 

ក្ុងឋានៈោរដ្ឋឯករាជ្យ និងអធិបមតយ្យ។

...សូ្ពបរឹងមរៀនសូពត មយើង្ិការសតរាងកាយ សតចិតតេ 

មយើង្ិន្ិការមទ

បែុសនតេ មៅៗ តាផ្តេ  ំពបរឹងមរៀនមៅ ។ មយើងកាយស្្ទា 

្ិនពគប់ពរន់ និោយតា្្ួយសបបថ្ មយើង្ិការសតកាយ 

ចិតតេរបស់មយើងអត់្ិការមទ។ តាក៏ោជន្ិការម្ាក់សដរ 

សំណាងមហើយមៅបានមា្ខ ង ។ មហើយវាឆ្ងៃ ញ់មជរឯង 

អាខា្វ ក់ម�ងមទៀត ។ ឥឡូវ មៅៗរួ្ ចំសណកោ្ួយតាមទ? 

មៅខូចសភក្ទំាង្ីរ និោយថ្ ខា្វ ក់ទំាង្ីរ តាខា្វ ក់សតមា្ខ ង 

វាមជរតាអាខា្វ ក់ មតើមៅឈចឺាប់ោ្ួយតាមទ? មតើ្ួកទំាង 

អស់ហ្រឹង វាមររ្សិទ្ធិ្នុស្សមទ សដ�វាហ៊ានមជរ្នុស្ស 

ខា្វ ក់ ថ្អាខា្វ ក់ អាកំបុត ? មរឿងវាអញ្ច រឹងបានោវា្ិនអាច

មៅោ្ួយរ្បាន មហើយវាពពាត់ពបាសមៅ។

ពគរូៗមពរៅ្ីចូ�ពកបខណ្ និងទទួ�មបៀវត្សរត៍ា្ 

កំាពបាក់របស់ពគរូ មៅមានពបាក់បែូវបសនថ្ា

...អញ្ច រឹង មោកពគរូ អក្ពគរូ ក៏សពមា�ការ�ំបាក្ួយ 

សផ្ក ោ្ួយនរឹងការសដ�ខួ្នពតរូវ�ំបាកមៅក្ុងការសថទំា 

អក្្ិការសភក្ អក្គ-ថង់្៕
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សម្តេចកេិតេពិ្រឹទ្ធបណិ្េ ប៊នុ រែ ន ី ហ៊ុនមសន           

ឥស្សរជនមឆ្ើ្ថ្្ក់ោតិននមវទិកាភា្ោអក្ដរឹកនំាតំបន់ 

អាសីុ-បាែ សីុហ្វកិ មឆ្ើយតបម្មរាគមអដស៍ ជំងឺមអដស៍ និង 

ការ អភិវឌ្ឍមៅក្្ពោុ និងោពបធានកាកបាទពកហ្ក្្ពោុ 

មៅព រ្ឹកនថងៃទី ១០ សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ មនះ បានអមញ្ជ ើញចុះ 

សំមណះសំណា� សួរសុខទុក្ខ និងសចកអំមណាយជូនដ�់ 

សម្តេចកេិតេពិ្រឹទ្ធបណិ្េ ប៊នុ រែ ន ីហ៊នុមសន ឥស្សរជនម្្ើ្ ថ្្កោ់េ ិនន 
មវទកិា ភា្ោអ្កដរឹកនាេំបំន់អាសុ-ីបែ សុហ្ីកិ ម្្លើយេបម្មរគមអដស ៍

ជងំមឺអដស ៍នងិការអភវិឌ្ឍមៅក្្ោុ នងិោពបធានកាកបទពកហ្ក្្ោុ 
អម ជ្ ើញសមំណះសណំាល សរួសខុទកុ្ខ នងិមចកអមំណាយជនូដល ់

ពគរួសាររងមពរះមោយសារជងំមឺអដស ៍នងិចាសជ់ររ្នទី្ រឹង

ពគរួស្ររងមពរះមដាយស្រជំងឺចាស់ជរារ្ម នទី រ្ឹង ១.៧៧៧ 

ពគរួស្រ សដ�រស់មៅរាជធានីភ្ំម្ញ។

ការចុះសំមណះសំណា�សួរសុខទុក្ខមនះ បានពបារ ្្ធមធ្វើ 

មឡើងមៅទ�់្ុខវតតេសុវណ្ណ្ុនីវង្ស មៅវតតេអនង់្កាងៃ ន 

សថាតិមៅក្ុងភូ្ិអនង់្កាងៃ ន សងាក ត់�្មញួ ខណ្សសនសុខ 

រាជធានីភ្ំម្ញ។
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សម្តេចកេិតេពិ្រឹទ្ធបណិ្េ ប៊នុ រែ ន ីហ៊នុមសន ឥស្សរជនម្្ើ្ ថ្្កោ់េ ិននមវទកិាភា្ោ 
អក្ដរឹកនាេំបំនអ់ាសុ-ីបែ សុហ្ីកិ ម ្្លើយេបម្មរគមអដស ៍ជងំមឺអដស ៍នងិការអភវិឌ្ឍមៅ 
ក្្ោុ នងិោពបធានកាកបទពកហ្ក្្ោុ អម ជ្ ើញសមំណះសណំាល សរួសខុទកុ្ខ នងិ 

មចកអមំណាយជនូដល ់ពគរួសាររងមពរះមោយសារជងំមឺអដស ៍នងិចាសជ់ររ្នទី្ រឹង
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មោកជំទាវកិតតេសិង្គហបណិ្ត ម្ែន សអំន ឧបនាយក 

រដ្្ឋ ននតេ ី រដ្្ឋ ននតេពីកសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភា-ព រ្ឹទ្ធសភា     

និងអធិការកិច្ច ោតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្្គ ហា    

មសនាបេមីេមោ ហ៊នុ មសន នាយករដ្្ឋ ននតេី ននព្ះរាោ- 

ណាចពកក្្ពុោ បានអមញ្ជ ើញោអធិបតីក្ុង្ិធីពបកាស 

ោផ្ូវការ ននការចូ�ោសមាជិករបស់ព្ះរាោណាចពក 

ក្្ពុោ ក្ុងពបមទសោនដគូសក� មដើ្្បីញ្ច ប់អំម ើ្ហិងសា 

ម�ើកុមារ មៅសណា្ឋ ររសុខាភ្ំម្ញ មៅព រ្ឹកនថងៃទី១២ 

សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ ។

មឆៀ្តកុ្ងឱកាសមនាះមោកជំទាវក៏បានម�ើកមឡើងអំ្ី

កិច្ចខិតខំពបរឹងសពបងរបស់សម្តេចអគ្្គ ហាមសនាបេី 

មេមោ ហ៊ុន មសន តា្រយៈពកសួងសង្្គ កិច្ច អតីត 

យុទ្ធជន និងយុវនីតិស្្ទា រួ្ ោ្ួយ្ូ�និធិសហពបោ-

ោតិមដើ្្កុីមារ និងស្ថា ប័នពាក់្័ន្ធ ក្ុងការទប់ស្ក ត់នូវ 

អំម ើ្ហិងសាម�ើកុមារ រហូតទទួ�បានការអនុញ្ញា ត្ី 

ពប្ុខរាជរដា្ឋ ភិបា� ក្ងុការពបកាសោផ្វូការថ្ ពបមទស 

ក្្ពោុបានក្ាយខ្នួោសមាជិក ននពបមទសោនដគូសក� 

មដើ្្បីញ្ច ប់អំម ើ្ហិងសាម�ើកុមារ មៅចំមពាះ្ុខវតតេមាន 

របស់អក្ពាក់្័ន្ធសំខាន់ៗ និងបងាហា ញអំ្ីការមបតេោ្ចិតតេដ៏

ខំ្ាងក្ារបស់ក្្ពុោ ក្ុងការបញ្ច ប់អំម ើ្ហិងសាម�ើកុមារ។

មោកជំទាវក៏បានបនតេមទៀតថ្ មដើ្្បីញ្ច ប់អំម ើ្ហិងសា 

ម�ើកុមារ គឺតព្រូវឱ្យមានការទទួ�ខុសពតរូវខ្ពស់រួ្ រ្ និង 

ការមគៀងគរអក្ពាក់្័ន្ធទំាងអស់ និងសង្្គ ទំាង្ូ� គឺចំា

បាច់បំផុតសសបមៅតា្បទដា្ឋ នោតិ សដ�មាន និងកំ្ុង 

ដាក់ឱ្យអនុវតតេោធរមាន រួ្ មាន អនុសញ្ញា របស់អង្គការ 

សហពបោោតិ សតេី្ សិីទ្ធកុមារ ឲ្យកាន់សតមានពបសិទ្ធភិា្ 

មនាះ ទា្ទារឱ្យមានការចូ�រួ្ ្ីពគប់ស្ថា ប័ន អង្គការោតិ 

និងអក្ពាក់្័ន្ធទំាងអស់៕

មលាកជទំាវកេិតេសិង្គហបណិ្េ ម្ែន សអំន េំណាងសម្តេចមេមោ ហ៊នុ មសន 
អម ជ្ ើញោអធបិេីក្ងុ្ិធពីបកាសោ្្លវូការននការចលូោសមាជកិរបស ់

ព្ះរោណាចពកក្ុ្ោ ក្ងុពបមទសោនដគសូកល មដើ្ ្បី ្្ចបអ់មំ្ើហងិសាមលើកមុារ



8 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

កចិ្ចពបជុថ្ំ្កេ់បំនម់លើកទ១ីពាក់្ ន័្ធនរឹងការអនវុេតេរមបៀបវារៈ
សតេី្  ី“សសតេ ីសនតេភិា្ នងិសនតេសិខុក្ងុេបំនអ់ាស៊ាន”

កា�្ីនថងៃទី២២-២៣ សខសីហា ឆំ្្២០១៩ មៅសណា្ឋ ររ 

ហា្គ ឌិនសីុធី រាជធានីភ្ំម្ញ ពកសួងកិច្ចការនារសីហការ

ោ្ួយគណៈកមា្ម ធិការអាស៊្នមដើ្្មី�ើកក្្ពស់ និង 

ការពារសិទ្ធសសតេី និងកុមារ ម�ខាធិការអាស៊្ន និងអង្គការ 

USAID មរៀបចំកិច្ចពបជំុថ្្ក់តំបន់ម�ើកទី១ ពាក់្័ន្ធនរឹង 

ការអនុវតតេរមបៀបវារៈ សតេី្ ី សសតេី សនតេិភា្ និងសនតេិសុខក្ុង 

តំបន់អាស៊្ន ។ 

សន្ិសីទមនះបានពបព រ្ឹតតេមៅមពកា្អធិបតីភា្ដ៏ខ្ពង់ 

ខ្ពស់ឯកឧតត្េ  ពបក់ សខុុន ឧបនាយករដ្្ឋ ននតេី រដ្្ឋ ននតេី 

ពកសួងការបរមទស និងសហពបតិបតតេិការអនតេរោតិ និង 

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ី

ក្ុងមរ�បំណងមធ្វើឱ្យពបមសើរមឡើងនូវការអនុវតតេរមបៀប 

វារៈសតេី្ ីសសតេ ី សនតេិភា្ និងសនតេិសុខក្ុងតំបន់អាស៊្ន      

បនាទៃ ប់្ីពបមទសោសមាជិកអាស៊្នទំាងអស់បានអនុ្័ត

ម�ើមសចកតេីសថង្ការរួ្ កា�្ីឆំ្្២០១៧។

សូ្បញ្្ជ ក់ថ្ សន្សីិទថ្្ក់តំបន់មនះមាន អក្ចូ�រួ្  

សរបុ៩៧នាក់ ្ ក្ីស្ថា ប័ននានារបស់អាស៊្ន និងពកសួង 

ពាក់្័ន្ធ៕

គណៈអធិបតីកុ្ងកិច្ចពបជំុថ្្ក់តំបន់ម�ើកទី ១ មៅពបមទសក្្ពុោ

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយថ្្ក់ដរឹកនំា ក្ុងកិច្ចពបជំុសតេី្ ី សសតេី សនតេិភា្ និងសនតេិសុខ ក្ុងតំបន់អាស៊្ន 
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កា�្ីនថងៃទី៨ សខកកកដា ឆំ្្២០១៩ មោកជំទាវមវជ្ជ. 

អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីបានអនុញ្ញា តឱ្យ      

មោកសសី Henrique Postma-Hanzelaar ពបធានពករុ្នន 

ក្្មវធីិពបចំាពបមទសកំ្ុងអភិវឌ្ឍន៍ របស់អង្គការ CBI ចូ� 

ជួប្ិភាកសាការងារ និងសស្តេងការគួរស្ មៅទីសតេកីារ 

ពកសួងកិច្ចការនារ ីមដាយ្ិភាកសាមផ្តេ តម�ើ�ទ្ធភា្ ននកិច្ច 

សហការរវាងពកសួងកិច្ចការនារ ីោ្ួយគមពមាង CBI ក្ុង 

ការជព រ្ុញដ�់ពករុ្សសតេ ីសដ�មានសកាតេ នុ្� អាចនំា 

មចញផ�ិតក្្ម រួ្ ទំាងការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ និងការ 

ទទួ�ខុសពតរូវសផក្សង្្គ  (CSR) ក្ុងសក្្មភា្របស់ 

គមពមាង។ CBI គឺោភ្ាក់ងារសហពគិន ននពបមទសហូឡង់ 

( ទទួ�ថវកិា្ីពកសួងការបរមទស ននពបមទសហូឡង់ )   

មដាយមផ្តេ តម�ើការម�ើកក្្ពស់ការនំាមចញ្ីបណាតេ  

ពបមទសកំ្ុងអភិវឌ្ឍន៍ មៅទីផសារអឺរ ែបុ៕

មលាកជទំាវរដ្្ឋ សនតេីពកសងួកចិ្ចការនារ ីអនញុ្ញា េឱ្យអង្គការ CBI 
ចលូជបួសម ត្េងការគរួស្

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ីនិងមោកសសី Henrique Postma-Hanzelaar 

ពបធានពករុ្ ននក្្មវធីិពបចំាពបមទសកំ្ុងអភិវឌ្ឍន៍ របស់អង្គការ CBI 

មោកជំទាវរដ្្ឋ ននតេី ទទួ�មសៀវមៅឯកស្រ

្ីពករុ្ការងារអង្គការ CBI
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កា�្ីនថងៃទី ២៣ សខកកកដា ឆំ្្២០១៩ មោកជំទាវមវជ្ជ.

អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីបានអនុញ្ញា តឱ្យ          

មោក Yuichi Sugano នាយកទីភ្ាក់ងារសហពបតិបតតេកិារ 

អនតេរោតិជបែុន(JICA)ពបចំាក្្ពុោ និងមោកសសី Haruko 

Kamei តំណាងោន់ខ្ពស់ការោិ�័យស្ភា្មយនឌ័រ 

និងកាត់បនថាយភា្ពកីពក ននពបមទសជបែនុ ចូ�ជួបសំសដង 

ការគួរស្ និង្ិភាកសាការងារ។ មលាកជទំាវរដ្្ឋ សនតេ ី

បានមានពបស្សន៍្ីពបវតតេិយូរអសង្វងក្ុងកិច្ចសហការរ្

ចាប់តំាង្ីមដើ្ ទស្សវត្សន៍ទី ៩០។ ចាប់តំាង្ីឆំ្្ ២០០៣     

គមពមាងសហពបតិបតតេកិារបមច្ចកមទសចំនួន្ីរ មដើ្ ្ី្ ពងរឹង 

យនដេការបនញ្្ជ បមយនឌ័រមៅថ្្ក់ោតិ និងមពកា្ោតិ ពតរូវ 

បានអនុវតតេន៍អស់រយៈម្�១០ឆំ្្ មហើយបច្ចបុ្នគ្មពមាង 

កំ្ុងដំមណើ រការមានមឈា្ម ះថ្ គមពមាងសដេី្ ីការបនញ្្ជ ប 

មយនឌ័រ សពមាប់ បមងកើនភា្អង់អាចសផក្មសដ្ឋកិច្ច ដ�់សសតេី 

( PGM-WEE) បានអនុវតតេចាប់្ីសខកុ្្ភៈ ឆំ្្២០១៧ ក្ងុ     

មរ�បំណង្ពងរឹងយនដេការបនញ្្ជ បមយនឌ័រមដើ្្ីបមងកើន

ភា្អង់អាចសផក្មសដ្ឋកិច្ចដ�់សសតេ ី (WEE) មៅថ្្ក់ 

 ជនំបួ្ភិាកសាការងារ រវាងរដ្្ឋ សនតេីពកសងួកចិ្ចការនារ ីនងិអង្គការJICA

មពកា្ោតិោ្ួយពកសួង និង្នទៃរីនដគូ តា្រយៈការសស្វង 

រកការរំពទ្តិ និងសព្បសព្រួ�មដាយពកសួងកិច្ចការ-

នារ ី និង្នទៃីរកិច្ចការនារ។ី មដាយមហតុថ្ការអនុវតតេ 

សក្្មភា្ ឈានដ�់ដំណាក់កា�ពាក់កណាដេ � ននការ 

អនុវតតេគមពមាង ។ ទីភ្ាក់ងារសហពបតិបតតេិការអនតេរោតិ 

ជបែុន (JICA) បញ្ជូ នពករុ្មបសកក ្្មរបស់ខ្ួន មដើ្្សីស្វង 

យ�់អំ្ីវឌ្ឍនភា្ និងស្ិទ្ធិផ�របស់គមពមាង សដ�      

បានអនុវតតេពាក់កណាដេ �អណតតេិកនង្្ក និងមដើ្្រី រឹត     

បនតេរឹងកិច្ចសហការរវាងពបមទសទំាង្ីរ ក្្ពុោ-ជបែុន៕



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 11

កា�្ីនថងៃទី២៥ សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ មោកជំទាវមវជ្ជ.

អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីបានអនុញ្ញា ត 

ឱ្យមោក នកី មបម៊រ ហ្េ អក្តំណាងននក្្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍

សហពបោោតិ មៅក្្ពុោ ចូ�ជួបសស្តេងការគួរស្ និង 

បងាហា ញវតតេមានរបស់មោកសសី សណូាល ីោយារែ េមន 

សដ�មទើបបានសតងតំាងោអនុពបធានអក្តំណាង ននក្្មវធីិ 

អភិវឌ្ឍន៍សហពបោោតិ មៅក្្ពុោ (UNDP) ។ មៅក្ុង 

ឱកាសមនាះ មោកជំទាវរដ្្ឋ ននតេី ក៏បានទទួ�ស្តេ ប់ និង 

ផតេ�់មោប�់ថ្មីៗ បសនថ្ា មទៀត ម�ើកិច្ចការអាទិភា្សំខាន់ៗ 

សដ�សថាតិមៅមពកា្ភា្ោនដគូ រវាងពកសួងកិច្ចការនារ ី

និងក ្្មវធីិរបស់យូអិនឌីភី សដ�កំ្ុងដំមណើ រការ និងទិស 

មៅអាទិភា្ខាង្ុខ ។ 

បច្ចបុ្ន្ក្្មវធីិ UNDP រំពទដ�់ពកសួងកិច្ចការនារ ីក្ងុ 

ការអនុវតតេក្្មវធីិដំមណើ រមឆ្្ព ះមៅ្ុខ មដើ្ ្សី្ភា្មយនឌ័រ 

សដ�មផ្តេ តម�ើការអភិវឌ្ឍស្ថា ប័ន មរ�នមោបាយ និង 

ក្្មវធីី សតេី្ ីស្ភា្មយនឌ័រ ការបមងកើនការយ�់ដរឹងោ 

ស្ធារណៈ និងការម�ើកក្្ពស់ភា្ ោអក្ដរឹកនំារបស់សសតេី 

មៅក្ុងវស័ិយស្ធារណៈ និងនមោបាយ ។ បសនថ្ា ម�ើ 

អាទិភា្មនះ ក្្មវធីិ UNDP ក៏កំ្ុងរំពទដ�់ពកសួង 

កិច្ចការនារ ីកុ្ងការមរៀបចំក្្មវធីិោតិ សតេី្ ីការ្ពងរឹងភា្ 

អង់អាចសផក្មសដ្ឋកិច្ចដ�់សសតេ ីសដ�មផ្តេ តម�ើការ្ពងរឹង 

សហពគិនភា្របស់សសតេី ការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ ក្ងុពកបខណ្ 

មាែ ពករូមសដ្ឋកិច្ច និងការម�ើកក្្ពស់ការចូ�រួ្ របស់សសតេ ី

ក្ងុបរបិទមសដ្ឋកិច្ចឌីជីថ� និងបដិវតតេន៍ឧសសាហក្្ម 

ជំនាន់ទី៤៕

មលាកជទំាវរដ្្ឋ សនតេី អនញុ្ញា េឱ្យអក្េំណាង 
ននក្វ្ធិអីភវិឌ្ឍនស៍ហពបោោេិមៅក្ុ្ោ ចលូជបួសម ត្េងការគួរស្ 

មោក នីក សប៊មរ ហ្វត អក្តំណាងននក្្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍

សហពបោោតិ មៅក ្្ពុោ 

មោកជំទាវមវជ្ជ.អុរឹង កនាថា ផ្វ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ី
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មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផាវ ី រដ្្ឋ ននតេពីកសួង 

កិច្ចការនារ ីបានអនុញ្ញា តឱ្យមោកសសី Rizvina de Alwis 

តំណាងអង្គការ UNFPA ពបចំាក្្ពោុ និងសហការចូី�ជួប 

សស្តេងការគួរស្ និងមដើ្្ជីពមាបជូនម�ើសក្្មភា្       

ការងារសដ�ពតរូវមពតៀ្មរៀបចំសពមាប់មោកជំទាវរដ្្ឋ ននតេី 

ក្ុងការដរឹកនំាគណៈពបតិភូក្្ពុោ មៅចូ�រួ្ ក្ុងកិច្ចពបជំុ 

កំ្ូ� Nairobi Submit International Conference on      

Population and Development (ICPD)-25: Accelerating 

មលាកជទំាវរដ្្ឋ សនតេីពកសងួកចិ្ចការនារ ី
អនញុ្ញា េឱ្យេណំាងអង្គការ UNFPA  ចលូជបួសម ត្េងការគរួស្

the promise មៅពបមទសមកនោែ  ក្ុងសខវចិ្ិកា ឆំ្្២០១៩ 

ខាង្ុខមនះ ក្ងុមរ�បំណងសស្វងរកដំមណាះសស្យ 

បញ្ហា ពាក់្័ន្ធ និងក្្មវធីិសក្្មភា្របស់ ICPD និងជំរញុ

ឱ្យមានការមបតេោ្ចិតតេរំពទសផក្ហិរញញាវតថាុ និងឆនទៃៈនមោ-

បាយ ក្ុងការអនុវតតេរមបៀបវារៈ ICPD មដើ្្សីមព្ចបាន    

នូវមរ�មៅអភិវឌ្ឍពបកបមដាយចីរភា្នាឆំ្្ ២០៣០។ 

កិច្ចពបជំុមនះ មធ្វើមៅទីសតេកីារពកសួងកិច្ចការនារ ីនារមសៀ� 

នថងៃទី ១៦ សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩៕

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីកំ្ុង្ិភាកសាការងារោ្ួយតំណាងអង្គការ UNFPA ពបចំាក្្ពុោ និងសហការ ី
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្ធិចីះុអនសុ្សរណៈននការមយាគយលរ្់រវាងពកសងួកចិ្ចការនារ ីនងិសាថា នទេូឥណ្ា

នាព រ្ឹកនថងៃទី១៩ សខ្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ មៅទីសតេកីារ 

ពកសួងការបរមទស និងសហពបតិបតតេិការអនតេរោតិ មាន 

្ិធីចុះអនុស្សរណៈ ននការមោគយ�់រ្ រវាងពកសួង 

កិច្ចការនារ ីនិងស្ថា នទូតស្ធារណរដ្ឋឥណ្ាពបចំាក្្ពុោ 

មៅម�ើគមពមាង ២ ននការស្ងសង់អររសិកសា្ីថ្្ក់ទី១ 

ដ�់ថ្្ក់ ទី៦ មៅស្ោបឋ្សិកសា វតតេមពាធិ៍ស្ត់ 

មខតតេកណាតេ � សដ�សថាតិមពកា្គមពមាង Quick Impact Pro-

jects (QIP) មៅក្្ពុោ មពកា្ពកបខ័ណ្កិច្ចសហពបតិបតតេិ

ការម្គង្គ ហ្គងុការ ( Mekong Ganga Cooperation )។ 

្ិធីមនះសថាតិ មពកា្អធិបតីភា្មោកជំទាវ ខខង សវំ៉ា ដ្ 

រដ្ឋម�ខាធិការ ពកសួងកិច្ចការនារ ីនិងមោកជំទាវ Manika 

Jain ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស្ធារណរដ្ឋ ឥណ្ាពបចំាក ្្ពុោ ៕
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កា�្ីនថងៃទី ១០ សខ្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ មោកជំទាវ         

ហ៊ លូ សាមិត្ត រដ្ឋម�ខាធិការ ននពកសួងកិច្ចការនារ ីអនុញ្ញា ត 

ឱ្យឯកឧតត្េ  Eldeen Husaini Mohd Hashim ឯកអគ្គរាជទូត 

មាែមឡសីុពបចំាមៅពបមទសក្្ពោុ ចូ�រួ្ ពបជំុមដើ្ ្ី្ ភិាកសា 

អំ្ីមសចកតេីពពាង ននអនុស្សរណៈ ននការមោគយ�់រ្ 

សតេី្ ី កិច្ចសហពបតិបតតេិការក្ុងការពបយុទ្ធពបឆំ្ង នរឹងការ 

ជួញដូរ្នុស្ស មដាយមានការចូ�រួ្ ្ីថ្្ក់ដរឹកនំាពកសួង

កិច្ចការនារ ីនាយកដា្ឋ នការពារផ្វូចបាប់ នាយកដា្ឋ នសហ- 

ពបតិបតតេិការអនតេរោតិ និង្ននតេទូីត សរបុចំនួន ១១នាក់   

(សសតេី ៦នាក់) មៅទីសតេកីារពកសួងកិច្ចការនារ ី។ 

�ទ្ធផ�ននកិច្ចពបជំុសមព្ចបាន ភាគីទំាង្ីរបាន 

កចិ្ចពបជុំ្ ភិាកសាមលើមសចកតេពីពាងអនសុ្សរណៈ ននការមយាគយលរ្់ 
សតេី្  ីកចិ្ចសហពបេិបេតេកិារក្ងុការពបយទុ្ធពបឆាងំនរឹងការជញួដរូ្នសុ្ស

ឯកភា្ មដើ្ ្ី្ មនឿ្នការមរៀបចំ និងមធ្វើបច្ចបុ្នភ្ា្មសចកតេី 

ពពាង ននអនុស្សរណៈខាងម�ើ មដាយដាក់បញ្ចូ �នូវបញ្ហា  

ថ្មីៗ សដ�សសតេកី្្ពុោបមព ើ្ការងារមៅតា្ផទៃះក្ុងពបមទស 

មាែមឡសីុកំ្ុងជួបពបទះ និងឱ្យសីុសងា្វ ក់មៅនរឹងអនុសញ្ញា  

អាស៊្ន សតេី្ ី ការពបយុទ្ធពបឆំ្ងអំម ើ្ជួញដូរ្នុស្ស ោ 

្ិមសសម�ើសសតេ ីនិងកុមារ សដ�រដា្ឋ ភិបា� ននពបមទស       

អាស៊្នបានផតេ�់សចា្ច ប័នកា�្ីសខវចិ្ិកា ឆំ្្២០១៥ ។ 

ភាគីទំាង្ីរក៏បានឯកភា្ផងសដរថ្ នរឹងមានកិច្ចពបជំុ 

្ិភាកសា�្្ិតកព្ិតបមច្ចកមទស មៅទីពករុងកូឡាឡាំ្ ួរ 

ពបមទសមាែ មឡសីុ៕

មោកជំទាវ ហូ៊ ស្្ិតតេ រដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ីជូនវតថាុអនុសសាវរយ៍ី 

ឯកឧតត្េ  Eldeen Husaini Mohd Hashim ឯកអគ្គរាជទូតមាែ មឡសីុពបចំាមៅពបមទសក្្ពុោ

សក ្្មភា្កិច្ចពបជំុ រវាងថ្្ក់ដរឹកនំាពកសួងកិច្ចការនារ ីនិងឯកអគ្គរាជទូតមាែ មឡសីុពបចំាមៅពបមទសក្្ពុោ
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នាព រ្ឹកនថងៃទី១៧ សខ្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ មៅទីសតេកីារ 

ពកសួងកិច្ចការនារ ីមាន្ិធីចុះអនុស្សរណៈ ននការមោគ

យ�់រ្រវាងពកសួងកិច្ចការនារ ី និងអង្គការវឌូី ក្្ពុោ 

(WEDU Cambodia) ម�ើគមពមាងសតេី្ ី ការមបើកគន្រឹះភា្ 

ោអ្កដរឹកនំារបស់សសតេ ី មពកា្អធិបតីភា្មោកជំទាវ            

ចន័ ្សលូរីយ ៍រដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ីមោកសសី  

ខស្តើង ភារ ៉ាងុ ពបធានពករុ្ពបរឹកសាភិបា�ននអង្គការវឌូី 

 ្ធិចីះុអនសុ្សរណៈ ននការមយាគយលរ្់មលើគមពមាង 
សតេី្  ីការមបើកគន្លរឹះភា្ោអ្កដរឹកនារំបសស់សតេ ី

(Unlocking Womeńs Leadership)

ក្្ពុោ និងមោក Mario Ferro សហស្ថា បនិកអង្គការ 

WEDU Thailand  ្ ធីិចុះអនុស្សរណៈ ននការមោគយ�់រ្ 

មានមរ�បំណងផតេ�់កិច្ចសហការក្ុងភា្ោនដគូម�ើ 

វស័ិយស្ធារណៈ សង្្គ  ឯកជន (Public Social Private 

partnership) មដើ្្អីភិវឌ្ឍស្តថាភា្របស់សសតេ ីតា្រយៈ 

គមពមាង សដ�នរឹងពតរូវអនុវតតេក្ុងរយៈម្� ៥ឆំ្្ ចាប់្ី 

ម្�ចុះអនុស្សរណៈមនះដ�់ឆំ្្២០២៤៕
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នារមសៀ�នថងៃទី២៧ សខសីហា ឆំ្្២០១៩ មោកជំទាវមវជ្ជ. 

អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីនិងោពបធាន 

កិតតេិយសពករុ្ការងារសក ្្មភា្ជន្ិការពបចំាពកសួង   

កិច្ចការនារ ីព្្ទំាងពករុ្ការងារ និងសប្ុរសជន បាន 

អមញ្ជ ើញចុះសួរសុខទុក្ខ និងសំមណះសំណា�ោ្ួយកុមារ 

្ិការមខសាយសតិបញ្ញា  និងអូទីស្សរ្ឹ ចំនួន ២០៧នាក់ 

មៅអង្គការជំនួយ ននកតេីសង្រ្ឹ  មខតតេកណាតេ � មដើ្្ចូី�រួ្  

ម�ើកទរឹកចិតតេ និងផតេ�់ភា្កក់មរៅតេ ដ�់្ួកមគ និងមាតាបិតា 

អាណា្យាបា� ក្ុងការម ើ្�សថទំាកូនៗរបស់ខួ្ន ។ កុ្ង 

ឱកាសមនាះ មោកជំទាវរដ្្ឋ ននតេបីានមានពបស្សន៍ថ្ 

នរឹង្យាោ្ក្ងុ ១ឆំ្្ ចុះ្កសួរសុខទុក្ខឱ្យបាន្ួយដង       

និងជួយមកៀងគរជំនួយបសនថ្ា សពមាប់ជួយម�ើ្ ហាូបអាហារ 

ពបចំានថងៃ។

ក្ុងឱកាសមនាះសដរ មោកជំទាវរដ្្ឋ ននតេី បានឧបតថ្ា ្ភ 

ថវកិាចំនួន ៣ោនមរៀ� សពមាប់មពបើពបាស់ក្ងុអង្គការ និង 

ថវកិា ១០០០ដុោ្រ សពមាប់មរៀបឥដ្ឋការ ែឡូាក្ុងបរមិវណ 

អង្គការ មដាយសឡកសពមាប់សប្ុរសជនចូ�រួ្ ឧបតថ្ា ្ភ 

មរៀបឥដ្ឋការ ែឡូាបសនថ្ា  មានមោកជំទាវឧកញាែ ឆ្យ សីុវ�ីន 

ពបធានសមាគ្ទីភ្ាក់ងារមទសចរណ៍ ថវកិា ១.០០០ដុោ្រ 

និងមោកជំទាវឧកញាែ មអង �ីគួង ពបធានសមាគ្សហ-

ពគិនសសតេី ឧបតថ្ា ្ភថវកិា ១.០០០ដុោ្រ៕

្ធិចីះុសរួសខុទកុ្ខ នងិសមំណះសណំាល
ោ្យួកមុារ្កិារមខសាយសេបិញ្ញា  នងិអទូសី្ស រ្ឹ

មោកជំទាវរដ្្ឋ ននតេីសថ្ងសុនទៃរកថ្កុ្ងអង្្គ ិធី
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្ធិសីមម្ាធគមពមាង មសទ្េ មដើ្ ្សីសតេកី្្ោុ

កា�្ីនថងៃទី ១៨ សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ គមពមាងសសទ្ៃ  

មដើ្្ីសសតេកី្្ពុោ ពតរូវបានដាក់សមមា្ព ធោផ្ូវការ មពកា្ 

អធិបតីភា្ ឯកឧតត្េ បណិ្តសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ ែនុ 

រដ្្ឋ ននតេីពកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា មហើយគមពមាងមនះ    

ពតរូវបានបមងកើតមឡើងមដើ្្មី�ើកក្្ពស់អ្កជំនាញសសទ្ៃ   

ក្្ពុោសដ�ោសសដេ ីបមងកើនតន្្សសដេកី្ុងសង្្គ  និងជួយឱ្យ    

ការងារសសដេកី្ុងសផក្សសទ្ៃ មាន�ក្ខណៈទូមៅទនទៃរឹ្នរឹង 

ការម�ើកក្្ពស់យុវតីក្្ពុោ មដើ្្ីទទួ�បានគំនិតម�ើ     

ការសមព្ចចិតត្េ ីអនាគតរបស់្ួកមគ ។ គមពមាងមនះ      

មានចក្ខុវស័ិយម�ើកសទៃយួសសតេ ីនិងយុវតីក្្ពុោក្ុងវស័ិយ       

សសទ្ៃ  សសបម្�នរឹងការ្ុះពារសមព្ចឱ្យបាននូវ         

្ិភ្មោក្ួយសដ�សសតេី និងបុរសសហការរ្ មដើ្ ្ផីដេ�់ 

ោពបមោជន៍រួ្ ម�ើវស័ិយសសទ្ៃ  ៕

សក្្មភា្កុ្ង្ិធីសមមា្ព ធគមពមាងសសទ្ៃ  មដើ្្សីសតេីក្្ពុោ 

ឯកឧតត្េ បណិ្តសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារែនុ រដ្្ឋ ននតេីពកសួងអប់រ ំយុវជន និងកីឡា ោគណអធិបតី ក្ុងអង្្គ ិធី
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កា�្ីនថងៃទី២៥-២៨ សខ្ីនា ឆំ្្២០១៩ ធនាររអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ (ADB) សហការោ្ួយពកសួងកិច្ចការនារ ីបាន          

មរៀបចំសិកា្ខ ស្ោ សតេី្ ីក្្មវធីិអក្ដរឹកនំាសសតេមីៅអាសីុសពមាប់សសតេមីៅពបមទសក្្ពុោ មពកា្ពបធានបទ មហតុអ្វី 

ស្ភា្មយនឌ័រ និងភា្ោអក្ដរឹកនំារបស់សសតេី គឺោកតាតេ ចំាបាច់សពមាប់ការអភិវឌ្ឍ ?  មពកា្អធិបតីភា្មោកជំទាវមវជ្ជ. 

អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីនិងមានការចូ�រួ្ របស់សសតេីោថ្្ក់ដរឹកនំាចំនួន២៦របូ និងបុរស ១របូ ្ក្ី 

ពកសួង-ស្ថា ប័នចំនួន១៨ ។ 

ក្វ្ធិអីភវិឌ្ឍនភ៍ា្ោអ្កដរឹកនារំបសស់សតេី
សលិ្ៈននការពបពសយ័ទាកទ់ង (Art of Communication) ពបកបមោយឥទ្ធិ្ ល
 គពឺបធានបទសខំាន់្ យួ ក្ងុក្វ្ធិអីភវិឌ្ឍនភ៍ា្ោអ្កដរឹកនារំបសស់សតេី

ក្ុងកំឡុងម្�មនាះផងសដរ ក៏មានសិកា្ខ កា្ចំនួន ៨ 

របូ (សសតេី ៧របូ) ្ក្ីពកសួងកិច្ចការនារ ី(៥របូ) អគ្គម�ខា-   

ធិការដា្ឋ នអចិនននតេយ៍ពករុ្ពបរឹកសាោតិក្្ពុោមដើ្្ីសសតេ ី     

(២របូ) និងពកសួង្ុខងារស្ធារណៈ (១របូ) បានឆ្ងកាត់ 

ការបណតេុ ះបណាតេ �ឱ្យក្ាយោពគរូបមងា្គ � សតេី្ ីសិ�្ៈ 

ននការពបាសស័យទាក់ទង ( Art of Communication ) ក្ុង 

ភា្ោអក្ដរឹកនំាពបកបមដាយឥទ្ធិ្�។

មៅក្ុងវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �ពគរូបមងា្គ � ពករុ្ការងារ 

មយនឌ័ររបស់អគ្គសង្ការនគរបា�ោតិ ននពកសួង្ហានផទៃ 

(ទំាងថ្្ក់ោតិ និងមពកា្ោតិ) និងពករុ្ការងារពកសួងកិច្ច 

ការនារ ីបានបញ្ចូ �ផងសដរនូវពបធានបទសតេី្ ីការនិោយ 

ោស្ធារណៈ និងការបញ្ជូ នស្រពបកបមដាយឥទ្ធិ្� 

បានចំនួន ៤វគ្គ ជូនដ�់សិកា្ខ កា្ចំនួន ១២៨ នាក់ (៥០% 

ោសសតេ)ី មដើ្្ឱី្យសិកា្ខ កា្យកមៅបណតេុ ះបណាតេ � និង     

សចករសំ�កបនតេពបកបមដាយពបសិទ្ធភា្និងទំនុកចិតតេខ្ពស់។ 



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 19

ពករុ្ពគរូបមងា្គ � ននពកសួងកិច្ចការនារ ី ក៏បានផតេ�់ការរំពទបមច្ចកមទសក្ុងការមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �មផ្តេ ត 

ម�ើសិ�្ៈ ននការពបាសស័យទាក់ទងសពមាប់ថ្្ក់ដរឹកនំា និង្ននតេរីាជការោសសតេ ីមៅពកសួងការពារោតិចំនួន ១វគ្គ 

អក្ចូ�រួ្ ចំនួន ៦៥នាក់ (សសតេី ៦៤ នាក់) និងពកសួងបរសិ្ថា នចំនួន ២វគ្គ អក្ចូ�រួ្ ចំនួន ១៧៧នាក់ោសសតេី មដើ្្ឱី្យ       

សសតេីោអក្ដរឹកនំាមៅពគប់កព្ិតមចះនិោយោស្ធារណៈពបកបមដាយទំនុកចិតតេ មចះបញ្ជូ នស្រពបកបមដាយឥទ្ធិ្� 

និងសិ�្ៈ ននការចរចារ។ 

មដាយមានការរំពទ្ីអង្គការ UNDP និងស្ថា នទូត 

សុ៊យសអតពបចំាក្្ពុោ តា្រយៈក្្មវធីិដំមណើ រមឆ្្ព ះមៅ 

្ុខមដើ្្សី្ភា្មយនឌ័រ ្ននតេីថ្មី និងយុវជន ននពកសួង 

កិច្ចការនារ ីមានចំនួន ២៦នាក់ (សសតេី ២០ នាក់) ក៏បានទទួ� 

ការបណតេុ ះបណាតេ �អភិវឌ្ឍស្តថាភា្ សតេី្ ជំីនាញក្ងុការ 

ពបាសស័យទាក់ទង ការនិោយោស្ធារណៈ ការមរៀបចំ 

និងបងាហា ញនូវស្រពបកបមដាយឥទ្ធិ្� និងទំនុកចិតតេ ។ 

នាយកដា្ឋ នស្ភា្មយនឌ័រ ពកសួងកិច្ចការនារ ីមដាយ

មពបើពបាស់ថវកិាោតិតា្ក្្មវធីិ បានបញ្ចូ �ពបធានបទ 

សតេី្ ីភា្ោអក្ដរឹកនំា ការនិោយោស្ធារណៈ ការ 

បញ្ជូ នស្រពបកបមដាយឥទ្ធិ្� និងសិ�្ៈ ននការចរចារ 

មៅក្ុងវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �សតេី្ ីភា្ោអក្ដរឹកនំា (២វគ្គ) 

ការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ បរោិប័ន្ និងស្ធ្៌សង្្គ  មៅ 

ក្ុងក្្មវធីិវនិិមោគ �ំុ សងាក ត់ (CIP) និងសមាហរណក្្ម 

សផនការ�ំុ សងាក ត់ ថ្្ក់សសរុក (DIW) (២ វគ្គ) និងការសស្វង 

រកការរំពទ្តិ (១វគ្គ) មានអ្កចូ�រួ្  សរបុ ២៦០ របូ   

(សសតេ ី ២២៨របូ) សដ�ោ្ននតេពីកសួងកិច្ចការនារ ី ្នទៃីរ          

កិច្ចការនារមីខតតេ សសរុក សសតេោីអភិបា�រង ពករុង សសរុក      

ខណ្ និងសមាជិកា ពករុ្ពបរឹកសា�ំុ សងាក ត់ ននរាជធានី-មខតតេ 

ទំាង ២៥ ៕

វគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ី ភា្ោអក្ដរឹកនំា ៖ សិ�្ៈ ននការពបាសស័យទាក់ទង ជូនថ្្ក់ដរឹកនំាោសសតេី មៅពកសួងការពារោតិ និងពកសួងបរសិ្ថា ន

វគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ី ភា្ោអក្ដរឹកនំា ៖ សិ�្ៈ 

ននការពបាសស័យទាក់ទង ដ�់្ននតេីថ្មី និងយុវជន 

ននពកសួងកិច្ចការនារ ី

សក្្មភា្ក្ុងវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � ភា្ោអក្ដរឹកនំា ៖ សិ�្ៈ 

ននការពបាសស័យទាក់ទង មៅថ្្ក់មពកា្ោតិ 
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នាព រ្ឹកនថងៃទី២៨ សខសីហា ឆំ្្២០១៩ មៅសណា្ឋ ររ 

ហីុមាែវាែរ ីមោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួង 

កិច្ចការនារ ីបានអមញ្ជ ើញោអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្ុង្ិធីមបើក 

មវទិកា សតេី្ ី “ សសតេី និងចបាប់ ” ។

មវទិកាមនះពតរូវបានមរៀបចំមឡើងមដាយ្ជ្ឈ្ណ្� 

CSHL សហការោ្ួយ្ជ្ឈណ្� Handa ទទួ�សិទ្ធិ 

្នុស្ស និងយុតិតេធ្៌អនតេរោតិ មដាយមានការរំពទ្ី 

ស្ថា នទូតអង់មគស្ពបចំាមៅក្្ពុោ ។

ក្្មវធីិមនះមានការចូ�រួ្ ្ីសំណាក់សសតេ ីក្ុងសផក្វោិ្ជ  

មវទកិា សតេី្  ី“ សសតេ ីនងិចបាប ់”

ជីវៈចបាប់មៅក្្ពុោ រួ្ មាន សផក្មៅពក្ ព្ះរាជអាោ្ 

ម្ធាវ ីពកឡាបញ្ជ  ីអក្សិកសា និងតំណាងអង្គការ សង្្គ  

សីុវ�ិ មដើ្្ចូី�រួ្ សស្វងយ�់ឱ្យកាន់សតចបាស់្ីសសតេោី 

ថ្្ក់ដរឹកនំា សដ�ធ្ាប់ចូ�រួ្ ក្ុងវស័ិយចបាប់ ការមធ្វើ 

បទបងាហា ញ និង្ិភាកសា្ីបញ្ហា ពបឈ្របស់បុគ្គ� និង   

ការងាររបស់សសតេីទាក់ទងនរឹងវស័ិយចបាប់ ព្្ទំាងការផតេ�់

អនុស្សន៍មដើ្្មីដាះសស្យបញ្ហា ពបឈ្ទំាងមនាះ និង

ជព្រុញមធ្វើោែងណាឱ្យមានការចូ�រួ្ របស់សសតេីកុ្ងវស័ិយ

ចបាប់មនះកាន់សតមពចើនតា្សដ�អាចមធ្វើមៅបាន៕
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កា�្ីនថងៃទី២៥ សខ្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ ពកសួងកិច្ចការនារ ី

សហការោ្ួយពកសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញញាវតថាុ បានមរៀបចំ 

សិកា្ខ ស្ោសតេី្ ី ការផ្ស ្វផសាយយុទ្ធស្សសតេ ននការសក 

ទព្ង់ពប្័ន្ធថវកិាឆំ្្ ២០១៨-២០២៥ និងការមរៀបចំសូចនាករ  

ពបព្ រឹតតេមៅរយៈម្ �្ីរនថងៃ មពកា្អធិបតីភា ម្ោកជំទាវ- 

មវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ី រដ្្ឋ ននតេពីកសួងកិច្ចការនារ ី និងមាន 

ការចូ�រួ្ របស់ ន្នតេរីាជការ នន្នទៃរីកិច្ចការនារមីខតតេទំាង 

សកិា្ខ សាលាសតេី្  ី" ការ្្ស្្្ សាយយទុ្ធសាសសតេ ននការមកទព្ង់
 ពប្័ន្ធថវកិា ឆ្ា២ំ០១៨-២០២៥ នងិការមរៀបចសំចូនាករ "

២៣ មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៦៨នាក់ (សសតេី ៥២នាក់) មៅ 

សណា្ឋ ររភ្មំ្ ញ ។ សិកា្ខ ស្ោ មនះនរឹងបនតេមធ្វើ្ តេងមទៀត

មៅពតីមាសទីបី សពមាប់ ន្នតេរីបស់ពកសួងកិច្ចការនារ ី និង 

្នទៃរីកិច្ចការនាររីាជធានីភំ្ម្ ញ និងមខតតេកណាតេ � មដើ្ ្ី 

ផ្ស ្វផសាយខ្រ្ឹ ស្រយុទ្ធស្សសតេននការសកទព្ង់ពប្័ន្ធថវកិា     

ឆំ្្២០១៨-២០២៥ និងបមងកើនការយ�់ដរឹងក្ងុការផ្្ស់បតេរូ 

បទ្ មិស្ធន៏ម�ើការមរៀបចំ និងអនុវតតេសូចនាករស្ិទ្ធក្្ម ៕
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កា�្ីនថងៃទី១៩ សខសីហា ឆំ្្២០១៩ មៅទីសតេកីារពកសួង 

មោកជំទាវមវជ្ជ.អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ី

បានអមញ្ជ ើញោអធិបតីក្ងុ្ិធីមបើកកិច្ចពបជំុ « ្ មិពរះមោប�់ 

នផទៃកុ្ងម�ើមសចកតេពីពាងមរ�នមោបាយោតិ សតេី្ សី្- 

ភា្មយនឌ័រ និងសផនការយុទ្ធស្សសតេនាររីតនៈទី៥»   ក្ងុ 

មរ�បំណងមដើ្ ្ពីប្ូ�្តិមោប�់ និងធាតុចូ�ម�ើ 

មសចកតេពីពាងបឋ្ មរ�នមោបាយោតិ សតេី្ សី្ភា្ 

មយនឌ័រ និងមសចកតេពីពាងសផនការយុទ្ធស្សសតេនាររីតនៈទី៥។

មៅក្ងុកិច្ចពបជំុមនះ បានសបងសចកោបីពករុ្មដើ្ ្ី្ ភិាកសា 

មផ្តេ តម�ើ៖ ១-ការផតេ�់មោប�់ម�ើទស្សនទាន ននមសចកតេី 

ពពាងមរ�នមោបាយោតិ សតេី្ មីយនឌ័រ ២-ផតេ�់មោប�់

មសចកតេពីពាងសផនការយុទ្ធស្សសតេនាររីតនៈទី៥ និង ៣-្ ភិាកសា 

ផតេ�់មោប�់តា្រយៈការវភិាគម�ើបញ្ហា ពបឈ្ចំណុច 

ខំ្ាង និងកាោនុវតតេភា្ ននការដាក់មចញនាររីតនៈទី ៥ 

សដ�មានការចូ�រួ្ ្ី មោកជំទាវ ឯកឧតត្េ  មោក មោកសសី  

ចាប់្ីពបធានការោិ�័យមឡើង  អគ្គម�ខាធិការ អចិនននតេយ៍ 

ននពករុ្ពបរឹកសាោតិក្្ពោុមដើ្ ្សីសតេី និងពបធាន-អនុពបធាន 

្នទៃកិីច្ចការនាររីាជធានីមខតតេ សរបុចំនួន ២៣០ នាក់៕

កចិ្ចពបជុំ្ មិពរះមយាបលន់្ទេក្ងុមលើមសចកតេពីពាងមរលនមយាបយោេិ

សតេី្ សី្ភា្មយនឌរ័ នងិម្នការយទុ្ធសាសសតេនាររីេនៈទ៥ី

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ីរដ្្ឋ ននតេី និងថ្្ក់ដរឹកនំាពកសួងកិច្ចការនារ ីក្ុងកិច្ចពបជំុ្ិមពរះមោប�់នផទៃក្ុង
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កា�្ីព រ្ឹកនថងៃទី២៥ សខសីហា ឆំ្្២០១៩ មៅស្� 

សន្ីសិទវទិយាស្ថា នោតិអប់រ ំ (NIE) មោកជំទាវមវជ្ជ.         

អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីនិងមោកជំទាវ 

មភឿង សកណុា រដ្្ឋ ននតេីពកសួងវប្ធ្៌ និងវចិិពតសិ�្ៈ 

បានអមញ្ជ ើញោគណៈអធិបតីមបើកសិកា្ខ ស្ោសតេី្ី   

“កស្ងខ្ួនឱ្យក្ាយោនាររី រឹងមំាមានគុណភា្ម�ើសនារ ី

សដ�ពរន់សតស្្ត” ក្ុងរដូវកា�ទី២ មរៀបចំមដាយក្រឹប 

យុវជន YES I CAN មានមរ�ចំណងចូ�រួ្ ចំសណក 

ោ្ួយនដគូពាក់្័ន្ធ ពកសួងស្ថា ប័នរបស់រាជរដា្ឋ ភិបា�   

សកិា្ខ សាលាសតេី្ ី 

“កសាងខ្លនួឱ្យកា្ល យោនាររី រឹងមាមំានគណុភា្មលើសនារមីដលពរនម់េសាអា េ”

ក្ុងការម�ើកក្្ពស់ការចូ�រួ្ របស់យុវតិ និងសសតេីវយ័មក្មងក្្ពុោក្ុងការអភិវឌ្ឍន៍ោតិ រួ្ មាន វស័ិយអប់រវំទិយាស្សសតេ 

វស័ិយមសដ្ឋកិច្ច សង្្គ កិច្ច និងវប្ធ្៌ តា្រយៈការបណតេុ ះបណាតេ � និងជព រ្ុញឱ្យមានសហពគិនសសតេមីកើនមឡើង។ 

ក្ុងមនាះសដរ មលាកជទំាវរដ្្ឋ សនតេ ីក៏បានឧបតថ្ា ្ភថវកិាចំនួន២ោនមរៀ�ដ�់ក្រឹបយុវជន YES I CAN ផងសដរ ៕

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ីរដ្្ឋ ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ី

សថង្សុនទៃរកថ្ ក្ុងអង្្គ ិធី
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មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផាវ ីរដ្្ឋ ននតេី ពកសួងកិច្ចការ នារ ីបានអមញ្ជ ើញោអធិបតី ក្ងុ្ិធីពបកាសចូ�កាន់្ុខតំសណង 

ពបធាន្នទៃីរកិច្ចការនារចំីនួន៤ មខតតេ កា�្ីសខសីហា និងសខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ ។ មៅក្ុង្ិធីសតងតំាងមនះ ក៏មាន 

ការអមញ្ជ ើញចូ�រួ្ ្ីសំណាក់ ឯកឧតត្េ  មោកជំទាវ ពបធានពករុ្ពបរឹកសាមខតតេ អភិបា�-អភិបា�រង ននគណៈ អភិបា�មខតតេ 

ព្្ទំាងកងកមំ្ាង ពបដាប់អាវធុទំាងបី ្នទៃីរពាក់្័ន្ធអង្គភា្ជំុវញិមខតតេ និងអង្គការនដគូផងសដរ ។ 

្ធិពីបកាសមេងតាងំពបធាន-អនពុបធាន្នទេរីកចិ្ចការនារមីខេតេចនួំន ៥

មោកសសី ជុ ំសុណីាេ ពតរូវបានសតងតំាងោពបធាន         

្នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេ កា�្ីនថងៃទី ៨ សខ សីហា ឆំ្្ ២០១៩ 

ជំនួសមោកសសី មៅ វណាណា រេ័ ្ សដ�ោប់មឆ្្តោ  

សមាជិកពករុ្ពបរឹកសាមខតតេកណាតេ � ។ 

មោកសសី វាែ េ ់មអៀងមហង បានសតងតំាងោពបធាន 

្នទៃរីកិច្ចការនារមីខតតេ កា�្ីនថងៃទី ១២ សខ សីហា ឆំ្្ ២០១៩ 

ជំនួសមោកជំទាវ ចក ់ម ើ្ល  សដ�ោប់មឆ្្តោសមាជិក 

ពករុ្ ពបរឹកសាមខតតេរតនគិរ ី។ 

ខខត្តកណា្ត ល 

ខខត្តរតនគិរី 
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មោកជំទាវ ឃរ្ឹ  ចមំរ ើន រដ្ឋម�ខាធិការ ពកសួងកិច្ចការនារ ី បានចូ�រួ្ ោគណៈអធិបតីក្ុង្ិធីចូ�កាន់ 

តំសណងពបធាន-អនុពបធាន្នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេបាត់ដំបង កា�្ីនថងៃទី ២៦ សខ្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ ។ ក្ុង្ិធី សតងតំាងមនះ 

មានការអមញ្ជ ើញចូ�រួ្ ្ីសំណាក់ ឯកឧតត្េ  ពបធានពករុ្ពបរឹកសាមខតតេ អភិបា� អភិបា�រង ននគណៈអភិបា�មខតតេ 

ព្្ទំាងកងកមំ្ាងទំាងបី ្នទៃីរពាក់្័ន្ធ ជំុវញិមខតតេ និងអង្គការនដគូ ។ 

មោកសសី ្ ូគរ្ឹ សេ៊ ពតរូវបានសតងតំាងោពបធាន   

្នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេ កា�្ីនថងៃទី ១៣ សខ សីហា              

ឆំ្្ ២០១៩ ជំនួសមោកសសី ប៊នុ សុថីេូ សដ�ោប់            

មឆ្្តោសមាជិកពករុ្ពបរឹកសាមខតតេពកមចះ។ 

មោកសសី មភាគ សភ័ុពក ពតរូវបានសតងតំាងោ 

ពបធាន ្ នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេ កា�្ីនថងៃទី ២៦ សខ ្ ិថុនា 

ឆំ្្២០១៩ ជំនួសមោកសសី មអា មអៀង សដ�បាន 

ចូ�និវតតេន៍ ។ មោកសសី ឈនុ ធារនិ និងមោកសសី  

រ ថ្វី ក៏ពតរូវបានសតងតំាងោអនុ-ពបធាន្នទៃីរ 

កិច្ចការនារមីខតតេផងសដរ ។ 

មោកសសី មសឿន សារ ីពតរូវបានពបកាសសតងតំាងោ 

ពបធាន្នទៃរីកិច្ចការនារមីខតតេ កា�្ីនថងៃទី ២៣ សខ កញ្ញា  

ឆំ្្ ២០១៩ ជំនួសមោកសសី ទេិ មសោ្ឋ  សដ�ោប់             

មឆ្្តោសមាជិកពករុ្ពបរឹកសាមខតតេកំ្ត ។

ខខត្តកកខចះ 

ខខត្តកពំត 

ខខត្តបាតដ់បំង
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មៅទីសតេកីារពកសួងកិច្ចការនារ ីកា�្ីនថងៃទី២១ សខ្ិថុនា 

ឆំ្្២០១៩ មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ី រដ្្ឋ ននតេពីកសួង 

កិច្ចការនារ ីនិងោពបធានគណៈកមា្ម ធិការោតិម�ើកក្្ពស់ 

សី�ធ្៌សង្្គ  តន្ស្សតេី និងពគរួស្រសខ្មរ បានអនុញ្ញា តឱ្យពករ្ុ  

សិ�្ករ-សិ�្ការនីិក្្ពោុ ចូ�ជួបសស្តេងការគួរស្ មដើ្ ្ី 

្ិភាកសាការងារម�ើការម�ើកក្្ពស់សី�ធ្៌សង្្គ  តន្ស្សតេ ី

និងពគរួស្រសខ្មរ ។ មដាយសផក្តា្អនុស្សន៍ទំាង ៦ចំណុច 

របស់រាជរដា្ឋ ភិបា� បានបនតេអនុវតតេការសហការ និងអនុវតតេ 

ោែងសក្្មបសនថ្ា មទៀត មដើ្ ្ជំីរញុ និងម�ើកក្្ពស់សី�ធ្៌ 

សង្្គ  តន្ស្សតេ ីនិងពគរួស្រសខ្មរឱ្យកាន់សតមានភា្�ព្បមសើរ 

បសនថ្ា មទៀត ក្ងុការផ្ស ្វផសាយពគប់របូភា្ មដើ្ ្រីួ្ ចំសណក 

ម�ើកក្្ពស់សី�ធ្៌សង្្គ  ក៏ដូចោរួ្ ចំសណកទប់ស្ក ត់ 

ការមកងពបវញ័្ច ពគប់របូភា្ អំម្ ើហិងសា ការជួញដូរ្ នុស្ស 

ការពបព្ រឹតតេអំម្ ើអនាចារ សដ�មធ្វើឱ្យបែះពា�់ដ�់សុខភា្ 

អាយុជីវតិ សណាតេ ប់ធ្ាប់ សី�ធ្៌សង្្គ  ។ តា រ្យៈ 

សក្្មភា្ដូចខាងមពកា ៖្

 ១)- ជួបពបជំុោ្ួយសិ� ៈ្ករ មដើ្ ្ី្ ភិាកសារកវធីិស្សសតេ 

បនញ្្ជ បសី�ធ្៌សង្្គ  តា រ្យៈសិ�្ករ 

២)- ជួបោ្ួយពករ្ុ ការងារ The Blue Media មដើ្ ្ី 

្ិភាកសាផ�ិតស្ពតចំនួន ៣៖ 1- តា រ្យៈព្ ះអង្គ គូ សុភា្ 

2- ហិងសាម�ើសសតេ ី? និង 3- Vox Pop មដាយមពបើសំណួរ ២          

គឺ ( អ្វោីសី�ធ្៌សង្្គ  និងក្ងុនា ព្បោ្�រដ្ឋ មតើពតរូវចូ� 

រួ្ ម�ើកក្្ពស់សី�ធ្៌សង្្គ ដូចម្តេចខះ្ ? ) ។

៣)-  បមងកើត មហ្វសបុក មផក របស់គណៈកមា្ម ធិការ និង        

បានផ្ស ្វផសាយខ្រ្ឹ ស្រអប់រដំ�់ស្ធារណៈជន។

៤)- ផ្ស ្វផសាយការអប់រសីំ�ធ្៌សង្្គ  តា រ្យៈមវទិកា 

សហគ្ន៍ តា ព្គប់បណាតេ រាជធានី ពករុង សសរុក ខណ្។

មៅក្ងុ្ិធីមនះ មានការអមញ្ជ ើញចូ�រួ្ ្ីមោកជំទាវ        

មោកសសី ោថ្្ក់ដរឹកនំាពកសួងកិច្ចកានារ ីនិងពករ្ុ សិ�្ករ-

សិ�្ការនីិក្្ពោុសរបុចំនួន ២៥នាក់ (សសតេី ២០នាក់)៕

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ីនិងថ្្ក់ដរឹកនំាពកសួងកិច្ចការនារ ីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយសិ�្ករ-សិ�្ការនីិសខ្មរ

គណៈកម្ាធកិារោេមិលើកក្ស្ស់លីធ្៌សង្្គ  េន្្លសសតេ ីនងិពគរួសារមខរ្
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កា�្ីនថងៃទី១០ សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ ពកសួងកិច្ចការនារ ី

សហការោ្ួយពកសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញញាវតថា ុបានមរៀបចំ 

សិកា្ខ ស្ោសតេី្ ី " ការផ្ស ្្វផសាយយុទ្ធស្សសតេ ននការសក 

ទព្ង់ពប្័ន្ធថវកិា ឆំ្្២០១៨-២០២៥ និងការមរៀបចំ 

សូចនាករ "  មពកា្ អធិបតីភា្មោកជំទាវ មខង សំវាែដា 

រដ្ឋម�ខាធិការ ននពកសួងកិច្ចការនារ ីតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ 

មោកជំទាវមវជ្ជ. អុរឹង កនាថា ផ្វ ីរដ្្ឋ ននតេពីកសួងកិច្ចការនារ ី

និងមានការចូ�រួ្ ្ីថ្្ក់ដរឹកនំា និង្ននតេជំីនាញរបស់ 

ពកសួងមសដ្ឋកិច្ច និងហិរញញាវតថាុ ពកសួងកិច្ចការនារ ីនិង្នទៃីរ 

កិច្ចការនារមីខតតេកណាតេ � និងរាជធានីភ្ំម្ញ សរបុចំនួន 

១០០នាក់ (សសតេី ៦៩នាក់) មៅសណា្ឋ ររអង្គរបាែរាែ ឌី មខតតេ 

មសៀ្រាប ។ សិកា្ខ ស្ោរយៈម្�្ីរនថងៃមនះ មានមរ�

សកិា្ខ សាលាសតេី្  ីការ្្ស្្្ សាយយទុ្ធសាសសតេ ននការមកទព្ងព់ប្ន័្ធថវកិា
 ឆ្ា២ំ០១៨-២០២៥ នងិការមរៀបចសំចូនាករ 

បំណងមដើ្្ីផ្ស្្វផសាយខ្រឹ្ស្រយុទ្ធស្សសតេ ននការសក 

ទព្ង់ពប្័ន្ធថវកិាឆំ្្ ២០១៨-២០២៥ និងបមងកើនការយ�់ 

ដរឹងស្តថាភា្ ការផ្្ស់បតេូរបទ្ិមស្ធន៍ ម�ើការមរៀបចំ 

និងអនុវតតេសូចនាករស្ិទ្ធក្្ម៕
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វគ្គបណតេុ ះបណាតេ លសតេី្  ីការមរៀបចមំ្នការ សថាេិ ិការពេរួេ្និេិ្យ 
នងិវាយេន្្លម្្លើយេបនរឹងមយនឌរ័

នាយកដា្ឋ នសផនការ និងសថាតិិ បានមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះ 

បណាតេ �ក្ុងសផនការសក្្មភា្របស់ខ្ួន សតេី្ ី “ ការ 

មរៀបចំសផនការ សថាតិិ ការពតរួត្ិនិត្យ និងវាយតន្ម្ឆ្ើយតប 

នរឹងមយនឌ័រ ” បានចំនួន ៤ម�ើក មៅទីរួ្ មខតតេមសៀ្រាប 

សទៃរឹងសពតង និងកំ្ង់ធំ និងត្ូង�្មុ ំសដ�មានអក្ចូ�រួ្  

សរបុចំនួន ២០៦នាក់ (សសតេ១ី៧០នាក់) មដើ្្បីមងកើន 

ស្តថាភា្្ននតេី ពកសួង រាជធានី មខតតេ/ពករុង សសរុក/ខណ្ 

និង�ំុ/សងាក ត់ចំនួន ២០មខតតេ រួ្ មាន៖ ឧតតេរមានជ័យ 

សទៃរឹងសពតង ព្ះវហិារ តាសកវ នព្សវង ស្្វ យមរៀង មសៀ្រាប 

កំ្ង់ធំ កំ្ង់ឆំ្្ង សកប រតនៈគិរ ីបនាទៃ យមានជ័យ កណាតេ � 

រាជធានីភ្ំម្ញ មខតតេកំ្ង់ស្ព ឺ្ណ្�គិរ ីពកមចះ កំ្ត 

ព្ះសីហនុ និងមខតតេមកាះកុង ឱ្យបានយ�់ដរឹង និងមាន 

ស្តថាភា្ ក្ុងការមរៀបចំសផនការ សថាតិិ ការពតរួត្ិនិត្យ 

និងវាយតន្ ្មឆ្ើយតបនរឹងមយនឌ័រ ។

គណៈអធិបតី ថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្ មៅមខតតេសទៃរឹងសពតង

សក្្មភា្វគ្គបណតេុ ះបណាតេ � មៅមខតតេមសៀ្រាប



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 29

កា�្ីនថងៃទី១៨ សខកញ្ញា  ឆំ្្២០១៩ នាយកដា្ឋ នការពារ 

ផ្ូវចបាប់ ននពកសួងកិច្ចការនារ ីបានមរៀបចំសិកា្ខ ស្ោ       

្ិមពរះមោប�់អនតេរពកសួងកព្ិតថ្្ក់ដរឹកនំា ្ក្ីពគប់ 

ពកសួង-ស្ថា ប័ន មៅសណា្ឋ ររខំាបូឌីោែណា រាជធានី 

ភ្ំម្ញ មដើ្្ី្ ិនិត្យ និង្ិភាកសាចុងមពកាយម�ើមសចកតេី 

សកិា្ខ សាលា្មិពរះមយាបលអ់នតេរពកសងួកព្ិេថ្្កដ់រឹកនា ំ
មលើមសចកតេពីពាងម្នការសក្ភ្ា្ោេិ

 សដេី្ កីារទបស់ាកា េអ់មំ្ើហងិសាមលើសសដេ ីឆ្ា២ំ០១៩-២០២៣

ពពាងសផនការសក្្មភា្ោតិ សដេី្ កីារទប់ស្ក ត់អំម ើ្ហិងសា 

ម�ើសសដេី ឆំ្្២០១៩-២០២៣ ្ុននរឹងបញ្ជូ នមៅពករុ្ពបរឹកសា 

មសដ្ឋកិច្ច សង្្គ កិច្ច និងវប្ធ្៌ (ECOSOCC) និងមស្ើសំុ

មសចកតេីសមព្ច្ីរាជរដា្ឋ ភិបា� ។ សិកា្ខ ស្ោមនះ 

មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៧៣នាក់ ( សសី ៥៧នាក់ )៕

នាយកដា្ឋ ន្័ត៌មាន ននពកសួងកិច្ចការនារ ីបានមរៀបចំ

កិច្ចពបជំុោ្ួយបណាតេ ញអក្ស្រ្័ត៌មាន សតេី្ ី ការអនុវតតេ 

ពក្ពបតិបតតេិពប្័ន្ធផ្ស្្វផសាយសពមាប់ការរាយការណ៍ 

្័ត៌មានអំម ើ្ហិងសាម�ើសសតេ ីកា�្ីនថងៃទី១៩ សខកញ្ញា  ឆំ្្ 

២០១៩ មៅសណា្ឋ ររភ្មំ្ ញមពកា្អធិបតីភា ម្ោកជំទាវ  

មាែ ន ចនិាតេ  រដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ីក្ុងមរ� 

កចិ្ចពបជុោំ្យួបណាតេ ញអក្សារ្េ័ម៌ាន សតេី្ ី 
ការអនវុេតេពក្ពបេបិេតេពិប្ន័្្ធ ្ស្្្ សាយសពមាបក់ាររយការណ៍ 

្េ័ម៌ានអមំ្ើហងិសាមលើសសតេី

បំណង មដើ្ ្ផី្ស្្វផសាយ និងជំរញុការយ�់ដរឹងដ�់អក្ស្រ 

្័ត៌មាន ឱ្យបានយ�់ដរឹងអំ្ីផ�បែះពា�់មៅកុ្ងការផ្ស្្វ 

ផសាយ្័ត៌មានសតេី្ ី អំម ើ្ហិងសាទាក់ទងនរឹងមយនឌ័រ នា      

ម្�បច្ចបុ្ន។្ កិច្ចពបជំុមនះមានអក្ចូ�រួ្  ចំនួន ៦៣នាក់ 

(សសតេី២៥នាក់)្ក្ីស្ថា ប័នផ្ស្្វផសាយ ្័ត៌មាន ។ 
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នាយកោ្ឋ នសសតេ ីនងិសខុភា្

មោកជំទាវ ស្នតេ អារណុ រដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ី

ោគណៈអធិបតី ក្ងុមវទិកាសហគ្ន៍សតេី្ ីមយនឌ័រ 

សុខភា្បនត្េ ូជ ម្មរាគមអដស៍ ជំងរឹមអដស៍ និងអាហារបូតថ្ា ្ភ 

មៅមខតតេមសៀ្រាប

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្ វគ្គបណតេុ ះបណាតេ � មៅមខតតេបាត់ដំបង

១-កា�នថងៃទី ១០-១២ សខកកកដា ឆំ្្ ២០១៩ បានមរៀបចំមវទិកា 

សហគ្ន៍សតេី្ ីមយនឌ័រ សុខភា្បនត្េ ូជ ម្មរាគមអដស៍ 

ជំងរឹមអដស៍ និងអាហារបូតថ្ា ្ភ ។ មវទិកាមនះមរៀបចំមឡើងកុ្ង

មរ�បំណងបមងកើនការយ�់ដរឹងដ�់ពបោជនមរ�មៅ 

សតេី្ មីយនឌ័រ ទំនាក់ទំនងរវាងមយនឌ័រោ្ួយអាហារបូតថ្ា ្ភ 

អាហារបូតថ្ា ្ភសពមាប់សសតេីមាននផទៃមពាះ និងមពកាយសពមា� 

និងអាហារបូតថ្ា ្ភសពមាប់អក្ផទៃុកម្មរាគមអដស៍ មៅកុ្ង�ំុ 

ដូនម្ ង �ំុតាមស្  ្�ំុចារឈកូ សសរុកអង្គរជំុ មខតតេមសៀ្ រាប 

សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ ៤៥៨ នាក់ ( សសតេី ២៦៨នាក់) ។

២-កា�្ីនថងៃទី ២៦-២៨ សខសីហា ឆំ្្២០១៩ បានមរៀបចំ 

វគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ីការកស្ងទំនាក់ទំនង រវាង        

មាតា និងយុវតី សតេី្ ីមយនឌ័រសុខភា្បនត្េ ូជ សុខភា្ 

ផ្ូវមភទ និងម្មអដស៍ ជំងឺមអដស៍ មៅមខតតេបាត់ដំបង ក្ុង 

មរ�បំណងម�ើកក្្ពស់ស្តថាភា្សិកា្ខ កា្ទំាងអស់ 

ឱ្យមានចំមណះដរឹង និងជំនាញ្ិតពបាកដ សតេី្ ីការកស្ង 

ទំនាក់ទំនងរវាងមាតា និងយុវតី សតេី្ ីមយនឌ័រសុខភា្ 

បនត្េ ជូ សុខភា្ផ្វូមភទ ម្មរាគមអដស៍ ជំងឺមអដស៍ សពមាប់ 

យកមៅផ្ស្្វផសាយបនតេមៅតា្្ូ�ដា្ឋ នរបស់ខ្ួន សដ� 

មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ ៥០នាក់( សសតេី ៤៣នាក់)៕
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បានមរៀបចំមបើកវគ្គបណដេុ ះបណាដេ �ចំនួន ៣ម�ើក មៅ 

មខតតេកំ្ត ពកមចះ និងមខតតេមពាធិ៍ស្ត់ សតេី្  ី ការងារពគប់ពគង 

រដ្ឋបា� ដ�់្ពនីតេរាជការពកសួងទំាងថ្្ក់កណាដេ � និង 

្នទៃីរកិច្ចការនារ ីរាជធានី /មខតតេ ការោិ�័យកិច្ចការនារ ី

សសរុកចំនួនសរបុ ១៤៩របូ (សសតេី ១០៧របូ) មដើ្ ្យី�់ដរឹងអំ្ី 

សហ�ក្ខនតេិកៈ ្ននតេីរាជការសីុវ�ិ ននព្ះរាោណាចពក 

ក្្ពោុ �ក្ខនតេកិៈ មដាយសឡក ននពកបខ័ណ្្ននតេីរាជការសីុវ�ិ 

ការតាក់សតង �ិខិតបទដា្ឋ នគតិយុតតេិ �ិខិតរដ្ឋបា�ទូមៅ 

�ិខិតឯកជន និងការសរមសររបាយការណ៍ ៕

នាយកោ្ឋ នរដ្ឋបល បគុ្គលកិ

ឯកឧតត្េ  ្ីុ ហុ៊� អនុរដ្ឋម�ខាធិការ ននពកសួងកិច្ចការនារ ីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេពកមចះ

មោកជំទាវ �រ្ឹ  ចំមរ ើន រដ្ឋម�ខាធិការ ននពកសួងកិច្ចការនារ ីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេកំ្ត

អក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេមពាធិ៍ស្ត់
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នាយកោ្ឋ នស្ភា្មយនឌរ័

១-បានមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ កីារបនញ្្ជ បមយនឌ័រ 

បរោិប័ន្ និងស្ធ្៌សង្្គ មៅក្ុងក ្្មវធីិវនិិមោគ�ំុ-

សងាក ត់ (CIP) និងសមាហរណក្្មសផនការ�ំុ-សងាក ត់ 

ថ្្ក់សសរុក (DIW) ចំនួន ០៣វគ្គ មៅមខតតេកំ្ង់ឆំ្្ង  

មសៀ្រាប និងមខតតេកំ្ង់ចា  ្មដើ្ ្អីភិវឌ្ឍន៍ស្តថាភា្ដ�់ 

្ននតេី្ នទៃីរការោិ�យ័កិច្ចការនារពីករុង សសរុក ខណ្ និង 

សមាជិកាពករុ្ពបរឹកសា�ំុ-សងាក ត់ ទំាង២៥រាជធានី-មខតតេ នូវ 

ចំមណះដរឹងកុ្ងការបមងកើនពបសិទ្ធភា្ការងារម�ើកក្្ពស់

ស្ភា្មយនឌ័រ និងបមងកើនភា្អង់អាចដ�់សសតេ ីសដ� 

មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ១៤៧ របូ ( សសតេី ១២៧របូ ) ។

២-បានមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ី ការសស្វងរកការ 

រំពទ្តិ ចំនួន ០៣វគ្គ មៅមខតតេព្ះវហិារ មកាះកុង និងមខតតេ 

កំ្ត មដើ្្អីភិវឌ្ឍន៍ស្តថាភា្ដ�់្ននតេីថ្មីរបស់ពកសួង 

កិច្ចការនារទំីាងថ្្ក់ោតិ និងមពកា្ោតិ ២៥ រាជធានី-មខតតេ 

ទទួ�បានចំមណះដរឹងក្ងុការសស្វងរកការរំពទ្តិ កុ្ងការ 

អនុវតតេការងារ ពបកបមដាយមោគជ័យ សដ�មានអក្ចូ�រួ្  

សរបុ ១៥៥របូ (សសតេី ១៣១ របូ ) ។

៣-បានមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ី ភា្ោអក្ 

ដរឹកនំា និងពគប់ពគង ចំនួន ០៣វគ្គ មៅមខតតេតាសកវ កំ្ង់ធំ 

និងមខតតេសកប មដើ្្ី្ ពងរឹងស្តថាភា្អក្ចូ�រួ្ ្ក្ី២៥ 

រាជធានី-មខតតេ មដើ្ ្អីនុវតតេការងារពបកបមដាយ ពបសិទ្ធភា្ 

សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ ១៦៥របូ (សសតេី ១៤៩របូ )។ 

៤-មរៀបចំកិច្ចពបជំុពករុ្ការងារបមច្ចកមទសមយនឌ័រ ោ 

្ួយពកសួងស្ថា ប័នពាក់្័ន្ធ នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ និងសង្្គ  

សីុវ�ិចំនួន ០២៖ សតេី្ ី សសតេកី្ុងភា្ោអក្ដរឹកនំា និង 

អភិបា�កិច្ច ោ្ួយពកសួងស្ថា ប័នពាក់្័ន្ធ នដគូរអភិវឌ្ឍន៍ 

និងសង្្គ សីុវ�ិ ក្ុងមរ�បំណង្ពងរឹងកិច្ចសហការ        

និងភា្ោនដគូ អភិវឌ្ឍន៍ សង្្គ សីុវ�ិ ក្ុងការរំពទការ 

បនញ្្ជ បមយនឌ័រ សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន៩០នាក់ 

(សសតេី ៦៨នាក់) ៕

មោកជំទាវ ហូ៊ និ្ិតាតេ  អនុរដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអ្កចូ�រូ្
វគ្គបណតេុ ះបណាតេ �សតេី្ ី ភា្ោអក្ ដរឹកនំា និងពគប់ពគង មៅមខតតេតាសកវ 

មោកជំទាវ គរឹ្ សីុផ្ត់ រដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ីោគណៈ 

អធិបតីក្ុងវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � មៅមខតតេកំ្ង់ចា្
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នាយកោ្ឋ នសសតេ ីនងិការអបរ់ ំ

បានមរៀបចំមវទិកា្ិមពរះមោប�់ សតេី្  ីការម�ើកក្្ពស់ 

ស្ភា្មយនឌ័រក្ុងវស័ិយអប់រ ំមពកា្ពបធាន “ ខ្ុំ្ិន 

ភ័យខ្ាច ” មៅម�ើមខតតេ ៤ ក្ុងពករុង សសរុកចំនួន១២ ដូចោ 

មខតតេនបែ�ិន៖ ទីរួ្ មខតតេនបែ�ិន សសរុកស្ោមពរៅ និង 

ពករុងនបែ�ិន មខតតេតាសកវ៖ ទីរួ្ មខតតេតាសកវ សសរុកមកាះ 

អសណតេ ត និងសសរុកពតំាកក់ មខតតេបនាទៃ យមានជ័យ៖ ពករុង 

មបាែយសបែត សសរុកអូរមពរៅ និងសសរុកស្្វ យមចក និងមខតតេ 

កំ្ង់ចា្៖ សសរុកសទៃរឹងពតង់ សសរុកចំការម�ើ និងសសរុក 

បាធាយ ។ មវទិកា្ិមពរះមោប�់មានមរ�បំណង 

មដើ្្ីសមព្ចបាននូវស្ភា្មយនឌ័រ និងម�ើកក្្ពស់ 

ការអប់រ ំ ក្ុងការផ្្ស់បតេូរឥរោិបថ ផ្ត់គំនិត ទស្សនៈ 

មរ ើសមអើងម�ើមក្មងសសីមៅក្ងុពគរួស្រ និងសង្្គ  មដាយមាន

ការចូ�រួ្ ្ីនាយកដា្ឋ នសសតេ ី និងការអប់រ ំ នាយកដា្ឋ ន 

ពាក់្័ន្ធ ននពកសួងកិច្ចការនារ ី្នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេ ្នទៃីរ 

អប់រ ំយុវជន និងកីឡាមខតតេ នាយក-នាយករងវទិយា�័យ 

មោកពគរូ-អក្ពគរូ សិសសានុសិស្ស អាោ្ធរ្ូ�ដា្ឋ ន 

សរបុចំនួន ១.៩០៤ នាក់ ( សសី១.០៣១នាក់ ) ៕

សិសសានុសិស្សចូ�រួ្ កុ្ងមវទិកា មៅមខតតេនបែ�ិន

 មោកជំទាវ បុ៊ន ្ុទ្ធី អនុរដ្ឋម�ខាធិការ ពកសួងកិច្ចការនារ ី
ោគណៈអធិបតីមៅមខតតេកំ្ង់ចា្

 ជូនវតថាុអនុសសាវរយ៍ីសិស្សសសីមឆ្ើយសំណួរពតរូវ

 មោកជំទាវ អុរឹ្ សីុសថ រដ្ឋម�ខាធិការ ពកសួងកិច្ចការនារ ីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយសិសសានុសិស្ស

ទទួ�បានរងា្វ ន់ មឆ្ើយនរឹងសំណួរពតរូវ មៅមខតតេបនាទៃ យមានជ័យ
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នាយកោ្ឋ នអភវិឌ្ឍនម៍សដ្ឋកចិ្ច

១-បានមរៀបចំសិកា្ខ ស្ោថ្្ក់ោតិសតេី្  ីសហពគិនសសតេី 

ក្ុងសហពរសខ្ាត្ីពករូ តូច និង្ធ្យ្៖ ការអភិវឌ្ឍ 

សហពគិនភា្សសតេមីៅក្្ពុោ មៅរាជធានីភ្ំម្ញ មដើ្្ី 

បមងកើនចំមណះដរឹងសផក្អភិវឌ្ឍសហពគិនភា្ និងអាជីវក្្ម 

ពបកបមដាយពបសិទ្ធភា្ដ�់សហពគិនសសតេមីៅក្្ពុោ 

្នទៃីរកិច្ចការនារ ីនិង្ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍សសតេី សដ�មាន 

ការចូ�រួ្ ្ីថ្្ក់ដរឹកនំា និង្ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីនិង 

្ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍សសតេី ២៥រាជធានី-មខតតេ ពកសួងពាក់-

្័ន្ធ សមាគ្ន៍សហពគិនសសតេីក្្ពោុ សហ្័ន្ធសសតេី អាជីវក្្ម 

ក្្ពុោ សមាគ្ន៍អាជីវក្្មវយ័មក្មង សហគ្ន៍វ ែសូ្នថរឹ្ 

និងធនាររោតិ ននក្្ពុោសរបុចំនួន ១២០នាក់ (សសតេ ី

៩៦នាក់)។

២-បានមរៀបចំកិច្ចពបជំុតព្ង់ទិស សតេី្ ី ការពគប់ពគង 

និងពកបខ័ណ្ការងារ្័ត៌មាន ទំនាក់ទំនងនិងបមច្ចកវទិយា 

របស់្ជ្ឈ្ណ្� មៅរាជធានីភ្មំ្ញ សដ�មានការ       

ចូ�រួ្ ្ីថ្្ក់ដរឹកនំា និង្ននតេនីាយកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍ 

មសដ្ឋកិច្ច ពបធាន្នទៃីរ្ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍សសតេមីខតតេ 

សទៃរឹងសពតង ពកមចះ កំ្ង់ស្ព ឺនិងមខតតេព្ះសីហនុ សរបុចំនួន 

១៧នាក់ (សសតេី ១៦នាក់)។

៣-បានមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �សតេី្  ីការមធ្វើទំនាក់ទំនង 

និងផ្ស្្វផសាយមសវាក្្ម មៅមខតតេព្ះវហិារ មដើ្្ី្ ពងរឹង 

ស្តថាភា្សផ្កទំនាក់ទំនង របស់្ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍ 

សសតេី ោ្ួយនរឹងឯកជន ក្ុងការភា្ជ ប់ទីផសារការងារសពមាប់ 

សិស្ស សដ�មានការចូ�រួ្ ្ីថ្្ក់ដរឹកនំា និង្ននតេ ី

នាយកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍មសដ្ឋកិច្ច ពបធាន្នទៃីរ ្ជ្ឈ្ណ្� 

អភិវឌ្ឍន៍សសតេីទំាង ២៥រាជធានី-មខតតេ សរបុចំនួន ៥៧នាក់ 

(សសតេី ៤៧នាក់) ។

មោកជំទាវ ច័នទៃ សូរយ៍ី រដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ី

ោគណៈអធិបតីកុ្ងសិកា្ខ ស្ោ

សតេី្ ី សហពគិនសសតេី កុ្ងសហពរសខ្ាត្ីពករូ តូច និង្ធ្យ្៖ 

ការអភិវឌ្ឍ សហពគិនភា្សសតេីមៅក ្្ពុោ មៅរាជធានីភ្ំម្ញ

៤-បានមរៀបចំសិកា្ខ ស្ោចំនួន២ម�ើក សតេី្ ីការម�ើក 

ក្្ពស់សខ្សសងា្វ ក់ផ�ិតក្្ម មៅមខតតេកំ្ត និងស្្វ យមរៀង 

មដើ្ ្បីមងកើនចំមណះដរឹងសស្វងយ�់ និងផ្្ស់បតេរូបទ្ិមស្ធន៍ 

អំ្ីការបមងកើតការមរៀបចំ និងការ្ពងរឹងសខ្សសងា្វ ក់ផ�ិតក ្្ម 

ដ�់្ននតេី្ នទៃីរ និង្ននតេី្ ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍សសតេ ីសរបុ 

ចំនួន ១៤០នាក់ (សសតេី ១១៤នាក់) ។

៥-បានមរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ីការមពបើពបាស់     

បមច្ចកវទិយាក្ុងការសស្វងរកផទៃុកឯកស្រ និងសចករសំ�ក 

្័ត៌មាន និងការមធ្វើអាជីវក្្ម មៅមខតតេពកមចះ មដើ្្បីមងកើន

ស្តថាភា្ដ�់្ននតេី្ ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍សសតេទំីាង១៤       

និង្ននតេី្ ណ្�ផ្ស្្វផសាយ្័ត៌មាន ននមខតតេមរ�មៅ 

គមពមាង ក្ុងការមពបើពបាស់បមច្ចកវទិយា សរបុចំនួន ៤២នាក់ 

(សសតេី ៣១នាក់) ៕ 
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បានមរៀបចំមវទិកានាររីតនៈ សតេី្  ីយុវជន រួ្ រ្កាត់បនថាយ 

អំម ើ្ហិងសា មៅវទិយា�័យចំនួន១២ របស់មខតតេមសៀ្រាប 

កំ្ង់ចា្ នព្សវង និងមខតតេមពាធិ៍ស្ត់ មដើ្្បីមងកើនការ 

យ�់ដរឹងរបស់យុវវយ័រួ្ រ្កាត់បនថាយអំម ើ្ហិងសាក្ុង 

ពគរួស្រ និងសង្្គ  សដ�មានអក្ចូ�រួ្ ្ក្ី្នទៃីរកិច្ច- 

ការនារមីខតតេ ្នទៃីរអប់រយុំវជន និងកីឡា អាោ្ធរ្ូ�ដា្ឋ ន 

មោកពគរូ អ្កពគរូ និងសិសសានុសិស្សសរបុចំនួន ១.៦៨០ 

នាក់ (សសតេី ៩៥៤នាក់) ៕

នាយកោ្ឋ ន្េ័ម៌ាន

សិស្សមៅវទិយា�័យហុ៊នសសនបរឹងកុក មខតតេកំ្ង់ចា្

មោកជំទាវ បុ៊ន ្ុទ្ធី អនុរដ្ឋម�ខាធិការ ពកសួងកិច្ចការនារ ីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយសិសសានុសិស្ស 

ម�ើកនដស្តេ ំោសញ្ញា បញ្ឈប់អំម ើ្ហិងសាម�ើសសតេី និងមក្មងសសី មៅវទិយា�័យកំ្ង់ោវ មខតតេនព្សវង

មោកជំទាវ មាែ ន ចិនាតេ  រដ្ឋម�ខាធិការ ពកសួងកិច្ចការនារ ីោគណៈអធិបតី មៅវទិយា�័យហុ៊នសសនស្គន់ មខតតេកំ្ង់ចា្
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នាយកោ្ឋ នការពារ្្លវូចបាប់

១-បានមបើកវគ្គបណដេុ ះបណាដេ �ពគរួបមងា្គ �ថ្្ក់តំបន់ 

ចំនួន ៣ សដេី្ ី ការទប់ស្ក ត់ការរមំោភបំពានផ្ូវមភទម�ើ 

សសតេី និងកុមារ មៅមខតតេនបែ�ិន ស្្វ យមរៀង និងមខតត្េ ណ្�គិរ ី

សដ�មានអ្កចូ�រួ្ ចំនួន ១៣៥នាក់ (សសីតេ ១២៧នាក់)។ 

បានមធ្វើមវទិកាផ្ស្្វផសាយដ�់ពបោ្�រដ្ឋសដេី្ ីការទប់

ស្ក ត់ការរមំោភបំពានផ្ូវមភទម�ើសសតេ ី និងកុមារ មៅ 

ក្ងុមខតតេទំាង៣ខាងម�ើបានចំនួន ៦ដង សដ�មានពបោជន 

ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៩៥០នាក់ ( សសីតេ ៦៧០នាក់ )។

មោកជំទាវ ឡុង សុផ�្ ីអនុរដ្ឋម�ខាធិការពកសួងកិច្ចការនារ ី

ថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្ មៅមខតត្េ ណ្�គិរ ី

អក្ចូ�រួ្ មវទិកាផ្ស្្វផសាយមៅមខតតេស្្វ យមរៀង

២-បានមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �ពគរូបមងា្គ �ថ្្ក់តំបន់ 

សតេី្  ីសក ្្មភា្ថ្្ក់ភូ្ិ មដើ្ ្ទីប់ស្ក ត់អំម ើ្ជួញដូរ្នុស្ស 

និងការមកងពបវញ័្ច នានា ចំនួន៤វគ្គ មៅមខតតេតាសកវ 

សទៃរឹងសពតង បនាទៃ យមានជ័យ និងមខតតេកំ្ង់ឆំ្្ង សដ� 

មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ ១៦៨នាក់ (សសតេ ី ១៤៧នាក់)។ 

បណតេុ ះបណាតេ �មៅថ្្ក់មខតតេរចួ ពករុ្ការងារបានពរំពទ 

ដ�់ការមរៀបចំមវទិកាផ្ស ្្វផសាយរបស់ពករុ្ជនបមងា្គ � ដ�់ 

ពបោ្�រដ្ឋ មៅថ្្ក់�ំុចំនួន ០៨ម�ើក ក្ុង�ំុចំនួន ១២ 

របស់សសរុកចំនួន ០៤៖ សសរុកថ្ឡាបរវិាែត់ មាែ នឡ សំមរាង 

និងសសរុកបរបូិណ៌ មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៦១៦នាក់ 

(សសតេី ៣៧៨នាក់) ។ 

៣-បានមរៀបចំមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �សតេី្ ីចបាប់ និង      

ឯកស្រក្ួននីតិវធីិពបតិបតតេិរបស់្ននតេី/ភ្ាក់ងារនគរបា� 

យុតតេិធ្៌ចំនួន ២៥រាជធានី-មខតតេ បានចំនួន៣វគ្គ សំរាប់ ៣ 

តំបន់មាន មខតតេមពាធិ៍ស្ត់ រតនគិរ ី និងមខតតេកំ្ង់ឆំ្្ង 

ដ�់្ននតេីពកសួងកិច្ចការនារ ីអនុពបធាន្នទៃីរមខតតេ ពបធាន-

អនុពបធានការោិ�័យ នគរបា� ្ ននតេីភ្ាក់ងារនគរបា�

យុតតេិធ្៌កិច្ចការនារសីសរុក អភិបា�រងសសរុក សរបុចំនួន 

១២៦នាក់ (សសតេី ៩៨នាក់) ។ 

៤-បានមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �ជនបមងា្គ �សតេី្ីការ 

ទប់ស្ក ត់អំម ើ្ហិងសាក្ុងពគរួស្រ ចំនួន ៣ វគ្គ មៅមខតតេចំនួន 

៣ មាន៖ មខតតេបាត់ដំបង មកាះកុង និងមខតតេត្ូង�្មុ ំមាន 

អក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ១៤៤នាក់ (សសតេី ១២៥នាក់) ។

បានមរៀបចំមវទិកាផ្ស្្វផសាយដ�់ពបោ្�រដ្ឋមៅ 

ថ្្ក់សសរុក �ំុ ភូ្ិ សដេី្  ីការទប់ស្ក ត់អំម ើ្ហិងសាកុ្ងពគរួស្រ 

តា្រយៈសខ្សវមីដអូ មរឿងឥទិ្្ធ �ក្ុងការផ្្ស់បតេូរ និង្ុន 

ម្�អ្វីៗកន្ងហួស ចំនួន៣ វគ្គមៅមខតតេ ៣ មានមខតតេ        

បាត់ដំបង មកាះកុង និងមខតតេត្ូង�្មុ ំមានអក្ចូ�រួ្ សរបុ 

ចំនួន ៩៤២នាក់ (សសតេី ៥២៩នាក់) ។

៥-បានមរៀបចំកិច្ចពបជំុពករុ្ការងារសហពបតិបតតេិការ 

អនតេរោតិ ននគណៈកមា្ម ធិការោតិពបយុទ្ធពបឆំ្ងអំ្ីជួញ

ដូរ្នុស្ស និងពករុ្ម�ខាធិការដា្ឋ ន ននពករុ្ការងារសហ- 

ពបតិបតតេិការអនតេរោតិ ចំនួន ០៣ម�ើក មានអក្ចូ�រួ្  

សរបុចំនួន ១២៧នាក់ (សសតេី ៨២នាក់) ។ 

៦-បានមរៀបចំសិកា្ខ ស្ោបូកសរបុ�ទ្ធផ�ការងារ  

ឆំ្្ ២០១៩ និងម�ើកទិសមៅបនតេ មដើ្្រីកបំណុចខំ្ាង 

និងចំណុចមខសាយ និងអនុស្សន៍ មដើ្្សីក�្ស្ពមាប់ 

អនុវតតេបនតេ សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៧០នាក់      

(សសតេី ៦២នាក់)៕
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នាយកោ្ឋ នសហពបេបិេតេកិារអនតេរោេិ

បានមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �សតេី្ ី កិច្ចការសសតេ ី និង 

អាស៊្ន និងស្រៈសំខាន់ ននការមធ្វើ�ិខិតរំពទមដើ្្ចុីះ    

កិច្ចព្្មព្ៀងោ្ួយនដគូអភិវឌ្ឍន៍ បានចំនួនបីវគ្គមៅ 

មខតតេព្ះវហិារ ស្្វ យមរៀង និងមខតតេតាសកវ មពកា្អធិបតីភា្ 

មោកជំទាវ រុន សុវណ្ណ ទេវី អនុរដ្ឋម�ខាធិការ នន 

ពកសួងកិច្ចការនារ ីមដើ្ ្ផីតេ�់ចំមណះដរឹង និងបទ្ិមស្ធន៍ 

សដ�ទាក់ទង់នរឹងកិច្ចការសសតេី និងអាស៊្ន និងស្រៈសំខាន់ 

ននការមធ្វើ�ិខិតរំពទមដើ្ ្ីចុះកិច្ចព្្មព្ៀងោ្ួយនដគូ 

អភិវឌ្ឍន៍ សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ១៥៦ នាក់ (សសតេី ១២៤ 

នាក់) ោ្ននតេី្ក្ីអនតេរនាយកដា្ឋ ន ននពកសួងកិច្ចការនារ ី

្នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេទំាង២៥ រាជធានី-មខតតេ៕

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេស្្វ យមរៀង

សក្្មភា្អក្ចូ��រួ្  មៅមខតតេស្្វ យមរៀង

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេព្ះវហិារ
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១-បានមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ីការអនុវតតេអនុ-

សញ្ញា សីុ-ដ បានចំនួន ៥វគ្គ ម�ើមខតតេចំនួន៥ មាន៖ មខតតេ 

សទៃរឹងសពតង ព្ះវហិារ នព្សវង បនាទៃ យមានជ័យ និងមខតតេ 

មកាះកុង សដ�មានសិកា្ខ កា្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៣១៩នាក់ 

(សសតេី ១៩៨នាក់) ។ វគ្គបណតេុ ះបណាតេ �មនះមផ្តេ តសំខាន់ម�ើ

ការម�ើកក្្ពស់ស្ភា្អាពាហ៍្ិពាហ៍ពគរូស្រ មរៀបចំ   

មដាយពករុ្ពបរឹកសាោតិក ្្ពុោមដើ្្សីសតេ ី(ក.ជ.ក.ស) ក្ុង    

មរ�បំណង្ពងរឹងស្តថាភា្យ�់ដរឹងអំ្ីមរ�ការណ៍

ពគរឹះសំខាន់ៗ ននអនុសញ្ញា សីុ-ដ ចបាប់ បញញាតតេិ និងមរ�- 

ពករុ្ពបរឹកសាោេិក្ុ្ោមដើ្ ្សីសតេ ី

នមោបាយោតិ ផសារភា្ជ ប់ការអនុវតតេអនុស្សន៍របស់ 

សម្ តេចអគ្្គ ហាទសនាបតីមតមោ ហុ៊ន សសន នាយក 

រដ្្ឋ ននតេី ននព្ះរាោណាចពកក្្ពុោ។

២-បានតា្ដានវាយតន្ក្ារអនុវតតេអនុសញ្ញា សតេី្ ីការ 

�ប់បំបាត់រា�់ទព្ង់ ននការមរ ើសមអើងពបឆំ្ងនរឹងនារមីភទ 

អនុស្សន៍សម ត្េចមតមោ នាយករដ្្ឋ ននតេី និងចបាប់ោតិ 

ពាក់្័ន្ធបានចំនួន ៨មខតតេ សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន 

៤៨០ នាក់ (សសតេី ២២៩នាក់)។

៣-បានមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ីការវភិាគម�ើការ 

អនុវតតេមរ�នមោបាយមឆ្ើយតបនរឹងអនុសញ្ញា  CEDAW 

បានចំនួន្ីរមខតតេគឺ មខតតេបាត់ដំបង និងមខតតេសកប សដ�មាន 

អក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ១០៣នាក់  (សសតេី ៧០នាក់) ោ្ននតេី 

ជំនាញថ្្ក់ោតិ ននពកសួងពាក់្័ន្ធ ពបធាន/អនុពបធាន 

្នទៃីរកិច្ចការនារមីខតតេ ្ នទៃីរសផនការមខតតេ ្ នទៃីរ្ុខងារស្ធា-

រណៈមខតតេ ្ នទៃរីសង្្គ កិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសប្ទា 

្នទៃីរការងារ និងបណតេុ ះបណាតេ �វោិ្ជ ជីវៈមខតតេ ្នទៃីរអប់រ ំ

យុវជន និងកីឡាមខតតេ និង្ននតេអីគ្គម�ខាធិការដា្ឋ ន 

អចិនននតេយ៍ ននពករុ្ពបរឹកសាោតិក្្ពុោមដើ្្សីសតេី ៕

មោកជំទាវ មាែន ចិនាតេ  រដ្ឋម�ខាធិការ ននពកសួងកិច្ចការនារ ី

ោគណៈអធិបតី មៅមខតតេមកាះកុង

គណៈអធិបតី ថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្ មៅមខតតេសទៃរឹងសពតង
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ពករុ្ការងារសក្្មភា្ជន្ិការពកសួងកិច្ចនារ ីបាន 

មរៀបចំវគ្គបណតេុ ះបណាតេ � សតេី្ ី ជំនាញសស្វងរកការរំពទ 

ពករុ្ការងារសក្ភ្ា្ជន្កិារពកសងួកចិ្ចការនារ ី

មោកជំទាវ សញែ្  ្រកត អនុរដ្ឋម�ខាធិការ 

ននពកសួងកិច្ចការនារ ីោគណៈអធិបតី មៅមខតតេកំ្ង់ចា្

គណៈអធិបតី ថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេកំ្ង់ឆំ្្ង

គណៈអធិបតី ថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  

មៅមខតតេនបែ�ិន

្តិម�ើបញ្ហា មយនឌ័រ និង្ិការភា្ ចំនួន ៣ ម�ើក មៅ 

មខតតេកំ្ង់ឆំ្្ង មខតតេកំ្ង់ចា្ និងមខតតេនបែ�ិន មដើ្ ្បីមងកើន 

ការយ�់ដរឹងអំ្ីជំនាញសស្វងរកការ រំពទ្តិម�ើបញ្ហា  

មយនឌ័រ និង្ិការភា្ ដ�់្ននតេពីកសួងកិច្ចការនារ ី

្នទៃរីពាក់្័ន្ធ និង្នទៃរីកិច្ចការនាររីាជធានី-មខតតេ មាន មខតតេសកប 

តាសកវ កំ្ង់ឆំ្្ង មពាធិ៍ស្ត់ ឧតតេរមានជ័យ មសៀ្រាប 

មកាះកុង កណាតេ � នបែ�ិន នព្សវង កំ្ង់ធំ បាត់ដំបង 

ព្ះវហិារ បនាទៃ យមានជ័យ កំ្ង់ចា្ ត្ូង�្មុ ំព្ះសីហនុ 

កំ្ត ្ណ្�គិរ ី រតនគិរ ី ពកមចះ សទៃរឹងសពតង និង 

រាជធានីភ្ំម្ញ សរបុចំនួន ១៣៩នាក់ (សសតេី១១១នាក់)៕
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បានមបើកវគ្គបណតេុ ះបណាតេ �សតេី្ ីមរ�ការណ៍សណនំា

្ីនីតិវធីិសវនក្្ម និងការងារ ពគប់ពគង ហិរញញាវតថាុ មដើ្្ី 

្ពងរឹងស្តថាភា្្ននតេមីពកា្ឱវាទ ពកសួងកិច្ចការនារ ី

ទំាងថ្្ក់កណាតេ � និង្ូ�ដា្ឋ ន មដាយ សចកោថ្្ក់តំបន់ 

បានចំនួន០៣វគ្គ៖ វគ្គទី១ មៅមខតតេពកមចះ វគ្គទី២ 

មៅមខតតេមកាះកុង និង វគ្គទី៣ មៅមខតតេបនាទៃ យមានជ័យ 

នាយកោ្ឋ នសវនក្ន្ ទ្េក្ងុ

ជូនដ�់្ននតេីពកសួង និង្ននតេី្នទៃីរ (្ជ្ឈ្ណ្�អភិវឌ្ឍន៍ 

សសតេ ីនិងការោិ�័យកិច្ចការនារពីករុង-សសរុក-ខណ្) ម�ើ 

ទូទំាង ២៥ រាជធានី/មខតតេ ។ វគ្គបណតេុ ះបណាតេ �ទំាងបីវគ្គ 

ខាងម�ើ មពកា្អធិបតីភា្មោកជំទាវ ចាន់ សុធាវ ី

អរ្គ ធិការ ននអរ្គ ធិការដា្ឋ ន ននពកសួងកិច្ចការនារ ីសដ� 

មានសិកា្ខ កា្សរបុចំនួន ១២៧នាក់ (សសតេី ៩៤នាក់)៕

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅមខតតេបនាទៃ យមានជ័យ

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយសិកា្ខ កា្ មៅមខតតេពកមចះ
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១)- បានមរៀបចំសិកា្ខ ស្ោសតេី្ ី ការម�ើកក្្ពស់ការ 

យ�់ដរឹង សតេី្ ី ការបនញ្ជ បមយនឌ័រក្ុងគមពមាងវនិិមោគ 

ការសពបពបរួ�អាកាសធាតុ មៅស្ក�វទិយា�័យភូ្ិនទៃ 

ភ្ំម្ញ សដ�មានអ្កចូ�រួ្ សរបុ ២៧៥នាក់ ោនិស្សតិ 

ស្សស្តេ ចារ្យ នន្ហាវទិយា�័យសង្្គ ស្សសតេ និង្នុស្ស 

ស្សសតេ ។ សិកា្ខ ស្ោមនះមានមរ�បំណង ក)-ម�ើកក្្ពស់ 

ការយ�់ដរឹងោស្ធារណៈរបស់និស្សតិ ស្សសតេចារ្យ អំ្ី 

ស្រៈសំខាន់ ននការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ ក្ងុគមពមាងវនិិមោគ

បនសុានំរឹងការសពបពបរួ�អាកាសធាតុ សពមាប់តន្ប្សនថ្ា       

ក្ុងការផតេ�់ភា្អង់អាចសផក្មសដ្ឋកិច្ចដ�់សសតេី ស្ភា្ 

មយនឌ័រ និងការកាត់បនថាយនូវរា�់ ទព្ង់មរ ើសមអើងមផ្សងៗ 

ខ)-ជព្រុញម�ើកទរឹកចិតតេស្សសតេចារ្យ និងនិស្សតិ ឱ្យមានការ 

គិតគូ្ីការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ និងការសពបពបរួ�អាកាសធាតុ 

មដើ្្មីធ្វើឱ្យពបមសើរមឡើងសពមាប់ការរស់មៅពបចំានថងៃ គ)- 

ម�ើកក្្ពស់ការចូ�រួ្ ោស្ធារណៈម�ើការបនញ្្ជ ប 

មយនឌ័រក្ុងភា្ធន់នរឹងអាកាសធាតុ និងមពរះ្ហនតេរាយ 

និងបញ្ហា មផ្សងៗសដ�ពាក់្័ន្ធ មដើ្ ្មីធ្វើឱ្យពបមសើរមឡើងមៅ

ក្ុងការរស់មៅពបចំានថងៃ។ 

២)- បានមរៀបចំសិកា្ខ ស្ោ សតេី្ ីការគណនាតំន� នន 

ការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ មដើ្្បីនសុានំរឹងការសពបពបរួ�អាកាស

ធាតុក្ុងការម�ើកក្្ពស់អនា្័យជនបទ និងតា្ទី 

ស្ធារណៈ  នន�ំុសព្កជីក និង�ំុនព្ពតឡាច សសរុករកុ្ខគិរ ី

មខតតេបាត់ដំបង សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ ៨៤នាក់ 

(សសតេី៤៥នាក់)។ 

៣)- បានមរៀបចំកិច្ចពបជំុពបចំាពតីមាសរបស់គណៈ       

កមា្ម ធិការដរឹកនំា និងសព្បសព រ្ួ�ការងារមយនឌ័រ និង         

ការសពបពបរួ�អាកាសធាតុ គ.ស.ស.ប.ប មៅសតេកីារពកសួង 

កិច្ចការនារ ី សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុ៤៥នាក់ (សសតេ ី

៣៥នាក់) ។ 

៤)- បានមរៀបចំកិច្ចពបជំុ តា្ដានសក ្្មភា្អនុវតតេ 

គមពមាងស្ក�្ង សតេី្  ីការបនញ្្ជ បមយនឌ័រ ក្ងុការម�ើក 

ក្្ពស់ អនា្័យជនបទ និងតា្ទីផសារស្ធារណៈ មៅ�ំុ 

សព្កជីក និង�ំុនព្ពតឡាច សសរុករកុ្ខគិរ ីមខតតេបាត់ដំបង  

សដ�មានអក្ចូ�រួ្ សរបុចំនួន ៥៣នាក់ (សសតេី ៣៩នាក់)។

គណៈកម្ាធកិារមយនឌរ័ នងិការមពបពបរួលអាកាសធាេុ

គណៈអធិបតីថតរបូអនុសសាវរយ៍ីោ្ួយអក្ចូ�រួ្  មៅស្ក�វទិយា�័យភូ្ិនទៃភ្ំម្ញ
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ពបមទសក្្ោុោបម់លខ ១ ក្ងុការប ជ្ូនទ័្ ្កួមខៀវោនារមីដើ្ ្រីកសាសនតេភិា្

ក្ុងរយៈម្�ោងដប់ឆំ្្កនង្្ក ពបមទសក្្ពុោបាន    

បញ្ជូ នកងទ័្្ួកមខៀវោសសតេីមៅចូ�រួ្ មបសកក្្មសថរកសា

សនតេិភា្ោប់�ំដាប់ថ្្ក់ម�ខ១ ក្ុងចំមណា្ពបមទស 

អាស៊្នទំាងដប់ ក្ងុពកបខណ័្បំម្ញមបសក្្្ម នុស្សធ្៌ 

មៅមពរៅពបមទស។  

មៅឆំ្្២០១៧ ក្្ពុោពតរូវបានអង្គការសហពបោោតិ 

ចាត់ចំណាត់ថ្្ក់ម�ខ១០ ក្ុងចំមណា្ពបមទសសរបុ 

ចំនួន ១២១ ក្ុង្ិភ្មោក ម�ើការបរចិា្ច គកមំ្ាងរកសា 

សនតេិភា្សផក្សសតេ ី មដើ្្មី�ើកក្្ពស់សសតេកី្ុងការបំម្ញ      

មបសក ្្មសថរកសាសនតេិភា្ក្ុង្ិភ្មោក។

គិត្ីឆំ្្២០០៦ ្ក ក្្ពុោបានបញ្ជូ នកងទ័្្ួកមខៀវ

មៅចូ�រួ្ មបសកក្្មរកសាសនដេិភា្របស់អង្គការសហ-

ពបោោតិសរបុចំនួន៥.៧៨៣នាក់មហើយ (សសតេី ២៧៧នាក់)

ម�ើពបមទសចំនួន ០៨ រួ្ មាន សីរុ ី អានហ្វកិកណាតេ � 

ស្ធារណរដ្ឋសូ៊ដង់ សូ៊ដង់ខាងត្ូង �ីបង់ មាែ�ី 

ស្យពបរឹស និងពបមទសឆ្ត ។ 

កងទ័្្ួកមខៀវក្្ពុោទំាងអស់មានជំនាញដូចោ៖ 

មបាសសំអាត្ីន កំមទចពរប់្ិនទាន់ផទៃុះ ពតរួត្ិនិត្យការ 

មធ្វើដំមណើ រ វសិ្វក្្ម អាវធុហតថា ម្ទ្យកព្ិត ២ វសិ្វក្្មសំណង់ 

វសិ្វក្្មខាងព្ោនយនដេមហាះ នាយទាហានមសនាធិការ 

និងសមងកតការណ៍មោធា៕ 

(ដកសសង់មចញ្ីមវ ែបស្យ របូភា្ ភ្ំម្ញបែុសតេិ៍)

សសតេី្ួកមខៀវក ្្ពុោមៅកុ្ង្ិធីមរៀបចំមៅបំម្ញមបសកក្្មមៅអង្គការសហពបោោតិ
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យុវតីសខ្មរ្ីរនាក់ បានបងាហា ញអារ ្្មណ៍រមំភើបម្�មឡើង 

ដ�់ជំរភំ្ំមអមវ ើមរ ែស សដ�មានក ្្ពស់៥៣៦៤ស ែ្ពត សដ�ខ្ពស់ 

ោងមគបំផុតម�ើមោក មដាយមោគជ័យ ។

កញ្ញា  ហ៊ាន សោុតា អាយុ ២៨ ឆំ្្ មធ្វើការមៅស្ថា នទូត 

អូសស្តេ �ី បាននិោយថ្ ខ្ុមំទើបបានពតឡប់្ក្ីពបមទស

មនបាែ�់បនាទៃ ប់្ីបានបញ្ច ប់ការមឡើងមៅកាន់ជំរ ំ្ ូ�ដា្ឋ ន

ននភ្មំអមវ ើមរ ែស ។ កញ្ញា បនតេថ្ មយើងមធ្វើដំមណើ រមៅកាន់ភ្មំនះ 

មានរ្ ២នាក់ គឺ កញ្ញា  ម ែ៉  ចន័ទេោល ី។

រឯីកញ្ញា  ម ែ៉  ចន័ទេោល ីអាយុ ២៧ ឆំ្្ មធ្វើការមៅគណៈ

កមា្ម ធិការកាកបាទពកហ្អនតេរោតិ បានពបាប់ថ្ ខ្ុំ 

សបបាយចិតតេណាស់ មៅម្�បានមឡើងដ�់ជំរ ំ្ ូ�ដា្ឋ ន

ននភ្ំមអមវ ើរ ែស ចំមពាះការមឡើងភ្ំមនះ ក្ុង១នថងៃ មយើងមដើរ        

្ី ៦-៧ មមាែង ពតរូវឈប់សពមាកមៅទីមនាះ គឺស្្ក់មៅ 

សណា្ឋ ររ មដាយស្រអាកាសធាតុពតោក់ខំ្ាង និង្ិនសូវ 

មានខ្យ�់អុកសីុសហ្សន។ ចំមពាះសុខភា្វញិ ្គ្គុមទស     

មទសចរបានសណនំាឱ្យទទួ�ទានទរឹកឱ្យបានមពចើន មដកឱ្យ 

សឆត្ និង្ិនិត្យសុខភា្្ួយនថង្ៃ តេង ។

បែុសនតេកញ្ញា  សោុតា បានពបាប់ថ្ ការមឡើងមៅកាន់     

ជំរ ំ្ ូ�ដា្ឋ ន ននភ្មំអមវ ើមរ ែស ្ិនពរន់សតោការមធ្វើដំមណើ រ  

មឆ្្ព ះមៅកាន់មរ�មៅមនាះមទ សតក៏ោការរកីរាយចំមពាះ 

ដំមណើ រក្សានតេមៅតា្ដងផ្វូមនាះសដរ ។ អ្វសីដ�រ រឹតសតចាប់ 

អារ្្មណ៍មនាះគឺ ទិដ្ឋភា្ដ៏អស្្ច រ្យ សព្ស់ដ៏សសស់ស្្ត 

ននជួរភ្ំ និងការពបាសស័យទាក់ទងោ្ួយពបោជនមៅ 

តំបន់មនាះ។

កញ្ញា  សោុតា បានមរៀបរាប់ថ្ អ្វីសដ�អស្្ច រ្យ និង 

មានស្រសំខាន់មនាះគឺ មយើងទំាង្ីរនាក់បានមធ្វើដំមណើ រ 

មដាយមថ្មើមជើងទំាងមឡើងភ្ំ និងចុះ្ីម�ើកំ្ូ�ភ្ំ មហើយ 

ការមឡើងភ្ំមនះមពបើរយៈម្� ៧នថងៃ និងចុះ្កវញិមាន   

រយៈម្� ៤នថងៃ ។ កញ្ញា បសនថ្ា ថ្ មយើង្ិនស្នោអក្      

សដ�ចូ�ចិតតេពបថុយនរឹងមពរះថ្្ក់មនាះមទ សតចូ�ចិតតេ    

ចង់ដរឹង ចង់ម�ើញ មហើយនំាយកនូវអ្វីសដ�ថ្មីឱ្យអ្កដនទ 

បានដរឹង និងម�ើញ មដាយមពជើសមរ ើសយកភា្រមំភើបរកី រាយ 

ោោងភា្ភ័យខ្ាច។ 

សោុតា បានបនតេទំាងញញរ្ឹ ថ្ មនះ្ិនស្នោម�ើក 

ទី្ួយមនាះមទ មៅឆំ្្២០១៧មយើងធ្ាប់មឡើងភ្ំមវនសីុផ្ន

ក្ុងពបមទសមវៀតណា្ សដ�ោភ្ំខ្ពស់ោងមគក្ុងតំបន់ 

ឥណូ្ចិន និងឆំ្្២០១៨ បានមឡើងភ្ំឱរាែ�់ សដ�ោភំ្ខ្ពស់

ោងមគក្ុងពបមទសក្្ពុោផងសដរ។  

ោចុងមពកាយកញ្ញា បសនថ្ា ថ្ មយើងសូ្ម�ើកទរឹកចិតតេឱ្យ 

្ិតតេយុវវយ័ទំាងឡាយ មបើចង់មធ្វើដំមណើ រកំស្នតេឱ្យមាន 

អារ្្មណ៍ភ្ឺថ្្ សូ្ងាក្កទទួ�យកការស្ក�្ងមដើរ

កំស្នតេមដាយមឡើងភ្ំ មដើ្្យីកឈះ្ម�ើខ្ួនឯង ោោង 

យកម្�មវោមៅមធ្វើអ្វីសដ�សង្្គ សប់្មខ្ពើ្ ៕

យវុេមីខរ្្រីនាក ់បងាហា ញអារ្ណ៍្រមំភើបម្លបនម�ើងដលជ់រំភំ្មំអមវើមរ ែស

កញ្ញា  ម ែ៉ ច័នទៃដា�ី  ខាងមឆ្វងនដ 

និងកញ្ញា  ហ៊ាន សុោតា របូខាងស្តេ នំដ
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ពបការ៥. 

ពកសួងសុខាភិបា� ពតរូវទទួ�បនទៃុកអនុវតតេន៏ក្្មវធីិឧបតថ្ា ្ភស្ច់ពបាក់ជូនសសតេមីាននផទៃមពាះ និងកូនអាយុមពកា្ ២ឆំ្្ នន 

ពគរួស្រមានប័ណ្ណស្ធ្៌ ឬប័ណ្ណអាទិភា្ រហូតដ�់មានការកំណត់ោថ្មីមដាយបទប្ញញាតតេិមដាយសឡក ។

ពបការ៦.

ពបាក់ឧបតថ្ា ្ភពតរូវបានផដេ�់ជូនមៅម្�សដ�សសតេីមាននផទៃមពាះ ្កទទួ�មសវាមៅ្ូ�ដា្ឋ នសុខាភិបា�ស្ធារណៈ ោដំណាក់ 

កា�ដូចខាងមពកា្ ៖

ដំណាក់កា�ទី១ ៖ ផដេ�់ការឧបតថ្ា ្ភចំនួន ៤០ ០០០ មរៀ�ក្ុង១ដង សពមាប់ការ្កទទួ�មសវា្ិនិត្យនផទៃមពាះ សដ�ផដេ�់ 

  ោអតិបរមាចំនួន ៤ដង ្ុនម្�សពមា�កូន 

ដំណាក់កា�ទី២ ៖ ផដេ�់ការឧបតថ្ា ្ភចំនួន ២០០ ០០០ មរៀ� សត១ដងគត់ មៅម្�សពមា�កូន 

ដំណាក់កា�ទី៣ ៖ ផដេ�់ការឧបតថ្ា ្ភចំនួន ៤០ ០០០ មរៀ�ក្ងុ១ដង សដ�ផដេ�់ោអតិបរមាចំនួន ១០ដង ក្ងុមនាះ ៣ដង មៅម្� 

  ្កទទួ�មសវា្ិនិត្យសុខភា្មពកាយ ម្�សពមា�កូន និង ៧ដង មៅម្�យកកូន្កចាក់ថំ្្បងាក ររហូតដ�់

  អាយុ ២ឆំ្្។

ការកំណត់ម្�មវោននការទទួ�មសវាទំាងបី ដំណាក់កា� មានមៅក្ុងឧបស្្ព័ន្ធននពបកាសមនះ ។

 ពបការ៧.

ក្ុងករណីរ�ូតកូន ពបាក់ឧបតថ្ា ្ភមនះពតរូវផដេ�់ជូនដូចខាងមពកា្ ៖ 

- ៤០ ០០០ មរៀ� សត្ួយដងគត់ កុ្ងករណីគភ៌អាយុមពកា្ ១២សបាដេ ហ៏

- ៤០ ០០០ មរៀ�កុ្ង ១ដង សដ�ផដេ�់ោអតិបរមាចំនួន ២ដង ក្ុងករណីគត៌អាយុ្ី ១២សបាដេ ហ៏ ដ�់ ២៤សបាដេ ហ៏ ។

ក្ុងករណីកូនស្្ប់ម្�សពមា� ឬមពកាយម្�សពមា� ពបាក់ឧបតថ្ា ្ភមនះពតរូវបនតេផដេ�់ជូនដូចខាងមពកា្ ៖ 

- ២០០ ០០០ មរៀ� មៅម្�សពមា�

- ៤០ ០០០ មរៀ� ក្ងុ១ដង សដ�ផដេ�់ោអតិបរមិាចំនួន ៣ដង មៅម្ �្កទទួ�មសវា្ិនិត្យសុខភា ម្ពកាយម្ �សពមា�កូន។

ក្ុងករណីមាដេ យស្្ប់មៅម្�សពមា� ពបាក់ឧបតថ្ា ្ភមនះពតរូវបនតេផដេ�់ជូនអាណា្យាបា�សសបចបាប់ ឬអ្កសដ�មានសិទ្ធិសសប 

ចបាប់ ឬអ្កសដ�នំាកូន្កទទួ�មសវា ដូចខាងមពកា្ ៖ 

- ២០០ ០០០ មរៀ�សពមាប់ការសពមា�

- ៤០ ០០០ មរៀ�ក្ុង ១ដង សដ�ផដេ�់ោអតិបរមិាចំនួន ១០ដង មៅម្�យកកូន្កទទួ�មសវាសថទំាសុខភា្កូន ដ�់កូន

អាយុ ២ឆំ្្ ។

ពបការ១៤.

ការឧបតថ្ា ្ភស្ច់ពបាក់ជូនសសតេីមាននផទៃមពាះ និងកូនអាយុមពកា្ ២ឆំ្្ ដូចមានសចងមៅក្ុងបទប្ញញាតតេិ ននពបកាសមនះ ពតរូវអនុវតតេន៏ 

ចាប់្ីនថងៃទី១ សខ្្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ តមៅ ។

ពបការ១៥.  

សសតេីសដ�មាននផទៃមពាះ្ុននថងៃទី១ សខ្្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ និងកូនអាយុមពកា្ ២ឆំ្្សដ�បានមកើត្ុននថងៃទី១ សខ្្ិថុនា ឆំ្្២០១៩ 

ពតរូវទទួ�បានមសវា និងពបាក់ឧបតថ្ា ្ភមៅតា្តារាងម្�មវោ ដូចមានកំណត់ក្ុងឧបស្្ព័ន្ធ ននពបកាសមនះ សពមាប់រយៈ 

ម្�សដ�មៅស�់ ។

 ខសចក្ដីដកកសងខ់ចញពើក្រកាសអន្តរកកសងួ រវង
ឧបនាយករដឋាមនន្តើ រដឋាមនន្តើ កកសងួខសថឋាកិច្ច និង ហិរញ្ញ វត្ុ 

និងរដឋាមនន្តើកកសងួសខុាភិបាល 
សដីើពើ 

ការអនវុត្តកម្មវិធើឧបតម្្ភសាចក់រាកជ់ លូននស្តើមានផផខ្ោះ និងកមុារអាយខុកកាម 
២ឆ្នា ំ ផនកគរួសារមានបណ័្ណ សមធម ៌ឬបណ័្ណ អា្ិភាព



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 45




