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លោកជទំាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី  បានដឹកនាគំណៈត្រតិភយូ 

ច យូលតកាបបង្គំាល ់និងអានរបាយការណ ៍អពីំវឌ្ឍនភាពការង្រ 

និងសមិទ្ធផិលរបសន់ស្ីកម្ជុា ថ្្យតពរះករណុា ជាអមា្ច សជី់វិ្លលី្្ យូង តពរះមហាក្សត្ 

ននតពរះរាជាណាចតកកម្ជុា និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី តពរះវររាជមាតាជាតិខខ្មរ 

ជាទីលគារពសកាកា រៈដខ៏ង្ខ់ស្ប់ផំុ្
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លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី ថ្រ យូបអនសុសាវរីយជ៍ាមយួកីឡាការិនីលមដ្យមាស 

គណៈត្រតិភយូអនរ្តកសងួ ដឹកនាលំដ្យរដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី លៅតពរះបរមរាជវាងំ
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លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីដឹកនំ្គណៈប្បតិភូចូេប្កាបបង្ំគាេ់ តពរះករណុា           

ជាអមា្ច សជី់វិ្លលី្្ យូង តពរះមហាក្សត្ ននតពរះរាជាណាចតកកម្ជុា និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី តពរះ         

វររាជមាតាជាតិខខ្មរ ោទធីលគារព្កាកា រៈដ៏េង់្េ្្ បំ់ផុត លដើម្ធីអបអរោទរេួបលេើកទធី ១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី ៨មធីន្ 

ឆ្្ន ២ំ០២០ លប្កាមប្បធានបទ “ មានសន្ភិាព មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយឌរ័ ” លៅក្នុងប្រាោទ្ិរ ធីមងេ្ 

កាេពធីផ ង្ៃទធី២៩ កេកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០២០ ។ គណៈប្បតិភូចូេរមួោតំណាងមកពធី ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងប្ក្ួង-ោថា ប័នន្ន្ 

ប្ពឹទ្្ ភា រដ្្ឋ ភា ប្ក្ួងមហាផផទៃ ប្ក្ួងការពារោតិ ប្ករុមប្បឹកសាធម្មនុញញា កាករាទប្កេមកម្ុោ ្មាគមន្រ ធី             

អាោញា ធរោតិទទួេបនទៃុកកិច្ចការប្ពំកដន គ.៨៥ កធីទបាការនិធីលមដាយមា្ អភិរាេស រ្ុកោស្តាធី និងជនមានពិការភាព 

្របុចំនួន ១៥០របូ ។

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី រានអានររាយការណ៍ថ្្វ យ តពរះមហាក្សត្ និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី អំពធីវឌ្ឍនភាពការងារ     

និង្មិទ្ផិេកដេស្តាធីកម្ោុទទួេរានគិតមកទេ់បច្ចបុ្ន្ន ។ ក្នងុឱកា្លន្រះ សលមដេចតពរះមហាក្សតរី រានប្ពរះរាជ 

ទានដេ់គណៈប្បតិភូន្រ ធីប្គប់ៗរបូោអនុ្សាវរ ធីយ៍ នូវល្ៀវលៅប្ពរះរាជ្កម្មភាព និងប្ពរះរាជ្មិទ្ិផេ សលមដេចតពរះ 

មហាក្សតរី តពរះវររាជមាតាជាតិខខ្មរ នលរា្ដេម មនិុនាថ សីហន ុផនប្ពរះរាោណាចប្កកម្ោុ ោទធីលគារព្កាកា រៈដ៏េង់្ 

េ្្ បំ់ផុត និងប្ពរះរាជប្បទាន្វកិាចំនួនមួយមឺុនដុោលា រ្េរដ្ឋអាលមរកិ ជូនដេ់ប្ករុមប្បឹកសាោតិកម្ុោលដើម្ធីស្តាធី ៕

តពរះមហាក្សត្ និងសលមដេចតពរះមហាក្សតរី តពរះរាជត្រទានថវិកា 

ជ យូនដលត់ករុមត្ររឹកសាជាតិកម្ជុាលដើម្ីនស្ី 

' '

' '
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្ប្មង់្ុនទៃរកថ្ ្លមតាចលតលោ េុ៊ន ក្ន' '

' '

....ក្នុងន្មរាជរដា្ឋ ភិរាេ និងប្បោជនកម្ុោ លៅ 

ទូទំាងប្បលទ្ ទូេប្ពរះបង្ំេញាុំ និងភរយិា ្ូម្កមតាង 

គារវភកតាធីភាព និងកតញញាូតាធម៌ដ៏ប្ោេលប្រៅបំផុតថ្្វ យ 

្លមតាចប្ពរះវររាជមាតាោតិកេ្មរ និងប្ពរះករណុាប្ពរះរាទ 

សលម្ចតពរះបរមនាថ នលរា្្ម សីហមុនី ប្ពរះ               

មហាក្ប្ត ផនប្ពរះរាោណាចប្កកម្ុោោទធី្កាកា រៈដ៏េង់្ 

េ្្ បំ់ផុត កដេប្ពរះអង្ទំាងលទ្វកតងយកចិតតាទុកដាក់អំពធី 

្ុេទុក្ខ និងជធីវភាពរ្់លៅរប្់កូនលៅប្ពរះអង ្ពិល្្

ការលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័ររប្់ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី 

កម្ុោ ។ ទូេប្ពរះបង្ំេញាុំ និងភរយិា ្ូមគុណបុណ្យប្ពរះ 

រតនៈប្ត័យ លទវតារកសាមហាល្្វតច្ឆប្តលតជៈរារមធី ផនអតធីត 

ប្ពរះមហាក្ប្តកេ្មរប្គប់ប្ពរះអង្ ប្ពមទំាងវតថាុ្័កតាិ្ិទ្ិ 

កដេរកសាប្ពរះរាោណចប្កកម្ុោ តាមជួយលប្រារះប្ពំ 

ក្រកសាប្ពរះអង្ ទំាងលទ្វ ទទួេរានប្ពរះរាជ្ុេភាពបរបូិណ៌ 

ប្ពរះពេំមំាមួន ប្ពរះបញ្ញា ញ្ញា ណភលាឺថ្លា  លដើម្ធីគង់ោមលាប់ដ៏       

ប្តោក់ដេ់ប្បោរាស្តាប្គប់របូ លៅទូទំាងប្ពរះរាោណាចប្ក 

កម្ុោ ។

លឆលាៀតក្នុងឱកា្លនរះ េញាុំ្ូមក្លាងនូវការលកាត្រល ើ្រ      

និងវាយតផមលាេ្្ ់ចំលពារះប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ប្ករុមប្បឹកសា 

ោតិកម្ោុលដើម្ធីស្តាធី ប្ក្ួង-ោថា ប័នពាក់ព័ន ្វ ិ្ យ័ឯកជន 

្ងម្្ុធីវេិ និងផដគូអភិវឌ្ឍោតិ-អនតារោតិ កដេរានរមួ

សលមច្អគម្ហាលសនាបរីល្លជា ហ៊នុ ខសន នាយករដឋាមនន្ី 
ននតពរះរាជាណាចតកកម្ុជា អល ្្ជ ីញជាអធិបរីដខ៏ង្ខ់ស្ ់ក្ុង

ពិធីអបអរសាទរខបួទី ១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី   ៨ មីនា ឆ្្ំ២០២០ 
នថងៃទី០៦ ខខមីនា ឆំ្្២០២០ លៅសាលពិពរ័ណល៌ការះលពតជ



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 5

' '

' '
ចំកណកគំាប្ទការលេើកកម្្ ោ់ថា នភាពជធីវភាព ្ ទិ្ ិឋានៈ 

តួន្ទធី ្ េុុមាេភាពស្តាធី និងកុមារ ោពិល្្ការផតាេ់ល្វា 

រានទាន់លពេលវោជួយជនរងលប្គារះលដាយអំលពើេិងសា  

ប្បកបលដាយប្ប្ិទ្ភាព្មធម៌ និងបរយិាបន្ន ។

...ប្បធានបទ « មានសន្ភិាព មានការលលីកកមស្ ់

សមភាពលយនឌរ័ » ពិតោមានអតថាន័យ និងោរៈ្ំខាន់ 

ស្បតាមលគាេការណ៍រាជរដា្ឋ ភិរាេ កដេរាន និងកំពុង 

លផាតា តការយកចិតតាទុកដាក់េ្្់លៅលេើការលេើកកម្្់ 

្មភាពលយនឌ័រ និងការបលងកាើនភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និង 

លក្មងស ធ្ីកដេមានចំនួនោង ៥០% ផនចំនួនប្បោជន្របុ 

លដើម្ធីឱ្យពួកលគកាលា យោធនធានប្បកបលដាយ្កាតា នុពេ 

ក្នុងការរមូចំកណកអភិវឌ្ឍ្ងម្ និងល្ដ្ឋកិច្ចោតិ ។

ទិវាអនតារោតិន្រ ធី ៨មធីន្ លៅផ្ងៃលនរះ គឺោការបងាហា ញ         

អំពធីគុណ្ម្តតាិប្គប់េក្ខណៈរប្់ស្តាធី កដេោមាតា 

ពិភពលោក ោមួយនឹងរាវចន្ «ជួយស្តាធី គឺជួយេលាួនឯង» 

និង «្ិទ្ិស្តាធី គឺោ្ិទ្ិមនុ្្» !

ទនទៃឹមលនរះ កិច្ចេិតេំប្បឹងកប្បងរប្់រាជរដា្ឋ ភិរាេក្នុង 

ការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ និងបលងកាើនភាពអង់អាច 

ដេ់ស្តាធីប្តរូវរានវាយតផមលាេ្្់ តាមរយៈការចាត់ចំណាត់ 

ថ្្ន ក់រប្់លវទិកាល្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ក្នុងឆ្្ន ២ំ០២០ កដេ

កម្ោុទទួេរានវឌ្ឍនភាពក្នងុការកាត់បនថាយគមាលា តលយនឌ័រ 

គួរោទធីលមាទនៈភាព លដាយ្យចុរះពធីចំណាត់ថ្្ន ក់ លេេ 

១១២ លៅឆ្្ន  ំ២០១៦ មកចំណាត់ថ្្ន ក់លេេ ៨៦ លៅឆ្្ន ំ 

២០២០ ក្នងុចំលណាមប្បលទ្ចំនួន ១៥៣ ។  មយា៉ាងវញិលទៀត 

កម្ុោប្តរូវរានទទួេោ្េ់ថ្ ោប្បលទ្កដេមានស្តាធី    

ចូេរមួយា៉ាង្កម្មក្នងុវ ិ្ យ័ល្ដ្ឋកិច្ច និងការលេើកកម្្ ់ 

្ុេភាពស្តាធី លេើយអប្តាស្តាធីចូេរមួក្នុងកមាលា ំងពេកម្ម 

េ្្ ោ់ងលគរេូតដេ់ ៧៩% មា្ច ្់អាជធីវកម្ម ៦៥% ោស្តាធី 

លទារះបធីអាជធីវកម្មភាគលប្ចើនក្នុងចំលណាមអាជធីវកម្ម ទំាងលន្រះ 

ោ្េប្គា្ខា្ន តមធីប្ករូ និងខា្ន តតូចក៏លដាយ ។

ោមួយគា្ន លនរះ លៅក្នុងវ ិ្ យ័អប់រ ំកម្ុោមាន្មភាព

លយនឌ័រក្នុងកប្មិតបឋម្ិកសា និងមធ្យម្ិកសាបឋមភូមិ 
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លេើយគមាលា តលយនឌ័រលៅកប្មិតមធ្យម្ិកសាទុតិយភូមិ និង

ឧតតាម្ិកសាក៏ប្តរូវរានកាត់បនថាយោបលណតាើ រៗ ។ លៅប៉ាុន្្ម ន 

ឆ្្ន ចុំងលប្កាយលនរះ ចំនួន្ិ្្ស ធ្ីលៅកប្មិតមធ្យម្ិកសា

ទុតិយភូមិមានការលកើនល�ើងទំាងបរមិាណ និងគុណភាព។ 

េទផ្េផន្ិ្្ស ធ្ីកដេទទួេរាននិលទទ្ៃ  A ក្នុងការ     

ប្ប�ងមធ្យម្ិកសាទុតិយភូមិមានចំនួនក្នុងរង្វង់ ៥០% ។ 

ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី មានេទភ្ាពកាន់កតលប្ចើនក្នុងការទទួេ 

រានការ្ិកសាអប់រ ំទំាងក្នងុនិងលប្រៅប្បព័ន ្ក្នងុលន្រះពួកលគ

ក៏ប្តរូវរានលេើកទឹកចិតតា និងគំាប្ទ លដើម្ធីចាប់យកចំលណរះដឹង 

ជំន្ញ និងបលច្ចកវទិយា្្មធីៗ ោពិល្្ការអប់រកំផ្នកវទិយា 

ោស្តា បលច្ចកលទ្ វ ិ្ ្វកម្ម ្ិេ្ៈផច្នប្បឌិត និងគណិត 

វទិយា (STEAM) ស្បតាមភាពវវិតតាន៍រ ធីកចលប្មើន ផន         

បលច្ចកវទិយា និងទធីផសារការងារផងកដរ ។

លដើម ធ្ីលឆលាើយតបចំលពារះអំលពើេិងសាប្គប់របូភាពលៅលេើ   

ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី រាជរដា្ឋ ភិរាេរានបលងកាើតយនតាការចបាប់ 

លគាេនលយារាយកផនការ្កម្មភាពោតិ ការផតាេ់ល្វា 

ោពេុវ ិ្ យ័ និងវធិានការោលប្ចើនលទៀត លដាយមានការ 

ចូេរមួពធីោថា ប័នពាក់ព័នោ្លប្ចើន រមួទំាងអងក្ារ្ងម្ 

្ុធីវេិ លដើម ធ្ីជួយជនរងលប្គារះ លដាយអំលពើេិងសាទាក់ទង 

នឹងលយនឌ័រ ។ ទនទៃឹមលនរះ រាជរដា្ឋ ភិរាេរានបលងកាើន្វកិា   

ជូនដេ់ប្ករុមប្បឹកសាោតិកម្ុោលដើម្ធីស្តាធី ចំនួន ៥០០ោន 

លរៀេ ក្នងុមួយឆ្្ន  ំ្ ប្មាប់ជួយដេ់ស្តាធីនិងលក្មងស ធ្ីរងលប្គារះ 

ក្នុងការក្្វងរកល្វាយុតតាិធម៌ តាមរយៈការបលងកាើតប្ករុម 

លមធាវ ធ្ី លមតាចលតលោក្ន ប្បចំាលៅប្គប់រាជធានធីលេតតាទំាង 

២៥ ្ប្មាប់ជួយក្្វងរកល្វាយុតតាិធម៌ជូនដេ់ជនប្កធីប្ក 

ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ីកដេរងលប្គារះលដាយអំលពើេិងសារានទាន់

លពេលវោ និងប្បកបលដាយប្ប្ិទភ្ាព ។

កនលាងមកកម្ុោធាលា ប់ោប្បលទ្គំរ ូនិងទទួេរាននូវ 
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ការលកាត្រល ើ្រ ក្នុងការលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ       

តាមរយៈការពប្ងឹងរចន្្ម្ន័ោ្ថា ប័ន ការកំណត់វធិានការ 

មឺុងមា៉ា ត់ និងការបលងកាើតប្ករុមការងារបលច្ចកលទ្លយនឌ័រ ។ 

ទនទៃមឹនឹង្មិទផ្េកដេកម្ោុ្លប្មចរានលនរះ ក៏លៅមាន 

បញ្ហា ប្បឈមមូយចំនួន កដេក្នុងន្មរាជរដា្ឋ ភិរាេ េញាុំ 

្ូមល្្នើប្គប់ប្ក្ួង-ោថា ប័នពាក់ព័ន ្ផដគូអភិវឌ្ឍ ្ងម្ 

្ុធីវេិ វ ិ្ យ័ឯកជន ប្ពមទំាងប្បោពេរដ្ឋប្គប់របូ ្ូម    

រមួគា្ន លផាតា តការយកចិតតាទុកដាក់លៅលេើចំណុច្ំខាន់ៗ  

មួយចំនួន ដូចខាងលប្កាម ៖

១. ប្គប់ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួង-ោថា ប័ន ប្តរូវបនតាបលងកាើនឱ្យមាន 

ចំនួនស្តាធីក្នុងតួន្ទធីោថ្្ន ក់ដឹកនំ្ លៅប្គប់កប្មិត ។

២. ប្តរូវរមួគា្ន ទប់ោកា ត់ និងអនតារាគមន៍ឱ្យរានទាន់លពេ

លវោនូវប្គប់ទិដ្ឋភាព ផនអំលពើេិងសាកដេទាក់ទងនឹង      

បញ្ហា លយនឌ័រ ោពិល្្ការលប្បើប្រា្់ប្បព័នអិុ្នលធើណិត 

ពាក់ព័ននឹ្ងការជួញដូរផលាូវលភទ ។ ប្តរូវពប្ងឹងការបលងកាើតប្ករុម

ការងារពេុវ ិ្ ័យ លឆលាើយតបនឹងអំលពើេិងសាទាក់ទងនឹង  

លយនឌ័រឱ្យរានលៅប្គប់រាជធានធី-លេតតាទំាងអ្់ និងប្តរូវ 

្េការគា្ន លប្បើប្រា្់ទិន្នន័យរដ្ឋរាេមូេដា្ឋ នលេើកិច្ច 

អនតារាគមន៍ជួយស្តាធី និងលក្មងស ធ្ីរងលប្គារះ ក្នងុលគាេបំណង

បលងកាើនប្ប្ិទភ្ាពផនកិច្ចអនតារាគមន៍រប្់ោថា ប័ននធីមួយៗ។

៣. ប្ក្ួងអប់រយុំវជន និងកធីឡាប្តរូវកណនំ្ដេ់ប្គប់    

ប្គឹរះោថា ន្ិកសាទំាងអ្់ឱ្យពប្ងឹងការអនុវតតាវន័ិយ និងមាន 

ទំន្ក់ទំនងោមួយឪពុកមាតា យ និងអ្នកអាណាពយារាេ 

្ិ្្ឱ្យរានោប្បចំា ។ ឪពុកមាតា យ អ្នកអាណាពយារាេ 

ប្គប់របូគួរយកចិតតាទុកដាក់អប់រកូំនលៅ ប្បរុ្ស ធ្ី េិតេំលរៀន 

្ូប្ត មាន ធ្ីេធម៌ ប្បកាន់វប្ធម៌អេិងសាក្នុងប្គរួោរ 

និងក្នុង្ងម្ ។

៤. ប្តរូវបនតាវនិិលយាគលេើការ្ិកសារប្់លក្មងស ធ្ីលៅ 
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' '

' '
ប្គប់កប្មិត្ិកសា ោពិល្្ ក្នុងមុេជំន្ញវទិយាោស្តា 

បលច្ចកវទិយា វ ិ្ ្វកម្ម ្ិេ្ៈផច្នប្បឌិត និងគណិតវទិយា 

(STEAM) លដើម្ធីលដើរឱ្យទាន់ចរនតា ផនការរ ធីកចលប្មើនកផ្នក 

វទិយាោស្តា បលច្ចកវទិយា និងនវានុវតតាន៍លនរះ ។

៥. ប្ក្ួងវប្ធម៌និងវចិិប្ត្ិេ្ៈ ប្ក្ួងព័ត៌មាន  

និងបណាតា ញផ្ព្វផសាយទំាងអ្់ ទំាងរដ្ឋ និងឯកជនប្តរូវ 

បនតាពប្ងឹង និងលេើកកម្្ ់ ធ្ីេធម៌្ងម្តផមលាស្តាធី និង 

ប្គរួោរកេ្មរ ប្ពមទំាងបលងកាើនកម្មវធិធីអប់រេំ្ៗអ  កដេឆលារុះបញ្្ច ងំ 

ពធីតផមលាស្តាធី ប្បផពណធី និងវប្ធម៌កេ្មរឱ្យរានកាន់កតទូេំ  

ទូោយក្មលទៀត និងប្តរូវពិចារណាអំពធីផេប៉ារះពាេ់ និង 

ល្ចកតាធីផ ល្្ា ្នូររប្់មនុ្្ ពិល្្តផមលាស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី ។

៦. ប្តរូវរមួគា្ន បងាកា រ ទប់ោកា ត់ការចមលាងលមលរាគលអដ្៍្្មធី 

និង្ំុកំុឱ្យមានលរ ើ្ លអើង ោពិល្្ចំលពារះស្តាធីផ្ព្វផសាយ 

សោលបៀររមួទំាងអ្នកស្ឡាញ់លភទដូចគា្ន  ។

៧. េញាុលំៅកតបនតាអំពាវន្វដេ់បងប្អនូជនរមួោតិលៅទូទំាង 

ប្បលទ្ទាក់ទងនឹងបញ្ហា វ ធីរុ្  កូវ ធីដ១៩ លទារះបធីលៅប្បលទ្ 

កម្ុោលយើងពំុទាន់លកើតមានល�ើងនូវបញ្ហា ន្ន្ កដេ 

ទាក់ទងនឹងវ ធីរុ្ លនរះក៏លដាយ ក៏ប៉ាុកនតា្ូមបងប្អូនប្បោ 

ពេរដ្ឋ ប្តរូវលចរះការពារេលាួន លដើម្ធីទទួេរាន្ុេភាពេ្អ 

ប្បល ើ្រោោងការភ័យខាលា ច ។ ជលប្មើ្ ផនការភ័យខាលា ច 

មិនកមនោជលប្មើ្េ្អលទ កតជលប្មើ្កាលា ហានក្នុងការលចរះ  

ការពារេលាួន ការលធ្វើអន្ម័យោប្បចំា គឺោជលប្មើ្កដេេ្អ 

បំផុត លេើយការពារេលាួនរានពធីជំងឺប្គប់ប្បលភទ ។

្ូមទំាងអ្់គា្ន កំុទុកអ្នកណាមា្ន ក់ឱ្យលៅឯលកា 

លដាយពំុរានទទួេលភាគផេពធីកិច្ចអភិវឌ្ឍ  ! ...
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គណៈប្បតិភូន្រ ធីកម្ុោ ដឹកនំ្លដាយលោកជំទាវលវជ្ជ. អឹុង កន្ថាផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  រានចូេជួប 

្កមតាងការគួរ្ម និងលធ្វើររាយការណ៍ពធីការវវិឌ្ឍរប្់ន្រ ធីកម្ោុ ជូន្លមតាចវបុិេល្ន្ភកតាធី សាយ ឈំុ  ប្បធាន ប្ពឹទ្្ ភា 

ផនប្ពរះរាោណាចប្កកម្ុោ  លៅវមិានចំការមន ។

អបអរសាទរទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា ខបួលលីកទី១០៩ លៅវិមានតពទឹទ្ធសភា
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គណៈប្បតិភូន្រ ធីកម្ុោដឹកនំ្លដាយលោកជំទាវលវជ្ជ. អឹុង កន្ថាផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  រានចូេជួប 

្កមតាងការគួរ្ម និងជំរាបជូនពធីវឌ្ឍនភាពរប្់ន្រ ធីកម្ោុ ជូន្លមតាចអគម្ហាពញាចប្កធី ហេង សំរិន ប្បធានរដ្្ឋ ភា 

ផនប្ពរះរាោណាចប្កកម្ុោ លៅវមិានរដ្្ឋ ភា ។

អបអរសាទរទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា ខបួលលីកទី១០៩ លៅវិមានរដឋាសភា
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អបអរសាទរទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា ខបួលលីកទី១០៩ លៅតកសងួមហានផ្

្លមតាចប្កឡាលហាម ស ហេង ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី និងោរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងមហាផផទៃ និងលោកជំទាវ អលញ្ជ ើញោអធិបតធី

ដ៏េង់្េ្្ ក់្នុងពិធធីអបអរោទរ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី ៨មធីន្ េួបលេើកទធី១០៩ លៅប្ក្ួងមហាផផទៃ ។
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សលមច្កិតិត្ពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រា៉ា នី ហ៊នុខសន ប្បធានកាករាទប្កេមកម្ុោ និងោប្បធានប្ករុមការងារប្ទប្ទង់ 

្កម្មភាពយុវជន និងអ្នក្្មប័្គចិតតាកាករាទប្កេមកម្ុោ អលញ្ជ ើញោអធិបតធីក្នុងពិធធីបូក្របុេទ្ផេការងារយុវជន

កាករាទប្កេមកម្ុោ ោខារាជធានធីភ្នំលពញ លដាយបំពាក់កកន្ងយុវជនចំនួន ២.០៥២ន្ក់ លៅរាជធានធីភ្នំលពញ។

សលមច្កិតិត្ពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រា៉ា នី ហ៊នុខសន ត្រធានកាកបាទតកហមកម្ជុា
អល ្្ជ ញីជាអធិបរីក្ងុពិធីប យូកសរបុលទ្ធផលការង្រយវុជនកាកបាទតកហម

កម្ជុា សាខារាជធានីភ្លំពញ 
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សលមច្កិតិត្ពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រា៉ា នី ហ៊នុខសន ប្បធានកាករាទប្កេមកម្ោុ អលញ្ជ ើញ្ំលណរះ្ំណាេ្ួរ្ុេទុក្ខ 

ផតាេ់អំលណាយមនុ្្ធម៌ និងលរៀបចំអាហារដេ់ កុមារពិការ បុគេិ្ក និង អ្នក ្ ្មប័្គ ចិតតា ផនបុរ ធីទារកនិងកុមារោតិ ចំនួន 

២២៥ន្ក់ និងកុមារ-បុគេិ្ក ផនអងក្ារទនសាយ ចំនួន ៥០ន្ក់ ្ថាិតលៅភូមិតំណាក់៣ ្ងាកា ត់្ទៃឹងមានជ័យ 

េណ្មានជ័យ រាជធានធីភ្នំលពញ ។

 សលមច្កិតិត្ពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រា៉ា នី ហ៊នុខសន ត្រធានកាកបាទតកហមកម្ជុា 
អល ្្ជ ញីសំលណរះសំណាលសរួសខុទកុ្ខ ផល្អ់លំណាយមនសុ្សធម ៌និងលរៀបចអំាហារ 

ដលក់មុារពិការ បគុលិ្ក និងអក្ស្មត័គចិ្ប្រលទស លៅខណ្ឌ មានជយ័ រាជធានីភ្លំពញ
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លោកជំទាវកិតតាិ្ ងេ្បណិ្ត ខម៉ាន សំអន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី និងោរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងរដ្្ឋ ភា - ប្ពឹទ្្ ភា 

និងអធិការកិច្ច និងោអ្នកតំណាងរាស្តាមណ្េោ្វ យលរៀង រានអលញ្ជ ើញចុរះជួប្ំលណរះ្ំណាេោមួយក្ិករគំរ ូលៅ

ក្នុងប្ករុមបណតាុំ អាជធីវកម្មបកនលា្ុវតថាិភាព ្តាិតក្នុងភូមិ តាោ្អ ង ឃំុកំពង់ចមលាង ស រ្ុកោ្វ យប្ជំ លេតតាោ្វ យលរៀង 

ន្រល្ៀេផ្ងៃអាទិត្យ ៣លកើត កេលជ្្ឋ ឆ្្ន ជូំត លទា្័ក ព.្.២៥៦៤ ប្តរូវនឹងផ្ងៃទធី២៤ កេឧ្ភា ឆ្្ន ២ំ០២០៕

លោកជទំាវកិតិស្ងហ្បណ្ឌ ិ្  ខម៉ាន សំអន អល ្្ជ ញីចរុះជបួសំលណរះសំណាល
ជាមយួកសិករគរំ យូ ក្ងុតករុមបណំុ្អាជីវកម្មបខនស្វុតិថាភាព និងបាននាយំក 
អលំណាយ កាកបាទតកហមកម្ជុាផល្ជ់ យូនពលរដឋាតកីតក លៅលខ្ស្្ាយលរៀង

កាេពធីផ្ងៃលៅរ ៍១០លរាច កេពិោេ ឆ្្ន ជូំត លទា្័ក ព.្.២៥៦៤ ប្តរូវនឹងផ្ងៃទធី១៦ កេឧ្ភា ឆ្្ន ២ំ០២០ លោកជំទាវ 

កិតតាិ្ងេ្បណិ្ត ខម៉ាន សអំន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងរដ្្ឋ ភា - ប្ពឹទ្្ ភា និងអធិការកិច្ច 

អ្នកតំណាងរាស្តាមណ្េោ្វ យលរៀង និងោប្បធានគណៈកិតតាិយ្ោខាកាករាទប្កេមកម្ុោលេតតាោ្វ យលរៀង 

រាននំ្យកអំលណាយកាករាទប្កេមកម្ុោ កដេដឹកនំ្លដាយ សលមច្កិតិត្ពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រា៉ា នី ហ៊នុខសន 

ផតាេ់ជូនប្បោពេរដ្ឋ មកពធី ៤ឃំុ រមួមាន ៖ ឃំុតា្ួ្ ឃំុលគាគប្ពធីង ឃំុោ្វ យប្ជំ និងឃំុលប្កាេលគា ្ របុចំនួន ៦៩ប្គរួោរ 

កដេោជនចា្់ជរាឥតទធីពឹង ជនពិការ ស្តាធីលមមា៉ាយកូនលប្ចើន អ្នករ្់ោមួយលមលរាគលអដ្៍ និងទធីទ័េប្ក ។
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លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការ 

ន្រ ធីរានទទួេជួប្កមតាងការគួរ្ម ោមួយលោកជំទាវ 

Camen Moreno ឯកអគ្រដ្ឋទូត ផន្េភាពអឺរ ៉ាបុប្បចំា 

ប្បលទ្កម្ុោ កាេពធីផ្ងៃពុធ ១០លរាច កេផេ្ុន ឆ្្ន ំកុរ 

ឯក្័ក ព.្ ២៥៦៣ ប្តរូវនឹងផ្ងៃទធី ១៨ កេមធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ 

លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។ លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី 

រានលេើកល�ើងពធីកិច្ចប្បជំុអា្ុធី-អឺរ ៉ាបុ (ASEM) កដេនឹង    

លធ្វើល�ើងលៅផ្ងៃទធី ១៦-១៧ កេវចិ្ឆិកា ឆ្្ន ២ំ០២០។ ក្នុងលន្រះ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លប្គាងនឹងលរៀបចំប្ពឹតតាិការណ៍មួយ 

លប្កាមប្បធានបទ « ស្តាធី ្នតាិភាព និង្នតាិ្ុេ » ក្នុងកិច្ច 

ប្បជំុអា្ុធី-អឺរ ៉ាបុ ។ លោកជំទាវឯកអគរ្ដ្ឋទូត ក៏រានផតាេ់ 

អនុោ្ន៍មួយចំនួន លដើម្ធីក្្វងរកការគំាប្ទកផ្នក       

បលច្ចកលទ្ និង្វកិា ្ប្មាប់លរៀបចំប្ពឹតតាិការណ៍លនរះ៕

ជំនបួសខមង្ការគរួសមរវាង លោកជទំាវរដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី និង

លោកជទំាវឯកអគរ្ដឋាទ យ្ូ  ននសហភាពអឺរ ៉ាបុត្រចាតំ្រលទសកម្ជុា

លោកជំទាវលវជ្ជ. អឹុង កន្ថា ផាវ ធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ជួបពិភាកសាោមួយលោកជំទាវ Camen Moreno 

ឯកអគ្រដ្ឋទូត ផន្េភាពអឺរ ៉ាបុប្បចំា ប្បលទ្កម្ុោ លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី
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លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការ 

ន្រ ធី រានអនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតាម Christian Berger ឯកអគ-្

រដ្ឋទូត ផនប្បលទ្អា�ឺម៉ាង់ប្បចំាកមុ្ោ ចូេជួប្កមតាង 

ការគួរ្ម កាេពធីផ្ងៃប្ពេ្្តតាិ៍ ១១លរាច កេផេ្នុ ឆ្្ន កុំរ 

ឯក្័ក ព.្ ២៥៦៣ ប្តរូវនឹងផ្ងៃទធី ១៩ កេមធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ 

លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។ លៅក្នុងជំនួបលន្រះ          

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីរានក ល្ាងអំណរគុណដេ់ោថា នទូត 

អា�ឺម៉ាង់ប្បចំាប្បលទ្កម្ោុ កដេរាន្េការ និងគំាប្ទ 

ដេ់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លេើកិច្ចការងារចំនួនពធីរ្ំខាន់ៗ៖ 

ទធី១/- ការជួយគំាប្ទដេ់គលប្មាង្តាធីពធីការផតាេ់ល្វាទាក់ទង 

នឹងអំលពើេិងសាលេើស្តាធី (គលប្មាងលនរះបញ្ច ប់)។ ទធី២/- ការ 

ជួយផតាេ់អ្នកជំន្ញការ លដើម្ធីគំាប្ទគលប្មាង ្ តាធីពធីការបលងកាើន 

ភាពអង់អាចកផ្នកល្ដ្ឋកិច្ចដេ់ស្តាធី (កំពុងដំលណើ រការ)។ ោ

មួយគា្ន លនរះកដរលោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីក៏រានលេើកល�ើងពធី 

លោកជទំាវរដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យឯកឧ្ម្ Christian Berger
ឯកអគរ្ដឋាទ យ្ូ  ននត្រលទសអាឡឺម៉ាងត់្រចាកំម្ជុាច យូលជបួសខមង្ការគរួសម

កិច្ចប្បជំុអា្ុធី-អឺរ ៉ាបុ (ASEM) កដេប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លប្គាង 

នឹងលរៀបចំប្ពឹតតាកិារណ៍មួយលប្កាមប្បធានបទ « ស្តាធី ្ នតាភិាព 

និង្នតាិ្ុេ » ក្នុងកិច្ចប្បជំុអា្ុធី-អឺរ ៉ាបុ ។

 ឯកឧតតាមអគរ្ដ្ឋទូតរានោ្វ គមន៍នូវវឌ្ឍនភាព និងកិច្ច

្េប្បតិបតតាិការេ្អកដេមានកនលាងមក។ លៅក្នុងជំនួប   

លនរះឯកឧតតាមរានលេើកល�ើងថ្ ប្បលទ្អាេលាឺម៉ាង់មាន     

លគាេបំណងពប្ងឹងកិច្្ច េប្បតិបតតាិការោមួយប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធីបនតាលៅមុេលទៀត លបើលទារះោគណៈកម្មការអឺរ ៉ាបុ      

រានលចញល្ចកតាធ្ី លប្មចដកការអនុលប្គារះពនោ្ ”បលណាតា រះ 

អា្ន្ន” ពធីប្បលទ្កម្ោុកាេពធីផ្ងៃទធី១២ កេកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០២០ 

ក៏លដាយ។ បកនថាមលេើលនរះលទៀតឯកឧតតាមអគរ្ដ្ឋទូតក៏រាន 

លេើកល�ើងពធីបញ្ហា វ ធីរុ្  COVID-19 កដេកំពុងឆលាងរាេ 

ដាេោ្កេផងកដរ ៕

លោកជំទាវលវជ្ជ. អឹុង កន្ថា ផាវ ធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងឯកឧតតាម Christian Berger

 ឯកអគ្រដ្ឋទូត ផនប្បលទ្អា�ឺម៉ាង់ប្បចំាកម្ុោ លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី
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លោកជទំាវរដឋាមនន្ី តកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យ

នាយកត្រតិបតិ ្តករុមហ៊នុ លបលវលរដ កម្ជុា ច យូលជបួសខមង្ការគរួសម

កាេពធីផ្ងៃទធី២៥ កេឧ្ភា ឆ្្ន ២ំ០២០ លោកជំទាវលវជ្ជ. 

អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានអនុញ្ញា តឱ្យ 

លោក លដវ ធីដ វងឹេេ់្លវ ើត ន្យកប្បតិបតតាបិ្ករុមេុ៊ន លបលវលរដ 

កម្ុោ (Cambodia Beverage) លៅថ្ កូកា កូឡាកម្ុោ  

ដឹកនំ្ប្ករុមការងារចូេជួប្កមតាងការគួរ្ម លៅទធី្តាធីការ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។ លោកន្យកប្បតិបតតាិ ប្ករុមេុ៊នកូកា 

កូឡាកម្ុោ រានរាយការណ៍អំពធីេទផ្េ្ំខាន់ៗរប្់ 

ប្ករុមេុ៊ន ក្នងុការគំាប្ទបុគ្េិក ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ោស្តាធី ការបលងកាើត 

បរយិាកា្លៅកកនលាងលធ្វើការ ការអភិវឌ្ឍន៍្មតថាភាព និង

ការដាក់កូតាក្នុងការលប្ជើ្លរ ើ្ បុគេិ្កោស្តាធី ។ 

លៅក្នងុលន្រះប្ករុមេុ៊នក៏រានរាយការណ៍ពធីការដាក់លចញ

នូវលគាេលៅលប្ជើ្លរ ើ្ ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ោស្តាធីចំនួន ៥០% 

លៅឆ្្ន  ំ២០២៥ ខាងមុេ លដាយល្្នើ្ ុឱំ្យមានកិច្្ច េការ

គំាប្ទពធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីផងកដរ។ 

ោការលឆលាើយតប លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី

រានលកាត្រល ើ្រចំលពារះោ្ន ផដកនលាងមក និងមានលគាេលៅ

្លប្មចលប្ជើ្លរ ើ្ ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ោស្តាធីចំនួន៥០%លៅឆ្្ន ំ 

២០២៥ លនរះ។  លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីរានគំាប្ទចំលពារះការល្្នើ

ល�ើងរប្់តំណាងប្ករុមេុ៊ន និងជំរញុឱ្យមានកិច្្ច េការ 

កាន់កតទូេំទូោយ ក្នងុការគំាប្ទទំាងបុគេ្ ទំាងអ្នកកចក- 

ចាយ និងអ្នកទទួេយកផេិតផេរប្់ប្ករុមេុ៊នលៅេក់ 

បនតា កដេភាគលប្ចើនោស្តាធី លេើយ្ំណូមពរឱ្យប្ករុមេុ៊ន 

ផតាេ់ឱកា្ហាត់ការដេ់យុវជនឱ្យរានលប្ចើន លដើម្ធីឱ្យ 

្ិ្្ និងនិ្្តិរានដឹងពធីឱកា្ការងារន្ន្ លៅក្នុង 

ប្ករុមេុ៊ន ។ កិច្ចប្បជំុរានឯកភាពក្នងុការលរៀបចំ ឱ្យមានកិច្ច 

ពិភាកសាបកនថាមក្នុងកប្មិតបលច្ចកលទ្ និងឈានលៅលរៀបចំ

ឱ្យមានកិច្ចប្ពមលប្ពៀងោផលាូវការក្នុងលពេខាងមុេលនរះ ៕
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កាេពធីផ្ងៃទធី២០ កេមធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ លៅទធី្តាធីការ ប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធី ប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី អមលដាយថ្្ន ក់ដឹកនំ្ និងមននតាធីបលច្ចកលទ  ្រាន

លធ្វើកិច្ចពិភាកសាតាមរយៈវ ធីលដអូ (Video Conference) ោ 

មួយលោកស ធ្ី Sunniya Durrani-Jamal ន្យិកា 

ធន្គារអភិវឌ្ឍអា្ុធី (ADB) ប្បចំាលៅកម្ោុ លដាយពិភាកសា 

លេើេទភ្ាពក្នងុការលរៀបចំគលប្មាងប្បចំា ឆ្្ន ២ំ០២១-២០២៣ 

កិច្ចពិភាកសា តាមរយៈវីលដអ យូ (Video Conference) ជាមយួលោកតស ីSunniya 
Durrani-Jamal នាយិកាធនាគារអភិវឌ្ឍអាសុ ី(ADB) ត្រចាលំៅកម្ជុា

កដេលផាតា តលេើការបនញ្្ជ បលយនឌ័រតាមវ ិ្ ័យ ការអភិ-

វឌ្ឍន៍្េប្គិនភាពរប្់ស្តាធី និងការអភិវឌ្ឍន៍ភាពោអ្នក

ដឹកនំ្រប្់ស្តាធី។ កិច្ចពិភាកសារានឯកភាពគា្ន  ក្នុងការ           

រមួគា្ន លរៀបចំប្ពឹតតាិការណ៍ោមួយនឹងប្ករុមមនុ្្វយ័លក្មង              

លប្កាមប្បធានបទ « ្តាធីពធីភាពោអ្នកដឹកនំ្រប្់ស្តាធី » លៅ 

អំ�ុង កេតុោ ឆ្្ន ២ំ០២០ ខាងមុេលនរះ៕

លោកជំទាវលវជ្ជ. អឹុង កន្ថា ផាវ ធី រដ្ឋមននតាធី ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានលធ្វើកិច្ចពិភាកសា តាមរយៈវ ធីលដអូ (Video Conference) 

ោមួយលោកស ធ្ី Sunniya Durrani-Jamal ន្យិកា ធន្គារអភិវឌ្ឍអា្ុធី (ADB) ប្បចំាលៅកម្ុោ លៅទធី្តាធីការប្ក្ួង
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កាេពធីផ្ងៃទធី២៦ កេឧ្ភា ឆ្្ន ២ំ០២០ លោកជំទាវលវជ្ជ. 

អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានដឹកនំ្      

កិច្ចប្បជំុអនតារប្ក្ួង លដើម្ធីពិនិត្យលេើវឌ្ឍនភាព ផនការ 

អនុវតតាកផនការ្កម្មភាព ្តាធីពធី ប្បោជន និងការអភិវឌ្ឍន៍ 

(ICPD25) លប្កាយ្ន្និ ធ្ីទអនតារោតិ ផនទធីប្ករុងផណរ ៉ាប៊ូធី 

ប្បលទ្លកនយា៉ា និងលេើកទិ្លៅការងារ កដេប្តរូវអនុវតតា 

កិច្ចត្រជុអំនរ្តកសងួលដើម្ីពិនិ្្យលលីវឌ្ឍនភាព ននការអនវុ្្
ខផនការសកម្មភាព ស្ពីីត្រជាជន និងការអភិវឌ្ឍន ៍(ICPD25)

បនតា ្ លំៅរមួចំកណក្លប្មចឱ្យរាននូវការលបតាោញា ចិតតារប្់

រាជរដា្ឋ ភិរាេ ក្នុងការលេើកកម្្ ោ់ថា នភាពស្តាធី និងលក្មង 

ស ធ្ីក្នុងប្បលទ្កម្ុោ។ ្មា្ភាពកដេរានអលញ្ជ ើញ 

ចូេរមួក្នងុកិច្ចប្បជំុលនរះ រមួមាន ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួង-ោថា ប័ន 

អង្ការ UNFPA អង្ការ្ងម្្ុធីវេិ និងតំណាងយុវជន 

ផនអងក្ារ្េប្បោោតិ ្របុចំនួន ១៨របូ (ស្តាធី ៩របូ)៕
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កាេពធីផ្ងៃទធី២៤ កេលមោ ឆ្្ន ំ២០២០ លោកជំទាវ     

លខង សំវា៉ា ដ្ រដ្ឋលេខាធិការ ផនប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងោ 

តំណាងកម្ុោប្បចំាគណៈកម្មការ្តាធីពធីស្តាធី រប្់អាោ៊ន 

(ASEAN Commission on Women) រានចូេរមួក្នុង 

្ន្និ ធ្ីទអនតារោតិតាមរយៈ video conference លដើម ធ្ី 

ផ្ព្វផសាយពធីផេប៉ារះពាេ់ដេ់ស្តាធី កដេបណាតា េមកពធី 

ការរ ធីករាេដាេ ផនជំងឺកូវ ធីដ១៩ ក្នុងតំបន់អា្ុធី-រា៉ា្ុធីេ្វកិ 

កដេលរៀបចំលដាយអងក្ារ UNWomen ៕

សន្សីិទអនរ្ជាតិតាមរយៈ Video Conference លដើម្ីផ្សពផ្សាយពីផលបរះពាល ់
ដលន់ស្ីបណ្ាលមកពីការរីករាលដ្លននជងឺំក យូវីដ១៩ ក្ងុ្បំនអ់ាសុ-ីបា៉ា សុហី្កិ
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្ន្និ ធ្ីទោរព័ត៌មាន្តាធីពធី «វឌ្ឍនភាព និងទិ្លៅ      

ការងារបនតារប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី» កដេមានលោកជំទាវ 

គឹម សុផីា្ ់ រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ោវាគ្មិន         

លប្កាមការលរៀបចំរប្់អងភ្ាពអ្នកនំ្ពាក្យរាជរដា្ឋ ភិរាេ 

លៅទធី្តាធីការគណៈរដ្ឋមននតាធី កាេពធីប្ពឹកផ្ងៃទធី២៨ កេកុម្ភៈ     

ឆ្្ន  ំ២០២០ ។ ្ន្និ ធ្ីទលនរះមានលគាេបំណងបងាហា ញជូន 

សន្សីិទសារព័្ ម៌ានស្ពីី «វឌ្ឍនភាព និងទិសលៅការង្របនរ្បសត់កសងួកិច្ចការនារី» 

ោធារណជនឱ្យរានយេ់ចបា្់ អំពធី្កម្មភាព្មិទ្ិ-

ផេ និងទិ្លៅការងារបនតារប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី           

លដើម្ធីជំរញុលគាេនលយារាយអភិរាេកិច្ចេ្អឱ្យកាន់កត 

មានប្ប្ិទភ្ាព លឆលាើយតបលៅនឹងយុទោ្ស្តាចតុលកាណ 

ដំណាក់កាេទធី៤ រប្់រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ុោ៕
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កាេពធីផ្ងៃ២៧ កេកុម្ភៈ ឆ្្ន ំ២០២០ លៅ្ណា្ឋ គារ 

តារាកអ៊ផត ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានលរៀបចំពិធធីបិទវគប្ណតាុ រះ

បណាតា េ « ្ តាធីពធីបទដា្ឋ នអប្បរមា ្ ប្មាប់ការផតាេ់ប្បឹកសា         

ោមូេដា្ឋ នដេ់ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី ោជនរងលប្គារះលដាយអំលពើ 

េិងសាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ » លប្កាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ 

ហ៊ យូ សាមិ្ ្រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងលោកស ធ្ី 

Sarah Wadley លេខាទធី១ ោថា នទូតអូសោតា េធីប្បចំាប្បលទ្ 

កម្ុោ ។ ្ កិា្ខ កាមចូេរមួមាន លោកជំទាវោថ្្ន ក់ដឹកនំ្ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លោកជំទាវអភិរាេរងលេតតាទំាង ២៥ 

រាជធានធី-លេតតា លោកស ធ្ី លោកោប្បធានតុោការលេតតា 

លៅប្កម អយ្យការ និង្្នងការលេតតានធីមួយៗ ។

វគប្ណតាុ រះបណាតា េរយៈលពេ២ផ្ងៃលនរះ ្ិកា្ខ កាមរាន 

ទទួេចំលណរះដឹងពធីបទដា្ឋ នអប្បរមា្ប្មាប់ការផតាេ់         

ប្បឹកសាោមូេដា្ឋ នទំាង ១១ មានការលកើនល�ើងពធី ៣០%     

លៅ ៨០% ។ 

លោកស ធ្ី Sarah រានកត់្ម្ាេ់ថ្ វគប្ណតាុ រះបណាតា េ 

លនរះរានជួយបកនថាមនូវចំលណរះដឹង អាចជួយកាត់បនថាយ 

ឧប្គមួ្យចំនួន កដេរានជួបប្បទរះក្នុងលពេផតាេ់ល្វា 

ជួយជនរងលប្គារះ ស្បលៅនឹងលគាេការណ៍ផតាេ់ល្វា 

ដេ់ជនរងលប្គារះប្បកបលដាយប្ប្ិទភ្ាព និង្មធម៌ ។ 

លោកជំទាវ ហ៊ យូ សាមិ្ ្មានប្បោ្៍ថ្ “លនរះោការ

្ំខាន់កដេលយើងទំាងអ្់គា្ន ្េការគា្ន លដារះសោយ ឱ្យ 

លឆលាើយតបនឹងករណធី អំលពើេិងសានធីមួយៗ ដូចលនរះវាោតួន្ទធី

រប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ប្តរូវបនតាវគប្ណតាុ រះបណាតា េកបបលនរះ 

ក្នុងការពប្ងឹង្មតថាភាពអ្នកផតាេ់ល្វារប្់លយើង លេើយ 

វគល្នរះក៏ោគំរមួូយកដេនឹងនំ្ឱ្យមានវគប្ណតាុ រះបណាតា េ 

លប្កាយៗលទៀត ៕

ពិធីបិទវគប្ណុ្រះបណ្ាល « ស្ពីីបទដ្ឋា នអប្បរមា សតមាបក់ារផល្ត់្ររឹកសា
ជាមយូលដ្ឋា នដលន់ស្ី និងលក្មងនស្ីជាជនរងលតគារះ

លដ្យអលំពីហិងសាទាកទ់ងនទឹងលយនឌរ័ »

្កម្មភាព្ិកា្ខ កាមក្នុងវគប្ណតាុ រះបណាតា េ
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លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការ 

ន្រ ធីរានអនុញ្ញា តឱ្យលោក Daniel Alemu តំណាង             

្តាធីទធី អងក្ារមូេនិធិ្េប្បោោតិ្ប្មាប់ប្បោជន              

(UNFPA)ប្បចំាប្បលទ្កម្ុោ ចូេជួប្ំលណរះ្ំណាេ 

និងប្បគេ់្មា្ភ រៈលប្បើប្រា្់ចំនួន ៤០០កញ្ច ប់ ្ ប្មាប់ស្តាធី 

រងលប្គារះលដាយអំលពើេិងសាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ លៅតាម 

បណាតា លេតតាចំនួន៨ ។ អងក្ារ UNFPA ្េការោមួយ 

រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ោុ និងផដគូពាក់ព័ន ្លដាយលផាតា តលេើបញ្ហា  

្ំខាន់ៗចំនួន ៣ ដូចោ៖ ១)-្ុេភាពផលាវូលភទ និង្ុេភាព 

បនតាពូជ ២)-លក្មងជំទង់ និងយុវវយ័ ៣)-កផ្នកទិន្នន័យ្តាធីពធី 

ប្បោជន និងការអភិវឌ្ឍន៍ ។ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធ្ី េការយា៉ាងជិត្្នទិោ្មួយអងក្ារ 

UNFPA និងផដគូពាក់ព័ន្ក្នុងការលរៀបចំ៖  1)-កផនការ 

្កម្មភាពោតិ ្ តាធីពធី ការទប់ោកា ត់អំលពើេិងសាលេើស្តាធីលេើក 

ទធី៣  2)-យុទោ្ស្តាន្រ ធីរតនៈទធី៥  3)-ការពប្ងឹង្មតថាភាព 

ប្ករុមការងារលឆលាើយតបោពេុវ ិ្ ័យ ចំលពារះអំលពើេិងសា 

ទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ និង 4)-គំាប្ទឱ្យមានការបលងកាើតកកនលាង 

ផតាេ់ល្វាចប្មរុរះជួយជនរងលប្គារះលដាយអំលពើេិងសាទាក់ទង 

នឹងលយនឌ័រ។ 

លោក Daniel Alemu រានមានប្បោ្ន៍ថ្ លយាងតាម 

្ិថាតិរប្់អងក្ារ UNFPA បងាហា ញថ្ លៅក្នុងពិភពលោក 

ស្តាធីប្បឈមនឹងអំលពើេិងសាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ រេូត     

ដេ់លៅ ៣១ោនន្ក់ ក្នុងលពេផនការរ ធីករាេដាេជំងឺ 

កូវ ធីដ១៩។ ការលកើនល�ើង ផនចំនួនស្តាធីរងលប្គារះលដាយអំលពើ 

េិងសាក្នងុអំ�ុងលពេវ ធីរុ្ កូវ ធីដ១៩ លដាយោរការរតឹបនតាងឹ 

មិនឱ្យមានការជួបជំុ លដើម្ធីការពារការឆលាង កដេលធ្វើឱ្យកកនលាង 

លធ្វើការមួយចំនួនប្តរូវបិទ ឬកាត់បនថាយលមា៉ាងលធ្វើការ ការរក    

ប្រាក់ចំណូេរានតិចោងមុន ការភ័យខាលា ច ផនការឆលាង។

ពិធធី្ំលណរះ្ំណាេលនរះលធ្វើល�ើងកាេពធីផ្ងៃទធី ២០ 

កេឧ្ភា ឆ្្ន ២ំ០២០ លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ៕

លោកជទំាវរដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យអងក្ារម យូលនិធិ 

សហត្រជាជាតិសតមាបត់្រជាជន (UNFPA) ច យូលជបួសំលណរះសំណាល
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កាេពធីផ្ងៃទធី ១១ កេឧ្ភា ឆ្្ន ំ២០២០ លៅទធី្តាធីការ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធី 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានអនុញ្ញា តឱ្យ្មាគម្េប្គិន    

ស្តាធីកម្ោុ (CWEA) ចូេជួប្ំលណរះ្ំណាេ្កមតាងការ 

គួរ្ម ។ លៅក្នុងពិធធីលនរះ ្មាគម្េប្គិនស្តាធីកម្ុោ 

រានលេើកល�ើងពធីបញ្ហា ប្បឈម និងផេប៉ារះពាេ់មួយ        

ចំនួនកដេ្មាជិកក្នុង្មាគមរានជួបប្បទរះ ក្នុងោថា ន- 

ភាពការរ ធីករាេដាេ ផនជំងឺកូវ ធីដ ១៩ (COVID-19) ។ 

លទារះោយា៉ាងណាក៏លដាយ ្មាគម្េប្គិនស្តាធីកម្ុោ

លោកជទំាវរដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យ
សមាគមសហតរិននស្ីកម្ជុា (CWEA) ច យូលជបួសំលណរះសំណាល

្ូមក ល្ាងនូវអំណរគុណយា៉ា ងប្ោេលប្រៅដេ់រាជរដា្ឋ - 

ភិរាេកម្ុោ កដេកតងកតគិតគូរពធីបញ្ហា រប្់្េប្គិន

កម្ុោ ោពិល្្្េប្គិនស្តាធី ។ 

ក្នុងឱកា្លនរះកដរ ្មាគម្េប្គិនស្តាធីកមុ្ោ រាន 

ឧបតថាម្ភអងការចំនួន ១០ លតាន ជូនដេ់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី    

្ប្មាប់កចកជូនប្បោពេរដ្ឋកដេកំពុងេ្វរះខាត ក៏ដូចោ 

ប្បោពេរដ្ឋកដេទទួេផេប៉ារះពាេ់ធងៃន់ធងៃរពធីការរ ធីករាេ

ដាេ ផនជំងឺកូវ ធីដ ១៩ (COVID-19) ៕
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លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី រានអនុញ្ញា តឱ្យប្ករុមការងាររប្់ប្ករុមេុ៊ន 

លវ ើេដ៍ ឡាយេ្វ៍ ហា្វ មា៉ា  (world life pharma) លដើម្ធីជួប 

្កមតាងការគួរ្ម និងប្បគេ់កជេោង្ំអាតផដ ប្ពម 

ទំាងកជេបិតបញ្ចុ រះកំលៅ ្ ប្មាប់កចកជូនដេ់ប្បោពេ-

រដ្ឋលៅតាមមូេដា្ឋ ន លដើម្ធីការពារពធីការឆលាងរ ធីករាេដាេ 

ផនវ ធីរុ្ កូវ ធីដ ១៩ ន្លពេបច្ចុប្ន្ន។ 

លដាយកផ្អកលេើលគាេការណ៍ចូេរមួចំកណកទទួេ  

េុ្ប្តរូវចំលពារះ្ងម្ ប្ករុមេុ៊ន លវ ើេដ៍ ឡាយេ្វ ៍ហា្វ មា៉ា  

រានផតាេ់ោកជេោងផដចំនួន ៣ លក្ (១០៨ដប) និង 

កជេបិតបញ្ចុ រះកំលៅចំនួន ៥លក្ (១.០០០ប្បអប់) ជូន 

ដេ់លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី ទុកកចកជូនប្បោពេរដ្្ឋ ប្មាប់

បលងកាើនអន្ម័យលៅតាមភូមិ-ឃំុ។ ប្ករុមេុ៊ន លវ ើេដ៍ ឡាយេ្វ៍ 

លោកជទំាវរដឋាមនន្ីតកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យតករុមការង្ររបសត់ករុមហ៊នុ 
លវីលដ ៍ឡាយហ្ ៍ហ្ាមា៉ា  (world life pharma) ច យូលជបួសខមង្ការគរួសម

ហា្វ មា៉ា  ក៏មាន្កម្មភាព្ប្ុរ្ធម៌ោលប្ចើន ក្នុងការចូេ 

រមួលេើកកម្្ ់្ េុភាពរប្់ប្បោពេរដ្ឋ តាមរយៈការ     

ផ្ព្វផសាយោរ កដេមានេលាឹមោរអប់រអំំពធី្ុេភាពតាម 

រយៈបណាតា ញ្ង្ម ។ 

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីរានោ្វ គមន៍ និងលកាត្រល ើ្រ 

ដេ់ប្ករុមការងារប្ករុមេុ៊ន លវ ើេដ៍ ឡាយេ្វ ៍ហា្វ មា៉ា  កដេោ 

្េប្គិនកម្ុោវយ័លក្មង រានយកចិតតាទុកដាក់ចូេរមួ 

ចំកណកជួយ្ងម្ោតិ លដើម្ធីប្បយុទប្្បឆំ្ងនឹងវ ធីរុ្ កូវ ធីដ 

១៩លនរះ។ លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីរានក្លាងអំណរគុណដ៏ប្ោេ 

លប្រៅ ប្ពមទំាងលេើកទឹកចិតតាប្ករុមការងារ ្ មូឱ្យបនត្ា កម្ម-

ភាពជួយដេ់្ងម្ ប្ពមទំាង្លប្មចកិច្ចការងាររប្់េលានួ

ឱ្យរានលោគជ័យ។ ជំនួបលនរះរានលធ្វើល�ើងកាេពធីផ ង្ៃទធី ២៧ 

កេលមោ ឆ្្ន  ំ២០២០ លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ៕
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កាេពធីផ្ងៃទធី៧ កេមធីន្ ឆ្្ន  ំ២០២០ លោកជំទាវលវជ្ជ. អុទឹង 

កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងឯកឧតតាម អលញ្ជ ើញ 

ោអធិបតធីក្នុងពិធធីអបអរោទរេួបអនុ្សាវរ ធីយ៍លេើកទធី 

១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី ៨មធីន្ លប្កាមអធិបតធីភាពដ៏ 

េង់្េ្្ ់ឯកឧតតាម ន្យឧតតាមល្នធីយ៍កិតតាិបណិ្ត ហុងី 

ប៊នុលហៀង និងលោកជំទាវ លប្កាមប្បធានបទ " មាន 

្នតាិភាព មានការលេើកកម្្់្មភាពលយនឌ័រ " និង 

មានការអលញ្ជ ើញចូេរមួពធីឯកឧតតាម លោកជំទាវ មកពធី 

ោថា ប័នន្ន្ បងប្អូនន្រ ធីមកពធីស រ្ុកកណាតា េ្ទៃឹង ប្ពម 

ទំាងភរយិាន្យទាហាន ពេទាហាន ក្នុងបញ្្ជ ការដា្ឋ ន 

អងរ្ក្ ប្ករុងតាល ្្ម  លេតតាកណាតា េ៕

លោកជទំាវរដឋាមនន្ី តកសងួកិច្ចការនារី និងឯកឧ្ម្ អល ្្ជ ញីច យូលរមួក្ងុពិធី

អបអរសាទរខបួអនសុសាវរីយល៍លីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ 

លៅលខ្ក្ណ្ាល

លោកជំទាវលវជ្ជ. រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ជូនរាច់ ផាកា  

លោកជំទាវ កប៉ាន ចន្នធី ភរយិាន្យឧតតាមល្នធីយ៍ កិតតាិបណិ្ត 

េុធីង បុ៊នលេៀង ក្នុងពិធធីអបអរោទរេួប 

អនុ្សាវរ ធីយ៍លេើកទធី១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី ៨មធីន្ 
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លោកជទំាវ លខង សំវា៉ា ដ្ រដឋាលលខាធិការតកសងួកិច្ចការនារី អល ្្ជ ញីច យូលរមួ 
ក្ងុពិធីអបអរសាទរខបួអនសុសាវរីយ ៍លលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា 

ឆ្្២ំ០២០ លៅតកសងួទនំាកទ់នំងរដឋាសភា-តពទឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច

លោកជំទាវ លខង សំវា៉ា ដ្ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី រានអលញ្ជ ើញចូេរួមក្នុងពិធធីអបអរោទរ 

េួបអនុ្សាវរ ធីយ៍លេើកទធី១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី ៨មធីន្             

ឆ្្ន ំ២០២០ លប្កាមអធិបតធីភាពដ៏េ្ង់េ្្់លោកជំទាវ 

កិតតាិ្ ង្េបណិ្ត ខម៉ាន សំអន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី និងោ

រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងោមួយរដ្ឋ្ភា-ប្ពឹទ្្ភា 

និងអធិការកិច្ច លប្កាមប្បធានបទ «មាន្នតាិភាព មានការ 

លេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ» លដាយមានការចូេរមួពធី 

មននតាធីរាជការ ផនទធី្តាធីការប្ក្ួង ។ 

អងពិ្ធធីរានប្បប្ពឹតតាលៅ លៅរល្ៀេផ្ងៃទធី០៦ កេមធីន្ ឆ្្ន ំ 

២០២០ ។
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លវទិកាយវុជនពិភាកសា ស្ពីី សមភាពលយនឌរ័

កាេពធីផ្ងៃទធី ២៦ កេកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០២០ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី

រានលរៀបចំលវទិកាយុវជនជកជកពិភាកសា លប្កាមប្បធានបទ 

“មាន្នតាិភាព មានការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ” លៅ

អគន្្យកដា្ឋ នទូរទ្្ន៍ោតិកម្ុោ លដើម្ធីចូេរមួអបអរ 

ោទរេួបលេើកទធី១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី៨មធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ 

លប្កាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ ឃទឹម ចំលរីន រដ្ឋលេខាធិការ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កដេមានអ្នកចូេរមួ្របុចំនួន ២០៤ 

ន្ក់ (ស្តាធី ១៤០ន្ក់) ។ លវទិកាលនរះ មាននិ្្តិចូេរមួមក 

ពធី្កេវទិយាេ័យចំនួន៤ ៖ ១/- ោកេវទិយាេ័យភូមិនទៃ 

ភ្នំលពញ ២/-ោកេវទិយាេ័យភូមិនទៃនធីតិោស្តា និងវទិយា- 

ោស្តាល្ដ្ឋកិច្ច ៣/- ោកេវទិយាេ័យ ភូមិនទៃក្ិកម្ម និង 

៤/-ោកេវទិយាេ័យកម្ុោ លដាយរានប្បកួតប្បកជង 

ជកជកពិភាកសាលេើប្បធានបទ ចំនួន០៣៖

• ការចូេរួមរប្់ស្តាធីោកតាតា ្ំខាន់ក្នុងការបនសា ំ

និងកាត់បនថាយផេប៉ារះពាេ់ ផនការកប្បប្បរួេអាកា្ធាតុ។

•ការបលងកាើនចំនួនស្តាធីក្នុងជំន្ញ STEAM ោកតាតា ចំា     

រាច់្ប្មាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ល្ដ្ឋកិច្ចឌធីជធី្េ។

•មាន្នតាភិាព មានការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ។

ោេទ្ផេក្នុងការជកជកពិភាកសាយា៉ាង្្វតិោ្វ ញលនរះ 

ជ័យោភធីលេេមួយរានលៅប្ករុមនិ្្ិតមកពធីោកេ 

វទិយាេ័យភូមិនទៃភ្នំលពញ៕
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 លវទិកាអបអរសាទរ ខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០

កាេពធីផ្ងៃទធី០៥ កេមធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ លោកជំទាវ អុទឹម 

សុខីថ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី អលញ្ជ ើញោអធិបតធី 

ក្នុងលវទិកាអបអរោទរ េួបលេើកទធី១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី 

៨មធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ លៅវទិយាេ័យទួេអំពិេ និងវទិយាេ័យ 

បញ្ា ធ្ីកកវ។ លវទិកាលនរះមានលគាេបំណងលដើម្ធីរេឹំកពធីការ 

ត្ូ៊រប្់ស្តាធីទូទំាង្កេលោកក្នុងការទាមទារ្ិទ្ិ 

ល្រ ធីភាព ប្បោធិបលតយ្យ ការអនុវតត្ា ិទ្ិល្្មើភាព រវាង 

បុរ្ និងស ធ្ីតា និងពិនិត្យលេើការចូេរមួរប្់ស្តាធីក្នុងការ 

អភិវឌ្ឍ្ងម្លេើប្គប់វ ិ្ ័យ។ វតតាមានអ្នកចូេរមួ្របុ 

ចំនួន ៤៥០ន្ក់ ោថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លោក 

អនុប្បធានមនទៃធីរអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ន្យកវទិយាេ័យ 

អ្នកប្គរូ លោកប្គរូ និង្ិ្សានុ្ិ្្៕

លោកជំទាវ អឹុម ្ុធីក្ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ោអធិបតធី លៅវទិយាេ័យបញ្ា ្ធីកកវ 
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កាេពធីផ្ងៃទធី០៩ កេមធីន្ ឆំ្្ន ២០២០ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

្េការោមួយមនទៃធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកំពង់ឆ្្ន ងំ រានលរៀបចំ

លវទិកាផ្ព្វផសាយលៅប្ករុមេុ៊ន Tripos Co. Ltd ស្រុកកំពង់

ប្តឡាចលេតតាកំពង់ឆ្្ន ំង លដើម្ធីអបអរទិវា អនតារោតិន្រ ធី 

៨មធីន្ េួបលេើកទធី ១០៩ ឆ្្ន ំ២០២០ លប្កាមអធិបតធីភាព 

លោកជំទាវ សុវីណ្ណ  បទុមុ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី ។ លវទិកាលនរះមានលគាេបំណងលដើម្ធីរេឹំកពធី  

ការត្ូ៊រប្់ន្រ ធីទូទំាង្កេលោកក្នុងការទាមទារ 

្ិទ្ិល្រ ធីភាព ប្បោធិបលតយ្យ និងការអនុវតត្ា ទិ្ិល្្មើភាព 

រវាងបុរ្ និងស្តាធី ។

លវទិកាផ្ព្វផសាយលនរះមានការចូេរមួពធីថ្្ន ក់ដឹកនំ្           

និងមននតាធីរប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី អភិរាេស រ្ុក មនទៃធីរ 

កិច្ចការន្រ ធីលេតតា មនទៃធីរការងារ និងបណតាុ រះបណាតា េវោិ្ជ ជធីវ: 

លេតតា តំណាងប្ករុមេុ៊ន Tripos Co. Ltd កម្មការនិធី 

កម្មករលរាងចប្ក ្របុចំនួន ៣០០ន្ក់ ៕

លវទិកាផ្សពផ្សាយតាមលរាងចតក ក្ងុឱកាសទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០
 លតកាមត្រធានបទ “មានសន្ភិាព មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័”
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កាេពធីផ្ងៃទធី ៤ កេមធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ លោកជំទាវ មា៉ា ន 

ចិន្ា រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានអលញ្ជ ើញ 

ចូេរមួក្នុងពិធធីអបអរោទរេួបទធី១០៩ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី 

៨មធីន្ ឆ្្ន ២ំ០២០ លៅទធី្តាធីការគណៈរដ្ឋមននតាធី ។

លោកជំទាវរានមានប្បោ្ន៍ថ្ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

្េការោមួយប្ក្ួង ោថា ប័នពាក់ព័ន ្អងក្ារ្ងម្ 

្ុធីវេិ ផដគូអភិវឌ្ឍន៍ វ ិ្ ័យឯកជន រមួទំាងបណាតា ញ 

ផ្ព្វផសាយ រានលរៀបចំពិធធីអបអរោទរ ទិវាអនតារោតិន្រ ធី 

៨មធីន្ េួបលេើកទធី១០៩ លប្កាមប្បធានបទ៖ «មាន្នតាិភាព 

មានការលេើកកម្្់្មភាពលយនឌ័រ» ក្នុងលគាេបំណង 

បនតារលំេចពធីតផមលា កដេមិនអាចកាត់ផ្លារាន ផន្នតាភិាព និង 

«អរគុណ្នតាិភាព» ោការពិត ្ុេ្នតាិភាព មានតផមលា 

ណា្់្ប្មាប់មនុ្្ោតិ និងោបំណងប្រាថ្្ន រប្់ 

មនុ្្ប្គប់របូ ប្គប់វយ័ ពធីលប្ពារះថ្លបើមាន្ុេ្នតាិភាព 

លទើបមានការអភិវឌ្ឍលេើប្គប់វ ិ្ យ័។ 

លដាយោរ្នតាិភាពរានកប្បកាលា យប្បលទ្កម្ុោ ពធី 

គំនរលផរះផង់ ការកបករាក់ោតិ និងកបងកចកទឹកដធីលៅោ 

ទឹកដធីប្បកបលដាយ្នតាិភាព ្ថារិភាព ល្រ ធីភាព ប្បោធិប- 

លតយ្យ នធីតិរដ្ឋ និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍យា៉ាងខាលា ំងកាលា លេើប្គប់ 

លោកជទំាវ មា៉ា ន ចិន្ា រដឋាលលខាធិការតកសងួកិច្ចការនារី ក្ងុពិធីអបអរសាទរ
ទិវាអនដេរជាតិនារី ៨ មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅទីស្កីារគណៈរដឋាមនន្ី

វ ិ្ យ័ ប្ពមទំាងចូេរមួលដាយល្្មើភាព និងល្្មើ្ ទិ្ិោមួយ

បណាតា ប្បលទ្ន្ន្ទំាងអ្់ក្នុងតំបន់ និង្កេលោក 

ោពិល្្ ្មភាពលយនឌ័រ ប្តរូវរានលេើកកម្្ ោ់បនតា 

បន្ទៃ ប់ ប្បកបលដាយេទផ្េោវជិ្ជមានគួរឱ្យកត់្ម្ាេ់។ 

េទផ្េផនការ្ិកសា និងវាយតំផេក្នុងររាយការណ៍ 

រប្់ោថា ប័នោតិ និងអនតារោតិន្ន្ រានបងាហា ញថ្ កមុ្ោ

រានទទួេការរ ធីកចលប្មើនោបនតាបន្ទៃ ប់ ក្នុងការលេើកកម្្ ់ 

្មភាពលយនឌ័រ និងបលងកាើនភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងលក្មង 

ស ធ្ី។ ក្នុងរយ:លពេ ២៥ឆ្្ន ំលប្កាយការអនុវតតាកផនការ 

្កម្មភាពទធីប្ករុងលប៉ាកំាង គមាលា តលយនឌ័រក្នងុប្បលទ្កម្ោុ

ប្តរូវរានកាត់បនថាយគួរោទធីកត់្ម្ាេ់។  លយាងតាម       

ររាយការណ៍លវទិកាល្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ឆ្្ន ំ ២០២០ 

រានបងាហា ញថ្ ការគមាលា តលយនឌ័រក្នុងប្បលទ្កម្ុោរាន 

្យចុរះពធីចំណាត់ថ្្ន ក់ទធី១១២ ក្នុងឆ្្ន ំ២០១៦ មកប្តឹម 

ចំណាត់ថ្្ន ក់ទធី៨៩ លៅឆ្្ន ំ២០២០ ក្នុងចំលណាមប្បលទ្ 

ចំនួន១៥៣ លដាយមូេលេតុចំបងពធីរគឺ៖ 

១/- ការចូេរមួរប្់ស្តាធីក្នុងវ ិ្ យ័ល្ដ្ឋកិច្ច 

២/- ការលេើកកម្្ ់្ េុភាពស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី៕
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មន្ីរកិច្ចការនារី រាជធានីភ្ំលពញ

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 

ពធិអីបអរសាទរខបួល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨ មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ល្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ឃនួ គមឹនី 

សមាជិរោ្ករុម្បរឹកសារាជធានី ភនាលំពញ លៅថ្ងៃទី០៣ ខខមនីា ឆ្នា ២ំ០២០  

ពធិចីអំបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម ៅ៉  ភិរណុ

 ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត និង ឯកឧត្តម គង់ មោភ័ណ  អភបិា� ថនគណ:អភបិា�លខត្តកណ្ដា � 

លៅថ្ងៃទី០៥ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ក្ណ្ាល



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 33

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ប្ន្ាយមានជយ័

ពធិចីអំបអរសាទរខបួល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨ មនីា ឆ្នា ២ំ០២០ ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម អំុ៊ រាត្ីរ 

អភបិា� ថនគណៈអភបិា�លខត្តបនាទា យមានជយ័ ្ពមទាងំឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជកិ្ពរឹទ្ធសភា សមាជកិសភាមណ្ឌ � 

លខត្តបនាទា យមានជយ័ នងិ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត  លៅថ្ងៃទី០៣ ខខមនីា ឆ្នា ២ំ០២០ 

មន្ីរកិច្ចការនារី លខ្ប្ា្ដ់ំបង

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម អុ៊យ រ ី្បធាន្ករុម្បរឹកសា

លខត្តបាតដំ់បង ្ពមទាងំបានអល ជ្ ើញចូ�រមួពីសំណ្ក ់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ សមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត និង អភបិា�រងលខត្ត

លៅថ្ងៃទី០២ ខខ មនីា ឆ្នា ២ំ០២០  
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ក្ំព្

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជាវ តាយ អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្តកពំត និងលោកជំទាវ នងិឯកឧត្តម ជងឹ ផល្លា  ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្តកំពត និងលោកជំទាវ 

លៅថ្ងៃទី០៥ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ខ្កប

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែន សតាថា  អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្តខកប និង ឯកឧត្តម ស ំោរនី ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្តខកប 

លៅថ្ងៃទី០២ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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«

មន្ីរកិច្ចការនារី លខ្ក្ំពងច់ាម

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ តស ីគឹមឆយ តណំ្ងរាសស្ត 

មណ្ឌ �កពំងច់ាម ចុះជយួ��្ សរុក្សីសន្ធរ លោកជំទាវ បៅ ង ដានី អភបិា�រង ថនគណៈអភបិា�លខត្ត 

នងិលោកជំទាវជាសមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី០២ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ក្ំពងឆ្់្ំង

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ សុ ីវណ្ណ បុទុម 

រដ្ឋល�ខាធិរោរ្កសួងកិច្ចរោរនារ ីនិងឯកឧត្តម តសន៊ សឫំទី្ អភបិា�រង ថនគណៈអភបិា�លខត្ត 

លៅថ្ងៃទី០៩ ខខមនីា ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ក្ំពងស់្ឺ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ មេង  សវំៅ ដា 

រដ្ឋល�ខាធរិោរ ថន្កសួួងកិច្ចរោរនារ ីនិងជា្បធាន្ករុមរោរងាររាជរដ្្ឋ ភបិា� ចុះជយួ��្ សរុកសំលរាងទង លខត្តកពំងស់្ពឺ

លៅថ្ងៃទី១៤ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ក្ំពងធ់ំ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សេុ ល ូ 

អភបិា� ថនគណៈអភបិា�លខត្តកពំងធ់ ំនិងលោកជំទាវ  

លៅថ្ងៃទី0៤ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ល្ការះកងុ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កាយ សរំមួ  ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត  

លោកជំទាវ មថិនុា ភូថង អភបិា� ថនគណៈអភបិា�លខត្ត 

នងិលោកជំទាវជាសមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី០៨ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ត្កលចរះ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម�ឿ សុកីយៅម ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត 

នងិលោកជំទាវ  ឯកឧត្តម វៅ  ថន អភបិា� ថនគណៈអភបិា�លខត្ត និង លោកជទំាវ  

លៅថ្ងៃទី0៤ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ម្ណ្ឌ លរិរី

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម កមៅន ងៅយុ 

្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត  ឯកឧត្តម ោវា យ សអ៊ំង អភបិា� ថនគណ:អភបិា�លខត្ត និងលោកជំទាវ

្ពមទាងំលោកជំទាវ សមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី0២ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ន្ប៉ាលិន

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ផាន់ ចាន់ធុល អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្តថបៃ�ិន ឯកឧត្តម មៅ ោរាៅ ្រ ់្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត និង ឯកឧត្តម លោកជំទាវ 

ជាសមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី0៤ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ល្ពាធិ៍សា្់

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ មាន សអំន ្បធានគណៈកម្មរោរទី៨ 

សមាជរិោអចថិសន្តយ៍្ ពរឹទ្ធសភា ថន្ពះរាជាណ្ច្កកម្ុជា នងិ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ជាសមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត 

នងិគណៈអភបិា�លខត្ត លៅថ្ងៃទី0៥ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ត្ពរះវិហារ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មាស សភុា លទសរដ្ឋមសន្តី 

ទទ�ួបនទាុកលបសកកម្មពិលសស នងិជា្បធាន្ករុមរោរងាររាជរដ្្ឋ ភបិា� ចុះម�ូដ្្ឋ ន

លខត្្ត ពះវហិារ លៅថ្ងៃទី១១ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ន្តពខវង

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម លោកជំទាវ តំណ្ងរាសស្ត 

មណ្ឌ �លខត្តថ្ពខវង ឯកឧត្តម្បធាន្ករុម្បរឹកសា និង លោកជទំាវ នងិឯឧត្តម អភបិា�លខត្ត 

លៅថ្ងៃទី0៣ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្រ្្នរិរី

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ថង ោវុន អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្ត និងលោកជំទាវ 

លៅថ្ងៃទី0១ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ល្សៀមរាប

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មទៀ សហីា អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្ត និងលោកជំទាវ ្ពមទាងំលោកជំទាវ ជាសមាជកិ្ពរឹទ្ធសភា  រដ្ឋសភា

ឯកឧត្តម្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត និងសមាជកិ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី០៥ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ស្្ទឹងខត្ង

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មៅមុ ោមរឿន 

អភបិា�ថនគណៈអភបិា�លខត្ត ឯកឧត្តម្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត និងលោកជំទាវ ្ពមទាងំ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ 

សមាជិកសមាជរិោ្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី១០ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ស្្ាយលរៀង

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា ល្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ឯែ សភូារៈ 

អភបិា�រង ថនគណៈអភបិា�លខត្ត លៅថ្ងៃទី0២ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ត្ាខកវ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ និន ោផុន 

អនាកតណំ្ងរាសស្តមណ្ឌ �តាខកវ  ឯកឧត្តម្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត ឯកឧត្តមអភបិា�លខត្ត និងលោកជំទាវ

លៅថ្ងៃទី0៤ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 
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មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្្្ ្ យូងឃ្មុំ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម មជៀម ច័ន្ទមោភ័ណ អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្ត លៅថ្ងៃទី២៩ ខខ កុមៈ្  ឆ្នា ២ំ០២០  

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ឧ្្រ្មានជយ័

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម កបៅន ែសុល្យ អភបិា� 

ថនគណៈអភបិា�លខត្តឧត្តរមានជយ័  ឯកឧត្តម សុ ីតបសទិ ្្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត លៅថ្ងៃទី០២ ខខ មនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  

                              អបអរសាទរខបួលលីកទី១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី                      ៨មីនា ឆ្្២ំ០២០ លៅតាមបណ្ារាជធានី-លខ្្
         លតកាមត្រធានបទ «មានសន្ភិាព            មានការលលីកកមស្ស់មភាពលយនឌរ័» 

មន្ីរកិច្ចការនារីលខ្ត្ពរះសីហនុ

ពធិអីបអរសាទរខួបល�ើកទី១០៩ ទិវាអន្តរជាតិនារ ី៨មនីា  ល្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជាម �ុមី ្បធាន្ករុម្បរឹកសាលខត្ត 

នងិលោកជំទាវ នងិឯកឧត្តម គចួ ចមំរ ើន អភបិា� ថនគណៈអភបិា�លខត្ត ្ពះសីហនុ លៅថ្ងៃទី0៩ ខខមនីា  ឆ្នា ២ំ០២០  
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គណៈប្បតិភូប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីដឹកនំ្លដាយ លោកជំទាវ 

ឃទឹម ចំលរីន រដ្ឋលេខាធិការ និងលោកជំទាវ អុទឹម សុីខថ 

រដ្ឋលេខាធិកាប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី តំណាងដ៏េង់្េ្្់រប្់ 

លោកជំទាវលវជ្ជ.អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

និងគណៈប្បតិភូអមដំលណើ រ រានចុរះ្ួរ្ុេទុក្ខកងទ័ពលៅ 

តំបន់ប្បតិបតតាិការ្ឹករងលេតតាមណ្េគិរ ធី លយាធភូមិភាគ 

ទធី១ និងអង្ភាពវរៈល្ន្តូចលេេ២ តំបន់ប្បតិបតតាិការ 

្ឹករងលេតតា កដេ្ថាិតលៅក្នុងភូមិពូេូង ្ងាកា ត់រមន្ 

ប្ករុងក្នមលន្រម្យ លេតតាមណ្េគិរ ធី។ ពិធធី្ួរ្ុេទុក្ខលនរះ

មានការចូេរមួពធី លោកស ធ្ី មា៉ា លី សខុនី ប្បធានមនទៃធីរ 

កិច្ចការន្រ ធីលេតតាមណ្េគិរ ធី ឧតតាមល្នធីយ៍លទា សាន 

គឹមលអឿន លមបញ្្ជ ការតំបន់ប្បតិបតតាិការ្ឹករងលេតតា មននតាធី 

មនទៃធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតា និងពេទាហាន។ លៅក្នុងពិធធី្ួរ 

្ុេទុក្ខលនរះ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានឧបតថាម្្ភ វកិាជូនដេ់ 

បញ្្ជ ការដា្ឋ នកងពេលេេ២ ចំនួន ៥ោនលរៀេ ប្ពម 

ទំាងរានកចកជូនដេ់ន្យទាហាន ន្យទាហានរង 

ពេទាហានលយាធិនចូេនិវតតាន៍ និងប្គរួោរលយាធិន្របុ 

១១១ន្ក់ លដាយមា្ន ក់ៗទទួេរាននូវ៖ ភូយ១ មុង១ 

កកន្ង១ ោបូ៊ ទឹក្ុធីអធីុវ ទឹកប្តធី មធី ១លករះ ប្តធីេកំប៉ាុង១យួរ 

និង្វកិា ១០០.០០០ លរៀេ។ ោមួយគា្ន លនរះ ប្ករុមេុ៊ន 

នំស្រួយ េធីេធី រានជួយឧបតថាម្ភនំចំនួន ១២លក្ ។ 

លោកជំទាវ ឃទឹម ចំលរីន រានលេើកបញ្្ជ ក់ពធីប្បោ្ន៍ 

្ួរ្ុេទុក្ខ និងជួនពររប្់លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី និងថ្្ន ក់

ដឹកនំ្ទំាងអ្់រប្់ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ដេ់ពេទាហាន 

កដេកំពុងការពារប្ពំកដន។ លោកជំទាវក៏រានលប្កើនរេឹំក 

ដេ់ពេទាហានទំាងអ្់ ឱ្យមានការប្បរុងប្បយ័ត្នេ្្់ 

លដើម្ធីទប់ោកា ត់ការឆលាងរាេដាេវ ធីរុ្កូវ ធីដ១៩ លដាយ           

ប្បតិបតតាិតាមការកណនំ្រប្់ប្ក្ួង្ុខាភិរាេ និង 

រាជរដា្ឋ ភិរាេ។ ពិធធី្ំលណរះ្ំណាេលនរះលធ្វើល�ើងកាេ

ពធីផ្ងៃទធី ១១ កេឧ្ភា ឆ្្ន ំ ២០២០ កនលាងលៅលនរះ៕

គណៈត្រតិភយូតកសងួកិច្ចការនារីចរុះសរួសខុទកុ្ខកងទព័ លៅលខ្ម្ណ្ឌ លរិរី
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អនតុកិ្្យ ស្ីពី ការអនវុ្ក្ម្មវិធីឧប្ថាម្ភសាចត់រាកជ់ យូនតគរួសារតកីតក 

និងង្យរងលតគារះ ក្ុងអំឡងុលពលត្រយទុ្ធនទឹងជំងឺក យូវីដ-១៩

 របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជា

េ.រ ប្បលភទមុេ្ញ្ញា ប្ករុមជនលគាេលៅ
ប្រាក់ឧបតថាម្ភក្នុងមួយកេ តាមកប្មិតប្កធីប្ក

ប្កធីប្ក១ ប្កធីប្ក២

១ ប្គរួោរមានប័ណណា្មធម៌ ( ប្បលភទ ១ និងប្បលភទ ២ ) ១២០ ០០០ លរៀេ ១២០ ០០០ លរៀេ

២ ្មាជិកប្គរួោរក្នុងមា្ន ក់ៗ ៥២ ០០០ លរៀេ ៣៦ ០០០ លរៀេ

៣ កុមារអាយុពធី ០-៥ ឆ្្ន ំក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៤ ជនមានពិការភាពក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៥ មនុ្្ចា្់អាយុចាប់ពធី ៦០ឆ្្ន ំល�ើងក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៦ ប្គរួោរប្កធីប្កកដេមាន្មាជិកផទៃុកលមលរាគលអដ្៍ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

សតមងខ់្ទឹមសារ  អនតុកិ្្យលលខ ៨៨ អនតក.បក ចុរះផ្ងៃទធី ១២ កេមិ្ុន្ ឆ្្ន ំ២០២០ 

...មាតតា៥.-

ប្គរួោរប្កធីប្ក និងងាយរងលប្គារះ កដេមានប័ណណា្មធម៌ ប្តរូវទទួេរានប្រាក់ឧបតថាម្ភ ដូចខាងលប្កាម ៖

១.ប្រាក់ឧបតថាម្ភជូនប្គរួោរប្កធីប្ក និងងាយរងលប្គារះ លៅទធីប្បជំុជនក្នុងរាជធានធីភ្នំលពញ

២.ប្រាក់ឧបតថាម្ភជូនប្គរួោរប្កធីប្ក និងងាយរងលប្គារះ លៅទធីប្បជំុជនលប្រៅពធីរាជធានធីភ្នំលពញ

េ.រ ប្បលភទមុេ្ញ្ញា ប្ករុមជនលគាេលៅ
ប្រាក់ឧបតថាម្ភក្នុងមួយកេ តាមកប្មិតប្កធីប្ក

ប្កធីប្ក១ ប្កធីប្ក២

១ ប្គរួោរមានប័ណណា្មធម៌ ( ប្បលភទ ១ និងប្បលភទ ២ ) ១២០ ០០០ លរៀេ ១២០ ០០០ លរៀេ

២ ្មាជិកប្គរួោរក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៣ កុមារអាយុពធី ០-៥ ឆ្្ន ំក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៤ ជនមានពិការភាពក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៥ មនុ្្ចា្់អាយុចាប់ពធី ៦០ឆ្្ន ំល�ើងក្នុងមា្ន ក់ៗ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៦ ប្គរួោរប្កធីប្កកដេមាន្មាជិកផទៃុកលមលរាគលអដ្៍ ៤០ ០០០ លរៀេ ២៨ ០០០ លរៀេ

៣.ប្រាក់ឧបតថាម្ភជូនប្គរួោរប្កធីប្ក និងងាយរងលប្គារះ លៅជនបទ

េ.រ ប្បលភទមុេ្ញ្ញា ប្ករុមជនលគាេលៅ
ប្រាក់ឧបតថាម្ភក្នុងមួយកេ តាមកប្មិតប្កធីប្ក

ប្កធីប្ក១ ប្កធីប្ក២

១ ប្គរួោរមានប័ណណា្មធម៌ ( ប្បលភទ ១ និងប្បលភទ ២ ) ៨០ ០០០ លរៀេ ៨០ ០០០ លរៀេ

២ ្មាជិកប្គរួោរក្នុងមា្ន ក់ៗ ២៤ ០០០ លរៀេ ១៦ ០០០ លរៀេ

៣ កុមារអាយុពធី ០-៥ ឆ្្ន ំក្នុងមា្ន ក់ៗ ២៤ ០០០ លរៀេ ១៦ ០០០ លរៀេ

៤ ជនមានពិការភាពក្នុងមា្ន ក់ៗ ២៤ ០០០ លរៀេ ១៦ ០០០ លរៀេ

៥ មនុ្្ចា្់អាយុចាប់ពធី ៦០ឆ្្ន ំល�ើងក្នុងមា្ន ក់ៗ ២៤ ០០០ លរៀេ ១៦ ០០០ លរៀេ

៦ ប្គរួោរប្កធីប្កកដេមាន្មាជិកផទៃុកលមលរាគលអដ្៍ ២៤ ០០០ លរៀេ ១៦ ០០០ លរៀេ



46 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ


