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លៅរល្ៀេមេងៃទធី២៦ បេមិេុន្ ឆ្នែ ំ២០២០លនះ លៅ     

វមិាន្នតាិភាព សមមតេចអគ្គមហាមសនាបតីម្មោ                   

ហ៊នុ សសន ន្យករដ្ឋមននតាធីមនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា      

រានអលញជ ើញចូេរមួកនែុងកិច្ចពិភាកសា មនកិច្ចបបជំុកំពូេ 

អាោ៊នលេើកទធី៣៦ ្្ធីពធីការលេើកកម្្់តួន្ទធីស្តាធីកនែុង 

យុគ្ម័យ ឌធីជធីេេ។ 

ចំណុច្ំខាន់ៗ មន្ុន្ទរកថារប្់្លមតាចលតលជា 

មានដូចខាងលបកាម៖

បបធានបទ្្ធីពធី «ការមលីកកម្ពស់្ នួាទីសសតេកី្ងុ 

យគុសមយ័ឌីជីថល» ពិតជាមានោរៈ្ំខាន់ ស្បលពេ 

បដេបលច្ចកវទិយាឌធីជធីេេ បតរូវរានលបបើបរា្់កាន់បតលបចើន

ល�ើងៗលៅកនែងុការរ្់លៅបបចំាមេងៃ ជាពិល្  ្លៅកនែងុបរបិទ 

មនការរ ធីករាេដាេមនជំងឺកូវ ធីដ-១៩។ ទន្ទរឹមនរឹងលនះ ការ 

លេើកកម្្់តួន្ទធីស្តាធី គឺជាបែនែកមួយដ៏្ំខាន់មនលរាេលៅ

អភិវឌ្ឍន៍បបកបលដាយចធីរភាពឆ្នែ ២ំ០៣០ (SDG 2030) ។ 

កនែុងបរកិារណ៍បច្ចុប្បននែ ការ្ិកសាសោវបជាវរានបងាហា ញ 

ថា ជំងឺកូវ ធីដ-១៩ រានបង្កែេប៉ាះពាេ់អវជិជមានលេើស្តាធីលបចើន 

ជាងបុរ្ ទំាងកនែងុវ ិ្ យ័ល្ដ្ឋកិច្ចនិង្ង្គម   ជាពិល្្     

ស្តាធីលៅកនែុងបបលទ្កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ បដេកំពុងរងែេប៉ាះ- 

ចំណុចសំខាន់ៗ  ននកិច្ចពិភាកសារបសស់មមដេចម្មោ ហ៊នុ សសន 
ក្ុងកិច្ចត្រជុំកំព យូលអាស៊នមលីកទី៣៦ 

សដេីពីការមលីកកម្ពស់្ នួាទីសសតេីក្ុងយគុសមយ័ឌីជីថល
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ប៉ាះពាេ់យ៉ាងធងៃន់ធងៃរ លដាយោរស្តាធីភាគលបចើនមានការងារ 

លៅកនែុងវ ិ្ ័យល្វាកម្ម និងវ ិ្ ័យល្ដ្ឋកិច្ចលបរៅ បបព័ន្     

លហើយអាចមិនរានទទួេនូវការឧបតម្្ភពធីកម្មវធិធីរំាពារ 

្ង្គម បដេជាធម្មតាបគបដណ្ប់លេើកម្មករ-និលយជិត    

្បមាប់ល្ដ្ឋកិច្ចកនែុងបបព័ន។្ 

លទាះយ៉ាងណាក៏លដាយ ការលេើកកម្្ តួ់ន្ទធីរប្់ស្តាធី 

លៅកនែុងការលបបើបរា្់បលច្ចកវទិយាឌធីជធីេេ (Digital Informa-

tion) បតរូវរានចាត់ទុកថា ជាកាោនុវតតាភាព និងកាតាេធីករ 

េ្មធីមួយ ្បមាប់ពលនលែឿនការ្លបមចរាននូវ្មភាព 

លយនឌ័រ និងការអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ច-្ង្គម បបកបលដាយ 

បរយិប័ននែ ។ ជាក់ប្តាង ការចូេរមួចំបណករប្់ស្តាធី កនែុង 

ការជំរញុកំលណើ នល្ដ្ឋកិច្ច គឺលៅមាន្កាតា នុពេលបចើន។ 

លហតុលនះ រដា្ឋ ភិរាេបបលទ្្មាជិកអាោ៊ន និង   

ភាគធីពាក់ព័ន ្ជាពិល្្វ ិ្ ័យឯកជនបតរូវរមួរានែ បលង្កើត      

បរយិកា្មួយអំលណាយែេ បដេអាចឱ្យស្តាធីមាន         

ភាពងាយស្រួេកនែងុការចាប់យកកាោនុវតតាភាព និង្កាតា - 

នុពេេ្មធីទំាងលនះ។ កនែុងន័យលនះ លយើងគួរបនតាែតាេ់អាទិភាព

េ្្់ចំលពាះការលេើកកម្្់តួន្ទធីស្តាធីកនែុងយុគ្ម័យ 

ឌធីជធីេេ លដាយល ត្ា តលេើការងារដូចខាងលបកាម៖ 

ទធី១). បលង្កើនការែតាេ់ល្វា និងលេើកកម្្ ក់ារទទួេរាន 

ល្វារប្់ស្តាធី និងកុមារ ធី កនែុងការលបបើបរា្់ល្វា ICT 

តាមរយៈ ការែតាេ់ល្វា និងទធីកបនលែង បដេស្តាធីអាចលបបើ 

បរា្់ល្វា ICT លដាយងាយស រ្ួេ និងមាន្ុវត្ិភាព 

និងការវនិិលយគ និងការលរៀបចំលរាេនលយរាយបបកប 

លដាយបរយិប័ននែ ្ំលៅែតាេ់ល្វា ICT កនែុងមេល្ែ មរម្យ       

(affordable ICT service)។ 

' '

' '
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ទធី២). ល ត្ា តការយកចិតតាទុកដាក់លេើការអប់របំែនែក 

STEAM បដេអាចឱ្យស្តាធី និងកុមារ ធីទទួេរានចំលណះ 

ដរឹងេ្មធីៗពាក់ព័នន្រឹង ICT ។ 

ទធី៣). បនតាលេើកកម្្ ់ការចូេរមួរប្់ស្តាធីកនែុងវ ិ្ ័យ 

ល្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញញាវត្ុ តាមរយៈការបលង្កើនការយេ់ដរឹង 

អំពធីការអភិវឌ្ឍអាជធីវកម្ម្ំខាន់ៗ ជាពិល្្្បមាប់ 

្ហបរា្ធុនតូច និងមធ្យម និងវ ិ្ ័យ ICT ពបងធីក           

វោិេភាពបគបដណ្ប់ មនបបព័នរំ្ាពារ្ង្គម និងលរៀបចំ

ដាក់វធិានការលេើក្្ទួយតួន្ទធីរប្់ស្តាធីកនែុងការជំរញុ         

កំលណើ នល្ដ្ឋកិច្ចជាតិលៅកនែុងបកបេណ្ មនបែនការោតា រ 

ល្ដ្ឋកិច្ចល�ើងវញិបន្្ទ ប់ពធីវបិតតាិជំងឺឆលែងកូវ ធីដ-១៩ ។

ទធី៤). លរៀបចំបបព័នប្រោ្ិន ( Ecosystem ) មួយឱ្យ             

លឆលែើយតបលៅនរឹងតបមរូវការរប្់្ហបរា្កបមិតតូច និង 

មធ្យម និង្ហបគិនជាស្តាធី លដាយយកចិតតាទុកដាក់ដេ់ការ 

បនញ្ជ បលច្ចកវទិយាឌធីជធីេេ ការទទួេរានធនធានហិរញញាវតុ្ 

ការបណុ្ះបណ្ាេ និងការកោង្មត្ភាព ។េ។        

លដើម្បធីជំរញុការអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចេ្មធីៗកនែុងវ ិ្ យ័ឌធីជធីេេ។ 

ទធី៥). ពបងរឹងជំន្ញ ដូចជាអកខារកម្មឌធីជធីេេ (Digital  

literacy) និងការការពារអតត្ា ញ្ញា ណ លដើម្បធីឱ្យស្តាធីអាច 

ទទួេរានបបលយជន៍លពញលេញ និងបបកបលដាយ 

្ុវត្ិភាព ពធីល្ដ្ឋកិច្ចឌធីជធីេេ។ 

ទធី៦). លេើកកម្្ ់គំនិតែតាួចលែតាើមេ្មធីៗ និងឧតតាមានុវតតាន៍ 

ន្ន្ (Best practice) ពាក់ព័នន្រឹងការលេើក្្ទយួតួន្ទធី   

ស្តាធីលេើបែនែកបលច្ចកវទិយាឌធីជធីេេ បពមទំាងបចករបំេក និង 

ល្ែ ្់បតាូរបទពិលោធន៍ រវាងបបលទ្្មាជិកអាោ៊ន 

ទំាងអ្់៕

' '

' '
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សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន ្ណំាងដខ៏្ពងខ់្ពសស់មមតេចអគ្គមហាមសនា- 

បតីម្មោ ហ៊នុ សសន នាយករដឋាមសនតេ ីននតពរះរោណាចតកកម្ពោុ 

អម ជ្ ញីសំមណរះសំណាលសរួសខុទកុ្ខ និងសចកអមំណាយជយូនដលត់្រោពលរដឋារងមតររះ

មដ្យទទឹកជំននរ់ហស័មៅតាមស្ទឹងសតពកមត្ា្ចនំនួ ៣.៣៨៤តគរួសរ រសម់ៅក្ងុសង្កា ្ច់នំនួ ៩ 

ក្ងុខណ្ឌ ដមង្កា  រជធានីភ្មំពញ (១៨ ្លុា ២០២០)

សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន អម ជ្ ញីសំមណរះសំណាលសរួសខុទកុ្ខ    
និងសចកអមំណាយជយូនដលត់្រោពលរដឋារងមតររះមដ្យសរទទឹកជនំន់



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 5

សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន ត្រធានកាកបាទតកហមកម្ពោុ                   
ោមយួត្រោពលរដឋារងមតររះមដ្យទទឹកជនំនរ់ហស័ ចនំនួ ១.៣៨២តគរួសរ រសម់ៅ 

ក្ងុភ យូមិចនំនួ ៤៦ សង្កា ្ច់នំនួ ៦ ក្ងុខណ្ឌ មោធិ៍សសនជយ័ រជធានីភ្មំពញ 
(២៤ ្លុា ២០២០)

សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន អម ជ្ ញីសំមណរះសំណាលសរួសខុទកុ្ខ    
និងសចកអមំណាយជយូនដលត់្រោពលរដឋារងមតររះមដ្យសរទទឹកជនំន់
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លោកជំទាវកិត្ិ្ ង្គហបណិ្ត សម៉ាន សអំន ឧបន្យក- 

រដ្ឋមនន្ធី រដ្ឋមនន្ធីបក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយរដ្្ឋ ភា បពរឹទ្- 

្ភា និងអធិការកិច្ច តំណាងរប្់សមមតេចម្មោ ហ៊នុ 

សសន ន្យករដ្ឋមននតាធី មនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា និង 

្លមតាចកិតតាិបពរឹទប្ណិ្ត ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន បបធាន 

កាករាទបកហមកម្ុជា រានអលញជ ើញរាប់រាបតឧទ្ទិ្ 

កុ្េែេបុណ្យដេ់បពេរឹងអនែកោលែ ប់ លៅោរមន្ទធីរ  

បបេ័យពូជោ្ន៍ទួេប្លែង កនែុងលវនកាន់បិណ្ទធី១០ 

ន្មេងៃលៅរ ៍១០លរាច បេភបទបទ ឆ្នែ ំជូត លទា្័ក ព.្. 

២៥៦៤ បតរូវនរឹងមេងៃទធី១២ បេកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០។

ជាលរៀងរាេ់ឆ្នែ  ំរាជរដា្ឋ ភិរាេរានបរារពពិ្ធធីលនះល�ើង 

មលាកជទំាវកិត្ដេសង្គហបណ្ឌ ិ្  សម៉ាន សំអន អម ជ្ ញីរបប់ាត្ 
ឧទ្សិកសុលផលបណុ្យដលត់ពលទឹងអក្ស្ប ់
មៅសរមន្រីត្រលយ័ពយូជសសន ៍ទលួសសង្

តាម្ំណូមពរ និងការល្នែើ្ ុរំប្់បបជាពេរដ្ឋលៅតាម 

គនលែងបពះពុទោ្្ន្ លដើម្បធីឧទ្ទិ្ ែោលែ មហាកុ្េ បដេ 

លកើតល�ើងពធីការបបលគនចងាហា ន់បិណ្រាបត ដេ់បពះ្ង្ឃ  

ឧទ្ទិ្កុ្េដេ់អនែកបដេរានរងលបរាះោលែ ប់ទំាងលវទន្ 

លៅកនែុងការលធវាើទារណុកម្មយ៉ាងមបពមែ្កនែុងគុកទួេប្លែង 

កាេពធីអំ�ុងឆ្នែ ១ំ៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩។

លោកជំទាវកិតតាិ្ង្គហបណិ្ត បតងនំ្មននតាធីរាជការ 

លបកាមឱវាទលរៀបចំពិធធីបង្ុកូេ រាប់រាបតឧទ្ទិ្កុ្េ 

ែេបុណ្យដេ់ជនរងលបរាះ លៅមុនលពេពិធធីបុណ្យ 

ចូេឆ្នែ បំេ្មរ និងលៅលពេកាន់បិណ្-ភជុំ ៕
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កាេពធីមេងៃទធី១៦ បេមិេុន្ ឆ្នែ ២ំ០២០ លោកជំទាវលវជជ. 

អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានអនុញ្ញា ត 

ឱ្យលោកស ធ្ី សរ៉ា  នីប អតធីតតំណាង្តាធីទធីអង្គការ UN 

Women បបចំាបបលទ្កម្ុជា  ( អង្គការ្ហបបជាជាតិ 

្បមាប់ការលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ និងែតាេ់ភាព    

អង់អាចដេ់ស្តាធី ) រានចូេជួប្បមតាងការគួរ្ម និង 

ជបមាបោ លបកាយពធីបញ្ច ប់ភារកិច្ចលៅកម្ុជា លៅបំលពញ 

ភារកិច្ចេ្មធីលៅការយិេ័យបបចំាតំបន់អា្ុធី និងរា៉ា្ុធីហវាកិ 

ជាទធីបបរឹកសាជាន់េ្្ ់ និងជាអនុបបធាន្តាធីទធីបបចំាតំបន់ 

អា្ុធីរា៉ា្ុធីហវាកិ ។

លៅកនែងុឱកា ល្ន្ះ លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី រានលកាត្រល ើ្រ 

ចំលពាះោនែ មដ និងេទែ្េការងារកនលែងមក លបកាមកិច្ច-

្ហការ រវាងបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ក៏ដូចជាេទ្ែេបដេ

លកើតលចញពធីការចូេរមួរប្់លោកស ធ្ី ្បមាប់កម្ុជា 

កនែុងការលេើកកម្្់្ិទ្ិស្តាធី និង្មភាពលយនឌ័រកនលែង- 

មក។ កនែងុរយៈលពេជាង៦ឆ្នែ លំនះ អង្គការ UN Women រាន 

ចូេរមួរំាបទបក្ួង កនែុងការពបងរឹងយនតាការ រំាបទបលច្ចក- 

លទ្លេើការបនញ្ជ បលយនឌ័រតាមវ ិ្ ័យ ការតាមដាន 

មលាកជទំាវរដឋាមសនតេីតកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យអតី្្ំណាងសតេទីី 
អង្គការ UN Women  ត្រចាតំ្រមទសកម្ពោុច យូលជបួសសមតេងការគរួសម

វាយតមមលែ និងការលធវាើររាយការណ៍លឆលែើយតបនរឹងអនុ្ញ្ញា  

្តាធីពធីការទប់ោ្ក ត់រាេ់ទបមង់មនការលរ ើ្ លអើងលេើស្តាធី  (CE-

DAW) រមួទំាងការងារ្បមប្បមរួេកនែងុការទប់ោ្ក ត់អំលពើ

ហិងសាលេើស្តាធីជាលដើម។

លោកស ធ្ីក៏រានបេលែងអំណរគុណយ៉ា ងបជាេលបរៅ 

ចំលពាះលោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី ថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធីរាជការ 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងអគ្គលេខាធិការដា្ឋ នអចិមននតាយ៍ មន    

បករុមបបរឹកសាជាតិកម្ុជាលដើម្បធីស្តាធី បដេរាន្ហការ និង    

រំាបទដេ់ការបំលពញលប្កកម្មរប្់អង្គការ UN Women 

ជាពិល្្ចំលពាះការលបតាជាញា ចិតតាេ្្  ់និងកិច្ចេំបបរឹងបបបង កនែងុ 

ការអនុវតតាភារកិច្ចការងារ លដើម្បធីលេើកកម្្ ោ្់នភាពស្តាធី 

និង្មភាពលយនឌ័រលៅកម្ុជា។

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី រានជូនពរលោកស ធ្ី សរ៉ា  នីប ឱ្យ 

ទទួេរានលជាគជ័យកនែុងមុេតំបណងេ្មធី លហើយបក្ួង 

បនតាចាត់ទុកអង្គការ UN Women ជាមដគូកនែងុការងារបច្ចបុ្បននែ 

និងលៅមុេបនតាលទៀត ជាពិល្្លេើការបនញ្ជ បលយនឌ័រ 

តាមវ ិ្ ័យ និងលៅកនែុងចំលណាមមដគូពាក់ព័ន ្ទំាងជាតិ 

និងអនតារជាតិលៅបគប់កបមិត ៕
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លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធី បក្ួងកិច្ចការ- 

ន្រ ធី រានអនុញ្ញា តឱ្យឯកឧតតាម Ermemegildo Kupa Lopes 

អគ្គរដ្ឋទូត មនបបលទ្ទធីម័រខាងលកើត ចូេជួប្បមតាងការ 

គួរ្ម កាេពធីមេងៃទធី៨ បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅទធី្តាធីការ 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។ ឯកឧតតាមអគ្គរដ្ឋទូតរានរេំរឹកពធីោនែ មដ

រប្់លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី កនែងុភាពជាអនែកដរឹកនំ្ លដើម្បធីបកបបប 

ោ្នភាពស្តាធីលៅបបលទ្កម្ជុា លដើម្បធ្ី លបមចរាន្មភាព 

លយនឌ័រ។ ឯកឧតតាមអគ្គរដ្ឋទូត រានលេើកល�ើងពធីបបវតតាោិស្តា 

មនការទាមទារឯករាជ្យរប្់បបលទ្ទធីម័រខាងលកើត និងអភិ-

វឌ្ឍបបលទ្ឱ្យឈានលៅមុេជាបនតាបន្្ទ ប់ ។ ជាមួយរានែ លនះ 

បដរ ឯកឧតតាមក៏រានមានបបោ្ន៍ លកាត្រល ើ្រពធីវ ធីរភាព 

រប្់ សមមតេចអគ្គមហា មសនាបតី ម្មោ ហ៊នុ សសន 

ន្យករដ្ឋមននតាធី មនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា  កនែុងការដរឹកនំ្

បបលទ្ឱ្យ្លបមចរានវឌ្ឍនភាព និង្ុេ្នតាិភាព បពម

ទំាងរានេិតេំទប់ោ្ក ត់ការរ ធីករាេដាេ មនជំងឺកូវ ធីដ-១៩ 

រានយ៉ាងេអ។

ជាការលឆលែើយតប លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីរានបេលែងអំណរគុណ 

ចំលពាះឯកឧតតាមអគ្គរដ្ឋទូតទធីម័រែងបដរ លដាយលោកជំទាវ 

មលាកជទំាវរដឋាមសនតេ ីតកសងួកិច្ចការនារី អនញុ្ញា ្ឱ្យអគ្គរដឋាទ យ្ូ  
ននត្រមទសទីមរ័ខាងមើ្ ច យូលជបួសសមតេងការគរួសម

រានមានបបោ្ន៍ថា បបលទ្កម្ុជាក៏ធាលែ ប់ឆលែងកាត់ 

្នងា្គ ម្ុធីវេិែងបដរ ្ ពវាមេងៃបបលទ្កម្ជុា មាន្នតាភិាព 

លដាយោររាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ុជារានអនុវតតាយុទោ្ស្តា 

ឈនែះ ឈនែះ លបកាមការដរឹកនំ្រប្់ សមមតេចម្មោ              

ហ៊នុ សសន ។ បបលទ្កម្ុជា និងបបលទ្ទធីម័រខាងលកើត 

នរឹងពបងរឹងចំណងមិតតាភាពដ៏េអលនះ លហើយបបលទ្លយើង 

ទំាងពធីរ គួរបតបលង្កើតឱកា្ឱ្យមានការ ល្ែ ្់បតារូពាណិជជកម្ម 

លៅវញិលៅមក លដាយ្ិកសាពធីចំណុចខាលែ ងំលរៀងៗេលែួន៕
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លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការ 

ន្រ ធីទទួេជួបឯកឧតតាម Pablo Kang ឯកអគ្គរាជទូតអូសោ្េធី 

បបចំាកម្ុជា ចូេជួប្ំលណះ្ំណាេ និងលធវាើពិធធីបបគេ់ 

និងទទួេបរកិាខា ការពារ និង្មា្ភ រៈអប់រពំធីការរ ធីករាេដាេ

មនជំងឺកូវ ធីដ-១៩ ្បមាប់ស្តាធីរងលបរាះលដាយអំលពើហិងសា  

ទាក់ទងនរឹងលយនឌ័រ។ បរកិាខា ការពារ និង្មា្ភ រៈទំាងលនះ   

ឧបត្ម្ភលដាយកម្មវធិធីកិច្្ច ហបបតិបតតាិការអូសោតា េធី-កមុ្ជា      

លដើម្បធីែតាេ់ល្វាបបកបលដាយនិរនតារភាព និង្មធម៌ (AC-

CESS) ្ បមាប់លេតតាលរាេលៅទំាង៨ រមួមាន លេតតាកំពង់ចាម 

ត្ូបងឃ្មុ ំកំពង់្្ ឺបពះ ធ្ីហនុ ល្ៀមរាប បពះវហិារ ្ ្ទរឹងបបតង 

និងលេតតារតនគិរ ធី។ ពិធធីបបគេ់្មា្ភ រៈ លធវាើល�ើងកាេពធីមេងៃទធី៩ 

បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅ ទធី្តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី។

ពិធីសមំណរះសំណាល ត្រគល ់និងទទលួបរិកា្ខ រការោរ

និងសមាភា រៈអបរ់ ំពីការទបស់កា ្ក់ាររីករលដ្លននជងឺំក យូវីដ-១៩
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កិច្ចត្រជុអំនតេរតកសងួចមងអៀ្ ពិភាកសាចងុមតកាយ 

សតេពីីការពិនិ្្យ និងពិភាកសាមលីមសចើតេតោងសផនការសកម្មភាពោត្ 

សតេពីីការទបស់តេ ្អ់មំពីហិងសាមលីសសតេី ២០១៩-២០២៣

កាេពធីបពរឹកមេងៃចន្ទ ៨លរាច បេអាោឍ ឆ្នែ ជូំត លទា្័ក 

ព.្២៥៦៤ បតរូវនរឹងមេងៃទធី១៣ បេកក្កដា ឆ្នែ ំ២០២០ លៅ 

ទធី្តាធីការគណៈរដ្ឋមននតាធី លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី 

រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានដរឹកនំ្អង្គបបជំុអនតារបក្ួង 

ចលងអៀត លដើម្បធីពិភាកសាចុងលបកាយមុននរឹងដាក់ឆលែងកិច្ចបបជំុ 

លពញអង្គគណៈរដ្ឋមននតាធី ្តាធីពធីការពិនិត្យនិងពិភាកសាលេើ      

ល្ចកតាធីបពាងបែនការ្កម្មភាពជាតិ្តាធីពធីការទប់ោតា ត់អំលពើ 

ហិងសាលេើស្តាធី ២០១៩-២០២៣ លដាយមានការអលញជ ើញ 

ចូេរមួពធីឯកឧតតាម លោកជំទាវ បដេជា្មាជិក ្ មាជិកា 

អនតារបក្ួង៕
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កាេពធីមេងៃទធី ១៧ បេមិេុន្ ឆ្នែ ំ២០២០ លោកជំទាវ    

មខង សំវ៉ា ដ្ រដ្ឋលេខាធិការ មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និង

ជាអនុបបធានគណៈកមា្ម ធិការអាោ៊ន្្ធីពធីស្តាធី ( ACW ) 

រានដរឹកនំ្បករុមការងារ្ហបបតិបតតាិការអនតារជាតិ ចូេរមួ 

កិច្ចបបជំុអាោ៊ន ្្ធីពធី "Fifteen Coordinating Conference 

on the ASEAN Socio-Cultural Community       (15th SOC-

COM)" តាមរយៈបបព័នវ្ ធីលដអូ។

កិច្ចបបជំុលនះជាលវទិកា្បមាប់អង្គភាពន្ន្ បដេ្្តិ 

លបកាមឆ័បត មន្ហគមន៍្ង្គម វប្បធម៌្ង្គមអាោ៊ន 

(ASCC) កនែងុការលធវាើបច្ចបុ្បននែភាពការងារ្្ធីពធីការបតរួតពិនិត្យ 

ពាក់កណ្ាេអណតតាិលេើបែនការលមឆ្នែ ំ២០២៥ (ASCC 

Blueprint 2025 ) និងបចករបំេកបទពិលោធេ្មធីៗមនកិច្ច 

្ហការន្ន្ កនែងុការលឆលែើយតបនរឹងការរ ធីករាេដាេមនជំងឺ

កូវ ធីដ-១៩ កនែុងតំបន់អាោ៊ន៕

កិច្ចត្រជុអំាស៊ន សដេពីី 
" Fifteen Coordinating Conference on the ASEAN Socio-Cultural Community 

(15th SOC-COM) " តាមរយៈត្រពន័្ធវីមដអ យូ
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កាេពធីមេង្ៃ បុក ៥លរាច បេអាោឍ ឆ្នែ ជូំត លទា្័ក ព.្  

២៥៦៤ បតរូវនរឹងមេងៃទធី១០ បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ លោកជំទាវ 

មខង សំវ៉ា ដ្ រដ្ឋលេខាធិការ បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រាន      

ដរឹកនំ្បករុមការងារចូេរមួកិច្ចបបជំុតាមរយៈបបព័នវ្ ធីលដអូ    

្តាធីពធីកិច្ចបបជំុពិលបរាះលយបេ់លេើកទធី២ រប្់អាោ៊ន្តាធីពធី 

ស្តាធី្នតាិភាព និង្នតាិ្ុេ ( 2nd meeting of the ASEAN 

Women, Peace and Security Advisory group)៕

កិច្ចត្រជុ ំតាមរយៈត្រពន័្ធវីមដអ យូ 
សតេពីី កិច្ចត្រជុពិំមតររះមយាបលម់លីកទី២ របសអ់ាស៊ន

សតេពីី សសតេី សនតេភិាព និងសនតេសិខុ ( 2nd meeting of the ASEAN Women, Peace 
and Security Advisory group)
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កាេពធីមេងៃទធី១១ បេកញ្ញា  ឆ្នែ ំ២០២០ លៅទធី្តាធីការ 

បក្ួងមហាមែ្ទ លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធី 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ជាអនុបបធានគណៈកមា្ម ធិការជាតិ 

បបឆំ្ងអំលពើជួញដូរមនុ្្ (គ.ជ.ប.ជ) និងជាបបធានបករុម

ការងារបលច្ចកលទ្វ ិ្ ័យ្ហបបតិបតតាិការអនតារជាតិ 

រានដរឹកនំ្គណៈបបតិភូអនតារបក្ួង រមួមាន បក្ួងការ- 

បរលទ្ និង្ហបបតិបតតាិការអនតារជាតិ   បក្ួងមហាមែ្ទ 

បក្ួងយុតតាធិម៌ បក្ួង្ង្គមកិច្ច អតធីតយុទ្ជន និងយុវនធីតិ- 

មលាកជទំាវរដឋាមសនតេីតកសងួកិច្ចការនារី ដឹកនាគំណៈត្រត្ភយូអនតេរតកសងួ 
ក្ងុកិច្ចត្រជុោំមយួអគ្គរដឋាទ យ្ូ សហរដឋាអាមមរិកត្រចាមំៅកម្ពោុ ក្ងុការពតងទឹង 

កិច្ចសហត្រត្បត្តេការត្រយទុ្ធត្រឆាងំអមំពីជញួដ យូរមនសុ្សមៅកម្ពោុ

្ម្បទា បក្ួងការងារនិងបណតាុ ះបណាតា េវជិាជ ជធីវៈ 

បក្ួងអប់រយុំវជននិងកធីឡា អគ្្គ នែងការដា្ឋ ន នគររាេ- 

ជាតិ អគ្គលេខាធិការដា្ឋ ន គ.ជ.ប.ជ និងធន្រារជាតិមន- 

កម្ុជា ចូេរមួកនែុងកិច្ចបបជំុជាមួយ ឯកឧតតាម Patrick -        

Murphy អគ្គរដ្ឋទូត្ហរដ្ឋអាលមរកិបបចំាលៅកម្ុជា កនែុង   

លរាេបំណងលដើម្បធីពបងរឹងកិច្្ច ហបបតិបតតាិការកនែុងការ          

បបយុទប្បឆំ្ងអំលពើជួញដូរមនុ្្ លៅបបលទ្កមុ្ជា ៕
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លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវ ធី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការ- 

ន្រ ធី រានអលញជ ើញចូេរមួជាអធិបតធីកនែុង្ិកាខា ោោបញ្ច ប់ 

គលបមាង “ការបនញ្ជ បភាពធន់នរឹងការបបបបបរួេអាកា្ 

ធាតុលៅកនែុងបែនការអភិវឌ្ឍន៍ (TA 8179) កញ្ច ប់ C” និងការ 

បបកា្ែ្ពវាែសាយដាក់ឱ្យលបបើបរា្់ជាែលែូវការនូវបែនការ

លម្តាធីពធីលយនឌ័រ និងការបបបបបរួេអាកា្ធាតុ កាេពធី 

មេងៃបពហ្ត្បិ៍ ៨លរាច បេភបទបទ លទា្័ក ព.្ ២៥៦៤ 

បតរូវនរឹងមេងៃទធី ១០ បេកញ្ញា  ឆ្នែ  ំ២០២០ លៅ្ណា្ឋ រារ ភនែលំពញ 

រាជធានធីភនែំលពញ ។ 

បែនការលម ្តាធីពធីលយនឌ័រនិងការបបបបបរួេអាកា្ធាតុ 

ឆ្នែ ២ំ០១៨-២០៣០ មានលរាេបំណងលដើរតួន្ទធីជាបែនទធី 

បងាហា ញែលែូវកនែុងការបនញ្ជ បលយនឌ័រលៅកនែុងលរាេនលយ-

តកសងួកិច្ចការនារីត្រកាសដ្កឱ់្យមត្ីរតរាសោ់ផ្យូវការ
 ន យូវសផនការមមសតេពីីមយនឌរ័ និងការសត្រត្ររួលអាកាសធា្ុ

រាយ កម្មវធិធី និងគលបមាងន្ន្ លដើម្បធីរមួចំបណកលដាយ       

្្ទ េ់លៅកនែុងការកាត់បនយ្ភាពបកធីបក តាមរយៈការលេើក- 

កម្្ ់ភាពអង់អាចបែនែកល្ដ្ឋកិច្ច ដេ់ស្តាធី និងការកាត់    

បនយ្ភាពងាយរងលបរាះបែនែកអាកា្ធាតុ ។ 

ព័ត៌មានេំអិត្ូមប្វាងរកលៅកនែុងលគហទំព័ររប្់  

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  ៕
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លៅទធី្តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រល្ៀេមេងៃទធី២៨ បេ 

កញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធី 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី អមលដាយថានែ ក់ដរឹកនំ្បក្ួងកិច្ចការ-   

ន្រ ធីទទួេអំលណាយជាលេើកទធីបធីពធី្ហព័ន្ស្តាធីទូទំាង 

បបលទ្ចិន តាមរយៈលោកស ធ្ី Zuo Wenxing ទធីបបរឹកសា 

នលយរាយ មនោ្នទូតចិនបបចំាបបលទ្កម្ជុា បពមទំាង

មានការអលញជ ើញចូេរមួពធីគណៈបបតិភូរប្់ោ្នទូត មន

ោរធារណៈរដ្ឋបបជាមានិតចិនបបចំាបបលទ្កម្ុជា ។

លឆលែៀតកនែុងឱកា្លន្ះបដរ លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីបក្ួង 

ពិធីទទលួអមំណាយោមលីកទីបីពីសហពន័្ធសសតេីទ យូទាងំត្រមទសចិន

កិច្ចការន្រ ធី បេលែងអំណរគុណយ៉ាងបជាេលបរៅ ជូនចំលពាះ 

្ហព័ន្ន្រ ធីទូទំាងបបលទ្ចិន ក៏ដូចជារដា្ឋ ភិរាេ 

ោធារណរដ្ឋបបជាមានិតចិន បដេបតងបតគិតគូរ និង       

រំាបទជាបនតាបន្្ទ ប់ដេ់បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី។ កាយវកិារ 

ដ៏បបមពលនះ បងាហា ញយ៉ាងមុតមំាអំពធីមិតតាភាព និងោមគ្គធីភាព 

តាមរយៈកិច្្ច ហបបតិបតិតាការដ៏េអជិត្នែទិរ្វាងរដា្ឋ ភិរាេ 

បបលទ្ទំាងពធីរ កនែុងលប្្កម្មលេើកកម្្ ់្ ទិ្ិស្តាធី និង 

ភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងលក្មងស ធ្ី ។ គួរបញ្ជ ក់ថា 

អំលណាយជា្មា្ភ រៈបរកិាខា  បដេបក្ួងកិច្ចការន្រ ធីទទួេ

រានលៅលពេលនះរមួមាន ១-រេយនត្ា លនងា្គ ះបន្្ទ ន់ចំនួន 

០១លបគឿង ២-កំុព្ូយទ័រលេើតុមា៉ា ក Lenovo ចំនួន០២ឈតុ 

៣-កំុព្ូយទ័រយួរមដមា៉ា ក Lenovo ចំនួន០៣ឈុត និង                 

៤-មា៉ា្ុធីនបពធីនមា៉ាក HP ចំនួន០៤ឈតុ ៕



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 17

លោកជំទាវលវជជ. អុរឹង កន្្្វ ធី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី បបគេ់ល្ចកតាធីបបកា្បតងតំាងជូន

លោកស ធ្ី ឯម ថាវ ធី បបធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកំពង់ចាម 

កាេពធីមេងៃទធី0៦ បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅោោលេតតា 

កំពង់ចាម រានលរៀបចំពិធធីបបកា្បតងតំាង និងលែ្ទរភារកិច្ច 

លោកស ធ្ី ឯម ថាវី បបធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាកំពង់ចាម 

ជំនួ្លោកស ធ្ី ដកុ ណារុ ំ បតរូវរានចូេនិវតតាន៍ ។ ពិធធី 

បបកា្បតងតំាងលនះ ្្តិលបកាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ

លវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លដាយ 

មានការអលញជ ើញចូេរមួ ពធីឯកឧតតាមអភិរាេ លេតតាកំពង់ចាម 

លោកជំទាវ លោក លោកស ធ្ី ជាថានែ ក់ដរឹក នំ្លេតតា និងមន្ទធីរ 

ពាក់ព័នជំុ្វញិលេតតា។

 លបកាយពធីទទួេរានការបតងតំាងរចួ កនែុងកិច្្ច មា្ភ ្ន៍

ជាមួយមននតាធីន្យកដា្ឋ នព័ត៌មាន លោកស ធ្ីរានមាន 

បបោ្ន៍ថា  លដើម្បធីកាលែ យជាអនែកដរឹកនំ្េអ និងមានឥទ្ពិេ 

គឺ បតរូវមានចំលណះដរឹង បែនការចបា្់ោ្់ មានការទទួេ 

េុ្បតរូវេ្្  ់លចះលយគយេ់អធយាស្័យ មានភាពជាគំរ ូ

បិុនបប្ពវា ោមញញា បតមុរឹងមា៉ា ត់ ។ លោកស ធ្ីបនតា លបើមាន 

ឯកឧតតាម អុ៊ន ចិន្តា  អភិរាេ មនគណៈអភិរាេលេតតាកំពង់ចាម 

បបគេ់បតាជូនលោកស ធ្ី  ឯម ថាវ ធី បបធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី

បញ្ហា អវាធីលកើតល�ើង កនែុងន្មលយើងជាអនែកដរឹកនំ្ លធវាើអវាធីបតរូវ 

មានតមាលែ ភាព លដាះសោយលដាយ្នតាិវធិធី ជាពិល្្ បតរូវ

ែតាេ់ឱកា្ឱ្យមននតាធីលបកាមឱវាទល្្មើរានែ កនែុងការលរៀន្ូបត 

្ំខាន់បំែុត គឺមានការរំាបទ លេើកទរឹកចិតតា និងលយគ 

យេ់ពធីោវា មធី៕

ពិធីត្រកាសស្ងតាងំ និងមផរ្ភារកិច្ចត្រធានមន្រីកិច្ចការនារីមខ្តេកពំងច់ាម
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លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី ដរឹកនំ្កិច្ចបបជំុលរៀបចំបណ្ាញ្ហបគិនស្តាធីលៅ

កម្ុជា (CamWEN) និងលរាះលឆ្នែ តលបជើ្លរ ើ្ បបធាន និង 

អនុបបធានបណ្ាញ្ហបគិនស្តាធីលៅកម្ជុា លដាយមានការ 

អលញជ ើញចូេរមួពធីលោកជំទាវឯកឧតតាម បដេជា្មាជិក 

្មាជិកា គណៈកម្មការបបរឹកសាលយបេ់រប្់បណ្ាញ 

្ហបគិនស្តាធីលៅកម្ុជា មកពធីបក្ួង-ោ្ប័នពាក់ព័ន ្។   

កិច្ចបបជំុលនះរានបបបពរឹតតាិលៅកាេពធីមេងៃទធី១៤ បេកក្កដា 

ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅទធី្តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។

ជាេទ្ែេ " បណាតា ញ្ហបគិនស្តាធីលៅកម្ុជា " បដេ 

លៅកាត់ថា CamWEN រានបលង្កើតល�ើងជាលេើកទធី១ លៅ 

កម្ុជា ។ លោកជំទាវ មអង លីគង ់បតរូវរានជាប់លឆ្នែ តជា 

បបធានបណាតា ញ និងឧកញ៉ា  សកវ មុ ំជាអនុបបធាន ។ 

បណាតា ញ្ហបគិនស្តាធីកម្ជុា ក៏ទទួេរានការបណនំ្ និង 

រំាបទពធី្មាជិក ្មាជិកគណៈកម្មការបបរឹកសាលយបេ់ 

បណ្ាញ លដាយមាន្មា្ភាពមកតំណាងបក្ួង-

ោ្ប័នពាក់ព័ន ្។

គួរបញ្ជ ក់ែងបដរថា៖ ស្បតាមតបមរូវការបណ្ាញ 

បណាដេ ញសហតរិនសសតេីមៅកម្ពោុ បានបមងកាី្ និងដ្កឱ់្យដមំណីរការ

្ហបគិនស្តាធីអាោ៊ន (AWEN)  តបមរូវឱ្យបបលទ្ជា្មាជិក 

នធីមួយៗបលង្កើតបណ្ាញ្ហបគិនស្តាធី បដេមានលប្កកម្ម 

កនែុងការពបងរឹង និងពបងធីកកាោនុវតតាភាព ្បមាប់ការ 

អភិវឌ្ឍ្ហបគិនភាពស្តាធី និងជាតំណាង កបមិតជាតិ តំបន់ 

និងអនតារជាតិ។ កនែុងបកបេណ្លនះ បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រាន

ដរឹកនំ្្បមប្បមរួេកនែុងការលរៀបចំ និងបលង្កើតបណ្ាញ 

្ហបគិនស្តាធីលៅកម្ុជា បបមូេែតាុំលដាយតំណាង្មាគម 

និង្ហព័នតំ្ណាងឱ្យស្តាធីកនែងុវ ិ្ យ័ធុរកិច្ច បដេបច្ចបុ្បននែ 

មាន្មាគមធុរកិច្ចចំនួន០៥ រានចូេរមួជា្មាជិក 

បណ្ាញ រមួមាន៖ (១)-្មាគម្ហបគិនស្តាធីកម្ុជា 

(CWEA) (២)-្មាគម្ហបគិនវយ័លក្មងកម្ុជា (YEAC)

(៣)-្មាគមភានែ ក់ងារលធវាើដំលណើ រកម្ុជា(CATA) (៤)- 

្ភាយុវពាណិជជករកម្ជុា (JIC) (៥)-្ភាមុេរបរ និងមធីបករូ 

្ហបរា្កម្ុជា (CPMEC)៕
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កាេពធីមេងៃទធី៧-៨ បេកក្កដា ឆ្នែ  ំ២០២០ លៅ្ណា្ឋ រារ 

កំាបូឌធីយ៉ាណា រាជធានធីភនែំលពញ បករុមការងារ្កម្មភាព 

ជនពិការ មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានលរៀបចំ្ិកាខា ោោ 

្តាធីពធីការេុបបំរាត់រាេ់ទបមង់ មនការលរ ើ្ លអើងចំលពាះ 

ស្តាធីបដេមានពិការភាព កនែុងលរាេបំណងបលង្កើនការ 

យេ់ដរឹងពធីបកបេណ្ជាតិ អនតារជាតិ និងប្វាងរកទិ្លៅ 

អាទិភាពតាមវ ិ្ យ័ន្ន្ ពាក់ព័នន្រឹងការយកចិតតាទុកដាក់ 

ចំលពាះស្តាធីបដេមានពិការភាព។ 

្ិកាខា ោោលនះបរារព្ល�ើង លបកាមអធិបតធីភាព 

លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធី និងជាបបធាន       

កិតតាិយ្បករុមការងារ្កម្មភាពជនពិការ មនបក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី បពមទំាងមានការអលញជ ើញចូេរមួពធីលោកជំទាវ 

ឯកឧតតាម លោកស ធ្ី លោក ជាថានែ ក់ដរឹកនំ្មននតាធី មនបក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី និងបបធាន-អនុបបធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីទំាង    

២៥ រាជធានធី/លេតតា តំណាងបក្ួងពាក់ព័ន ្បែនែកឯកជន 

អង្គការ្ង្គម្ុធីវេិ និង្មាគមជនពិការ ្ របុទំាងអ្់ 

ចំនួន ១៤៥ន្ក់ (ស ធ្ី ១១៣ន្ក់)៕

សិកា្ខ សលា សតេពីីការលបុបបំា្រ់លទ់តមង ់ននការមរីសមអីងចមំោរះសសតេីសដលមានពិការភាព
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សិកា្ខ សលាសតេពីី “ ការមរៀបចសំផនការយទុ្ធសសសតេថវិកាឆ្ា ំ២០២១-២០២៣ 
និងកិច្ចពិភាកសាមលីមសចើតេតោងថវិកាឆ្ា ំ២០២១ 

ន្យកដា្ឋ នហិរញញាវត្ុ និងែ្គត់ែ្គង់ មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី

រានលរៀបចំ្ិកាខា ោោ្តាធីពធីការលរៀបចំបែនការយុទោ្ស្តា 

េវកិាឆ្នែ  ំ២០២១-២០២៣ និងកិច្ចពិភាកសាលេើល្ចកតាធីបពាង

េវកិាឆ្នែ ២ំ០២១ លបកាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ មខង  សវំ៉ា ដ្ 

រដ្ឋលេខាធិការ បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កាេពធីមេងៃ២០ និង២១ 

បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅ្ណា្ឋ រារភនែំលពញ។ 

្ិកាខា ោោលនះលធវាើល�ើងកនែងុលរាេបំណងបលង្កើនចំលណះ- 

ដរឹងដេ់ថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធីរាជការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និង 
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មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីទំាង២៥ រាជធានធី-លេតតា ្ តាធីពធីកម្មវធិធីបកទបមង់ 

ការបគប់បគងហិរញញាវត្ុោធារណៈ ជាពិល្្ពបងរឹងការ 

អនុវតតាេវកិាកម្មវធិធី បកេមអគុណភាព មនការលរៀបចំបែនការ 

យុទ្ោស្តាេវកិា លដាយពបងរឹងការអនុវតតាេវកិាឱ្យ្ុធី-

្ងាវា ក់ និងលឆលែើយតបនរឹងលរាេនលយរាយរប្់បក្ួង     

និងយុទោ្ស្តាចតុលកាណរប្់រាជរដា្ឋ ភិរាេ លដាយមាន 

ការអលញជ ើញចូេរមួពធីលោកជំទាវ ឯកឧតតាម លោកស ធ្ី 

លោក ជារដ្ឋលេខាធិការ អនុរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គន្យក-

អគ្គន្យករង បបធាន-អនុបបធានន្យកដា្ឋ ន បបធាន-

អនុបបធានការយិេ័យ បបធាន-អនុបបធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី 

គណៈអធិបតធីេតរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធី រប្់បក្ួងកិច្ចការន្រ ធីកនែុងអង្គពិធធី 

រាជធានធី/លេតតា និងមននតាធីជំន្ញមកពធីបគប់អង្គភាពេវកិា 

មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ៕

គណៈអធិបតធីេតរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធី រប្់មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី ទំាង២៥ រាជធានធី-លេតតា
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វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លសតេពីី
“ ចមំណរះដឹងសផក្ហិរ ញ្ា វ្ថា ុសតមាបអ់ភិវឌ្ឍនស៍ហតរិនភាពសសតេី ”

លោកជំទាវលវជជ. អុរឹង កន្្្វ ធី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  អលញជ ើញជាអធិបតធីកនែុងពិធធីលបើក

វគ្គបណតាុ ះបណាតា េ្តាធីពធី “ ចំលណះដរឹងបែនែកហិរញញាវត្ុ្បមាប់អភិវឌ្ឍន៍្ហបគិនភាពស្តាធី”  លៅលេតតាល្ៀមរាប

លៅបតធីមា្ទធី៣  ឆ្នែ ២ំ០២០ ន្យកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍ល្ ដ្ឋកិច្ច 

មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្ ហការជាមួយធនរារជាតិមនកម្ជុា 

និងរំាបទេវកិាលដាយបករុមហុ៊នវ ធីោ រានលរៀបចំវគ្គបណតាុ ះ 

បណាតា េ ្ តាធីពធី “ ចំលណះដរឹងបែនែកហិរញញាវត្ុ្ បមាប់អភិវឌ្ឍន៍

្ហបគិនភាពស្តាធី ” ចំនួន ៤លេតតាលេើលេតតាលរាេលៅចំនួន   

៤ រមួមាន៖

វគ្គទធី១ លធវាើលៅលេតតាល្ៀមរាប លបកាមអធិបតធីភាព 

លោកជំទាវលវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  

និងមានការចូេរមួពធី ឯកឧតតាម មទៀ សីហា អភិរាេ 

មនគណៈអភិរាេលេតតាល្ៀមរាប លោកជំទាវ ោ សិរី 

អគ្គន្យកបលច្ចកលទ្ធន្រារជាតិ មនកម្ុជា ។ វគ្គទធី២ 

លធវាើលៅលេតតាបកលចះ  វគ្គទធី៣  លៅលេតតា ្្ទរឹងបបតង និងវគ្គទធី ៤ 

លធវាើលៅលេតតាបពះវហិារ ្្តិលបកាមអធិបតធីភាព លោកជំទាវ 

ចន័ ្សយូរីយ ៍រដ្ឋលេខាធិការ មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។ 

វគ្គបណតាុ ះបណាតា េនធីមួយៗមានរយៈលពេពធីរមេងៃ ជូនដេ់ 

លោកស ធ្ី លោក ន្ងកញ្ញា  ជាថានែ ក់ដរឹកនំ្ មននតាធីបលច្ចកលទ្

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  ធន្រារជាតិ មនកម្ុជា មន្ទធីរកិច្ចការ- 

ន្រ ធីលេតតា មជ្ឈមណ្េអភិវឌ្ឍន៍ស្តាធី និងមន្ទធីរពាក់ព័នក្នែុង 

លេតតានធីមួយៗរមួមាន មន្ទធីរអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា មន្ទធីរ 

ពាណិជជកម្ម មន្ទធីរក្ិកម្ម មន្ទធីរលទ្ចរណ៍ មន្ទធីរបែនការ 

មន្ទធីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មន្ទធីរល្ដ្ឋកិច្ចនិងហិរញញាវត្ ុមន្ទធីរការងារ 

លោកជំទាវ ច័ន្ទ ្ូរ ធីយ៍ រដ្ឋលេខាធិការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  

បេលែងកនែុងពិធធីបិទវគ្គបណតាុ ះបណាតា េលៅលេតតាបពះវហិារ
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គណៈធិបតធី េតរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយអនែកចូេរមួកនែុងវគ្គបណតាុ ះបណាតា េ លៅលេតត្ា ្ទរឹងបបតង

និងបណតាុ ះបណាតា េវជិាជ ជធីវៈ និងមន្ទធីរឧ្សាហកម្ម វទិយា- 

ោស្តាបលច្ចកវទិយា និងនវានុវតតាន៍ ។

 វគ្គបណតាុ ះបណាតា េលនះមានលរាេបំណងលដើម្បធីបលង្កើន    

ចំលណះដរឹងអំពធីការបគប់បគងហិរញញាវត្ ុការលបបើបរា្់ល្វា 

ហិរញញាវត្ែុលែវូការ និងការលបបើបរា្់បបព័នឌ្ធីជធីេេ ្បមាប់ 

ល្វាកម្មហិរញញាវត្ ុជាពិល្្ជំរញុឱ្យមានការែ្ពវាែសាយ 

បនតាលៅដេ់ស្តាធ្ី ហគមន៍ លដាយល ត្ា តលេើបបធានបទ 

្កម្មភាពវគ្គបណតាុ ះបណាតា េ លៅលេតតាបកលចះ

្ំខាន់ៗចំនួន ៦ ទាក់ទងនរឹងចំលណះដរឹងបែនែកហិរញញាវត្ុ 

រប្់ស្តាធី រមួទំាងបរយិបននែហិរញញាវត្ុ និងបញ្ហា បបឈម      

រប្់ស្តាធីកនែុងការទទួេរានល្វាហិរញញាវត្ុ បគរឹះោ្ន 

មនធន្រារ និងហិរញញាវត្ុ ការបគប់បគងហិរញញាវតុ្ ការលបបើ- 

បរា្់បលច្ចកវទិយាហិរញញាវត្ ុល្វាទូទាត់ ល្វាធាន្  រា៉ាប់រង 

និងកិច្ចការពារអតិេិជន។ ្រុបអនែកចូេរួមទំាង៤ 

លេតតាមានចំនួន២១៥ន្ក់ ( ស្តាធី១៦០ន្ក់ ) ៕  លោភា
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សិកា្ខ សលាសតេពីី “សហតរិនសសតេកី្ងុសហតរសខ្ា្មីតករូ ្ យូច និងមធ្យម៖ 

ក្ងុកឡំងុ និងមតកាយពីវិបត្តេននជងឺំក យូវីដ-១៩”

លៅ្ណា្ឋ រារភនែំលពញ កាេពធីមេងៃទធី១៥ បេកក្កដា ឆ្នែ ំ 

២០២០ ន្យកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍ល្ដ្ឋកិច្ច មនបក្ួងកិច្ចការ- 

ន្រ ធី រានលរៀបចំ្ិកាខា ោោ្តាធីពធី “្ហបគិនស្តាធីកនែុង្ហ-

បរា្ខានែ តមធីបករូ តូច និងមធ្យម៖ កនែុងកំ�ុង និងលបកាយពធី 

វបិតតាិមនជំងឺកូវ ធីដ-១៩” លបកាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវលវជជ. 

អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងមានការ 

អលញជ ើញចូេរមួពធីថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី និងមជ្្ឈមណ្េអភិវឌ្ឍន៍ស្តាធីបគប់រាជធានធី/ 

លេតតា បក្ួង-ោ្ប័នពាក់ព័ន ្ និង្មាគម/្ហព័ន្ 

្ហបគិនស្តាធី កនែុងលរាេបំណងពបងរឹងយនតាការថានែ ក់លបកាម 

ជាតិ (មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី និងមជ្ឍមណ្េអភិវឌ្ឍន៍ស្តាធី) លដើម្បធី 

រំាបទស្តាធីលៅតាម្ហគមន៍ កនែងុការលធវាើធុរៈកិច្ច ជាពិល្្ 

លៅកនែុងកំ�ុង និងលបកាយពធីវបិតតាិមនជំងឺកូវ ធីដ-១៩។ កនែុងលន្ះ 

លវទិការានពិភាកសា និងល ត្ា តលេើបបធានបទ្ំខាន់ៗ 

ចំនួន៣៖ ១-ោ្នភាព និងបញ្ហា បបឈមរប្់ស្តាធី្ហបគិន 

ជាពិល្ ្កនែងុកំ�ុងលពេកូវ ធីដ-១៩ ២-បកបេ័ណ្នលយរាយ 

និងកម្មវធិធីលែ្ង  ៗបដេកំពុងមាន ឬអាចនរឹងមាន លដើម្បធីលឆលែើយ- 

តបនរឹងបញ្ហា បបឈម្ំខាន់ៗ ៣-ឧបករណ៍្បមាប់ 

បបតិបតតាកិារ E-Commerce លដើម្បធីលេើកកម្្់ែេិតែេរប្់ 

ស្តាធីលៅតាម្ហគមន៍ បដេអាចរំាបទដេ់ការអភិវឌ្ឍ 

្ហបគិនភាពស្តាធី ៕
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មេងៃបពហ្្បតិ៍ ៦លរាច ដេ់មេងៃលៅរ ៍៨លរាច បេអ្្ុជ 

ឆ្នែ ជូំត លទា្័ក ព.្ ២៥៦៤ បតរូវនរឹងមេងៃ០៨-១០ បេតុោ 

ឆ្នែ ២ំ០២០ បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្ ហការជាមួយមជ្ឈមណ្េ 

រដា្ឋ េធីដឌធីង រានលរៀបចំទិវាភាពជាអនែកដរឹកនំ្ ឆ្នែ ២ំ០២០ 

លបកាមបបធានបទ “ការបលង្កើតទមាលែ ប់លធវាើការងារឱ្យខាលែ ំងកាលែ  

និងមានបប្ិទភ្ាពេ្្ ”់ លបកាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ 

លវជជ. អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងថានែ ក់     

ដរឹកនំ្បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី។ បពរឹតតាិការណ៍ ៣មេងៃលនះ គឺជាការ 

ចំបណកមួយយ៉ាង្ំខាន់ កនែុងការចូេរមួអភិវឌ្ឍន៍ោ្ប័ន 

និងភាពជាអនែកដរឹកនំ្្បមាប់ោ្ប័ននិងយនតាការកនែុងការ 

បនញ្ជ បលយនឌ័រែង បពមទំាងជាលវទិកាបងាហា ញពធីភាពជាមដគូ 

និងការរបួរមួរានែ  លដើម្បធីលេើកកម្្ ត់មមលែភាពអនែកដរឹកនំ្ និងែតាេ់ 

ឱកា្ឱ្យអនែកដរឹកនំ្ មហាជន និងយុវជន រានជួបរានែ លហើយ 

ទិវភាពោអក្ដឹកនា ំឆ្ា២ំ០២០ មតកាមត្រធានបទ 

“ការបមងកាី្ ទម្ាបម់ធ្កីារង្រឱ្យខ្ាងំក្ា និងមានត្រសិទ្ធភាពខ្ពស”់

និងលរៀន្ូបតពធីរានែ នូវលមលរៀនបទពិលោធទាក់ទងនរឹងការ 

បលង្កើតទមាលែ ប់លធវាើការងារឱ្យខាលែ ងំកាលែ  និងមាន បប្ិទ្ភាពេ្្ ។់

អង្គពិធធីទំាងមូេរានជួបវតតាមានអនែកដរឹកនំ្ ក៏ដូចជា 

វាគ្មិន្ំខាន់ៗ ចំនួនបបមាណជាង៥០របូ បដេមានបុរ្ 

និងស្តាធី បដេនរឹងបចករបំេកចំលណះដរឹង និងបទពិលោធន៍

ពាក់ព័នន្រឹងភាពជាអនែកដរឹកនំ្រប្់េលែនួ និងជាពិល្្ពាក់-

ព័នន្រឹងបបធានបទនធីមួយៗ ៕
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កាេពធីមេងៃទធី២៨ បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅោ្នធីយ៍ទូរទ ្្ន៍-

ជាតិកមុ្ជា លេខាធិការដា្ឋ នមនគណៈកមា្ម ធិការជាតិលេើក- 

កម្្ ់្ ធីេធម៌្ង្គម តមមលែស្តាធី និងបគរួោរបេ្មរ រានលរៀបចំ 

“មវទិកាពិភាកសាមដើម្ីរមួចសំណកមធ្ឱី្យត្រមសីរមឡីង 

ន យូវសីលធម៌សង្គម ្នម្សសតេ ី និងតគរួសរសខ្មរ” 

បដេមានវាគ្មិនកិតតាិយ្ លោកជំទាវ ឃទឹម ចំមរីន 

រដ្ឋលេខាធិការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លោកជំទាវ ជយូ ប៊នុមអង 

រដ្ឋលេខាធិការបក្ួងមហាមែ្ទ លោកជំទាវ មុញិ កសុនី 

រដ្ឋលេខាធិការបក្ួងវប្បធម៌ និងវចិិបត្ិេ្បៈ បពះភិកខា-ុ 

វជិរប្បលញ្ញា  គយូ សភុាព បពះបគរូ្ូបតោតា  ំគង់លៅវតតានិលបរាធវន័ 

« មវទិកាពិភាកសា មដើម្ីរមួចសំណកមធ្ឱី្យត្រមសីរមឡីងន យូវសីលធមស៌ង្គម 
្នមស្សតេ ីនិងតគរួសរសខ្មរ »

(លៅវតតាគេ់ទទរឹង)។ លវទិកាលនះលរៀបចំល�ើង កនែុងលរាេ- 

បំណងបលង្កើននូវវោិេភាព មនការចូេរមួអនតារាគមន៍ 

ែ្ពវាែសាយ និងែតាេ់ឱកា្ដេ់យុវជន រានប្វាងយេ់នូវ 

គំនិតេ្មធៗី  ពធីវាគ្មនិកិតិតាយ្ និងចូេរមួលេើកកម្្ ់្ ធីេធម៌ 

្ង្គម តមមលែស្តាធី និងបគរួោរបេ្មរ លដាយមានការអលញជ ើញ 

ចូេរមួពធីលោកជំទាវ ឯកឧតតាម លោកស ធ្ី លោក ន្ងកញ្ញា  

ជាថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងថានែ ក់ដរឹកនំ្ 

មននតាធីរាជការបក្ួងពាក់ព័ន្ បដេជា្មាជិក មនគណៈ- 

កមា្ម ធិការជាតិលេើកកម្្ ់្ ធីេធម៌្ង្គម តមមលែស្តាធី និង 

បគរួោរបេ្មរ ៕
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លោកជំទាវ សុវីណ្ណ  បទុមុ រដ្ឋលេខាធិការបក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី និងជាបបធានគណកមា្ម ធិការដរឹកនំ្ ្បមប- 

្បមរួេការងារលយនឌ័រ និងការបបបបបរួេអាកា្ធាតុ 

(គ.្.យ.ប) រានអលញជ ើញជាអធិបតធីកនែងុពិធធីលបើកវគ្គបណតាុ ះ- 

បណាតា េតាមរយៈបបព័នវ្ ធីលដអូ ្ តាធីពធីលយនឌ័រ និងការចូេរមួ 

ចំបណករប្់ជាតិកនែងុការអនុវតតា អនុ្ញ្ញា ្ហបបជាជាតិ 

្តាធីពធីការបបបបបរួេអាកា្ធាតុ (NDC)។

 វគ្គបណតាុ ះបណាតា េលនះ មានលរាេបំណងលដើម្បធីពបងរឹង 

និងបលង្កើន្មត្ភាពថានែ ក់ដរឹកនំ្ និងមននតាធីបក្ួងកិច្ចការ-

ន្រ ធី ជាពិល្្បករុមការងារ(គ.្ .យ.ប) កនែងុការអនុវតតាការងារ 

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លតាមរយៈត្រពន័្ធវីមដអ យូ សតេពីី មយនឌរ័ និងការច យូលរមួចសំណក
របសោ់ត្ ក្ងុការអនវុ្តេអនសុញ្ញា សហត្រោោត្សតេពីី 

ការសត្រត្ររួលអាកាសធា្ ុ(NDC)

លយនឌ័រ  និងបរយិប័ននែ កនែងុដំលណើ រការរមួចំបណករប្់ជាតិ 

លឆលែើយតបលៅនរឹងការ អនុវតតាបកបេណ្អង្គការ្ហបបជាតិ 

្តាធីពធីការបបបបបរួេអាកា្ធាតុ។ វគ្គបណតាុ ះបណាតា េលនះ       

បបបពរឹតតាលៅលៅទធី្តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កាេពធីមេងៃទធី៩ 

បេកក្កដា ឆ្នែ ២ំ០២០ តាមរយៈការលរៀបចំលដាយ គ.្.យ.ប 

រំាបទ លដាយអង្គការ UN Women លដាយមានការចូេរមួ 

ពធីវាគ្មិនមកពធីថានែ ក់តំបន់ ដូចជា UNFCCC, UNEP, ADB, 

CCCA/UNDP៕
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វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លសតេពីី ការង្រតគបត់គងរដឋាបាល

មេងៃចន្ទ-ពុធ ៣-៥លរាច បេអ្្ុជ ឆ្នែ ជូំត លទា្័ក ព.្. 

២៥៦៤ បតរូវនរឹងមេងៃទធី០៥-៧ បេតុោ ឆ្នែ ២ំ០២០ ន្យកដា្ឋ ន- 

រដ្ឋរាេបុគ្គេិក រានលបើកវគ្គបណតាុ ះបណាតា េ ្តាធីពធីការងារ 

បគប់បគងរដ្ឋរាេ រយៈលពេ៣មេងៃ លៅលេតតាតាបកវ លបកាម 

អធិបតធីភាពលោកជំទាវ ឃទឹម ចមំរីន រដ្ឋលេខាធិការបក្ួង- 

កិច្ចការន្រ ធី ជូនដេ់មននតាធីទទួេបន្ទុករដ្ឋរាេបុគ្គេិក មន 

មន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីរាជធានធី-លេតតាចំនួន ០៨ រមួមាន មន្ទធីរ- 

កិច្ចការន្រ ធីរាជធានធីភនែំលពញ លេតតាកំពត  លេតតាលកាះកុង លេតតា 

បពះ ធ្ីហនុ លេតតាកណ្ាេ លេតតាកំពង់្្ ឺលេតតាោវា យលរៀង 

និងលេតតាបកប ្របុចំនួន ៥៤ន្ក់ (ស ធ្ី ៤៣ន្ក់) កនែុង       

លរាេបំណងពបងរឹងនិងអភិវឌ្ឍន៍្មតភ្ាពលេើចបាប់្តាធីពធី

្ហេកខានតាិកៈមននតាធីរាជការ្ុធីវេិ មនបពះរាជាណាចបក-

កមុ្ជា េិេិតបទដា្ឋ នគតិយុតតា ឯកោរពាក់ព័ន ្និងការ 

្រល្រររាយការណ៍៕
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ន្យដា្ឋ ន្មភាពលយនឌ័រ មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រាន

លរៀបចំវគ្គបណតាុ ះបណាតា េបគរូបលងា្គ េ ្តាធីពធីជំន្ញ្បមប- 

្បមរួេ ការវភិាគលយនឌ័រ និងការប្វាងរកការរំាបទមតិ 

ដេ់មននតាធីជំន្ញតាមវ ិ្ យ័អាទិភាពរប្់បក្ួងកិច្ចការ- 

ន្រ ធី ្ របុចំនួន ៣៦ (ស្តាធី ២៩ន្ក់) កាេពធីមេងៃទធី១ បេកក្កដា 

ឆ្នែ ំ២០២០ លៅទធី្តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។ វគ្គបណតាុ ះ- 

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លតគរូបមង្្គ លសតេពីី ជនំាញសតមបសតមរួល ការវិភាគមយនឌរ័ 
និងការសសង្រកការរតំទមត្

បណាតា េលនះ លបកាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ គឹម សុផីា្ ់

រដ្ឋលេខាធិការ បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កនែុងលរាេបំណងពបងរឹង 

្មតភ្ាពមននតាធីជំន្ញ ពធីការងារបនញ្ជ បលយនឌ័រតាម 

វ ិ្ យ័ និងឈានលៅអាចមានេទភ្ាពកនែុងការែតាេ់ការរំា

បទបលច្ចកលទ្ លឆលែើយតបលៅតាមល្ចកតាធីបតរូវការដេ់ 

បក្ួង-ោ្ប័ន ថានែ ក់លបកាមជាតិ និងមដគូពាក់ព័ន៕្
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លៅទធ្ី តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កាេពធីមេងៃទធី១១ បេ ធ្ីហា 

ឆ្នែ ២ំ០២០ លោកជំទាវ ប៊នុ ពទុ្ធ ីអនុរដ្ឋលេខាធិការបក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី និងជាបបធានបករុមការងារតាមដាន និងបតរួត     

ពិនិត្យការអនុវតតាបកមបបតិបតតាបិបព័នែ្្ពវាែសាយ ប្មាប់ ការ 

រាយការណ៍ព័ត៌មានអំលពើហិងសាលេើស្តាធី  រានដរឹកនំ្កិច្ចបបជំុ 

បករុមការងារបដេមានការចូេរមួពធីថានែ ក់ដរឹកនំ្បក្ួង 

ព័ត៌មាន និងកលែរឹបអនែកកាប្តកម្ុជា និង្មាជិក្មាជិកា 

បករុមការងារតាមដានអនុវតតាបកម ។ កិច្ចបបជំុលនះរានបបកា្ 

្មា្ភាព តួន្ទធី និងភារកិច្ចរប្់បករុមការងារ បពមទំាង 

កិច្ចត្រជុតំករុមការង្រតាមដ្ន និងត្រ្ួ ពិនិ្្យការអនវុ្តេតកមត្រត្បត្តេ
ត្រពន័្ធផ្សពផ្សាយសតមាបក់ាររយការណព៍័្ ម៌ានអមំពីហិងសាមលីសសតេី 

លរៀបចំទិ្លៅ និងបែនការ្កម្មភាពឆ្នែ ២ំ០២០-២០២១៕
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លៅមេងៃទធី២៩ បេកញ្ញា  ឆ្នែ ំ២០២០ បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី    

លដាយមានការរំាបទំពធីោ្នទូតអូសោតា េធីបបចំាលៅកម្ុជា 

តាមរយៈកម្មវធិធី ACCESS រានលបើកវគ្គបណតាុ ះបណាតា េបគរូ 

បលងា្គ េថានែ ក់តំបន់អំពធីលរាេការណ៍បណនំ្  ្ តាធីពធីកិច្ចការពារ 

ែលែូវចបាប់្បមាប់្ិទ្ិស្តាធី និងកុមារលៅកម្ុជា លេើកទធី១ 

លៅ្ណា្ឋ រារតារាបអ៊រែត លបកាមអធធីបតធីភាពលោកជំទាវ 

មទស ចន័ស្មរឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

ដេ់មននតាធីភានែ ក់ងារនគររាេយុតតាិធម៌រប្់បក្ួង និងមន្ទធីរ

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លតគរូបមង្្គ លថ្ាក់្ បំនអ់ពីំមរលការណស៍ណនាំ
សតេពីីកិច្ចការោរផ្យូវចបាបស់តមាបសិ់ទ្ធសិសតេ ីនិងកមុារមៅកម្ពោុ មលីកទី១

កិច្ចការន្រ ធីលេតតាលរាេលៅទំាង៨ ចំនួន ២៥ន្ក់ (ស ធ្ី 

២១ន្ក់)។ 

វគ្គបណតាុ ះបណាតា េមានលរាេបំណង លដើម្បធីពបងរឹង 

្មតភ្ាពដេ់មននតាធី/ភានែ ក់ងារនគររាេយុតតាិបដេជាអនែក 

ែតាេ់ល្វា លដើម្បធីជួយជនរងលបរាះរានទាន់លពេលវោ និង

អនុវតតាការងារកនែុងបកបេណ្ការងាររប្់េលែួនឱ្យកាន់

បតមានបប្ិទភ្ាព៕
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ន្យកដា្ឋ នស្តាធី និង្ុេភាព បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រាន 

លបើកវគ្គបណតាុ ះបណាតា េ្តាធីពធី អាហារបូត្ម្ភ និង្ុេភាព 

បនតាពូជ លបកាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ មពជ ពិទ យូរ្យរដ្ឋា   

អនុរដ្ឋលេខាធិការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កាេពធីមេងៃទធី២៨-៣០ 

បេកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅលេតតាល្ៀមរាប ។ វគ្គបណតាុ ះបណាតា េ

លនះមានលរាេបំណងពបងរឹងចំលណះដរឹង និង្មតភ្ាព 

ជូនមននតាធីថានែ ក់លេតតា ស រ្ុក និងអនែកទទួេបន្ទុកកិច្ចការន្រ ធី 

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លសតេពីីអាហារ យូប្ថាមភា និងសខុភាពបនតេព យូជ

និងកុមារឃំុ ្ តាធីពធីលយនឌ័រ និងអាហារបូតម្្ភ ជាពិល្្កនែុង 

ការរំាពារដេ់ស្តាធីមានមែ្ទលពាះ និងលបកាយ្បមាេ និង    

ែ្ពវាែសាយបនតាដេ់បបជាជនកនែុង្ហគមន៍។ អនែកចូេរមួ

មានគណៈកមា្ម ធិការទទួេបន្ទុកកិច្ចការន្រ ធីនិងកុមារ និង

មននតាធីមកពធីមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធីលេតតាចំនួន៤ មាន លេតតាបន្្ទ យ- 

មានជ័យ លេតតារាត់ដំបង លេតតាមប៉ាេិន និងលេតតាលពាធិ៍ោត់ 

រ្បុ៥៤ន្ក់ (ស ធ្ីតា៤៥ន្ក់) លដាយលបបើបរា្់េវកិាជាតិ(PB)។
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ន្យកដា្ឋ នព័ត៌មានបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានលរៀបចំវគ្គ 

បណតាុ ះបណាតា េ្តាធីពធីចំលណះដរឹងឌធីជធីេេ និងរលបៀបមន         

ដំលណើ រការកិច្ចបបជំុ ឬ្ិកាខា ោោតាមបបព័នវ្ ធីលដអូ ដេ់   

បករុមការងារបណាតា ញ្ង្គមមនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ចំនួន   

២៥ន្ក់ លបកាមអធិបតធីភាពឯកឧតតាម មថ ឈនុហាក ់អគ្គ-

ន្យកមនអគ្គន្យកដា្ឋ ន្មភាពលយនឌ័រ និងអភិវឌ្ឍន៍ 

ល្ដ្ឋកិច្ច កាេពធីមេងៃទធី២៣ បេមិេុន្ ឆ្នែ ២ំ០២០ លៅទធ្ី តាធីការ 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ។

អនែកចូេរមួបដេជាជនបលងា្គ េលៅតាមន្យកដា្ឋ ន 

និងអង្គភាពនធីមួយៗ ទទួេរាននូវចំលណះដរឹងេ្មធៗី  ជាមូេ-

ដា្ឋ នអំពធីរដ្ឋរាេឌធីជធីេេ និងរលបៀបលបបើបរា្់កម្មវធិធីមួយ 

ចំនួនកនែុងដំលណើ រការកិច្ចបបជំុពធីចំងាយ ឬបបព័នវ្ ធីលដអូ បដេ

អាចយក្មត្ភាពលនះលៅរំាបទដេ់អង្គភាពរប្់េលែនួជា

បនតាលទៀត ។ ្កម្មភាពលនះគឺជាជំហ៊ានេ្មធីមួយលទៀតរប្់    

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធីលេើការបលង្កើនការយេ់ដរឹង និងជំរញុ 

ការលបបើបរា្់បលច្ចកវទិយាឌធីជធីេេ លៅកនែុងការងារបបចំាមេងៃ 

រប្់អង្គភាពនធីមួយៗរប្់បក្ួង ជាពិល្្ស្បតាម 

បរកិារណ៍មនការរ ធីករាេដាេ មនជំងឺកូវ ធីដ-១៩ និងលៅកនែុង 

យុគ្ម័យឌធីជធីេេ៕

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លសតេពីីចមំណរះដឹងឌីជីថល និងរមបៀប ននដមំណីរការ
កិច្ចត្រជុ ំឬសិកា្ខ សលាតាមត្រពន័្ធវីមដអ យូ
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កាេពធីមេងៃ១-២ បេតុោ ឆ្នែ ២ំ០២០ ន្យកដា្ឋ នការពារ 

ែលែូវចបាប់ មនបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លដាយមានការរំាបទពធីរដា្ឋ - 

ភិរាេអូសោតា េធី តាមរយៈទូតអូសោតា េធី បបចំាបបលទ្កម្ជុា 

និងតាមរយៈកម្មវធិធី ACCESS រានលរៀបចំវគ្គបណតាុ ះបណាតា េ 

ជាល្រ ធីអំពធីលរាេការណ៍ចបាប់ន្ន្លេើកទធី១ ដេ់មននតាធី/

ភានែ ក់ងារនគររាេយុតតាិធម៌ និងមននតាធីអនតារន្យកដា្ឋ ន មន 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លបកាមអធធីបតធីភាពលោកជំទាវ ញាណ 

សចិុតតា អគ្គន្យក មនអគ្គន្យកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍្ង្គម 

មានអនែកចូេរមួ្របុ ៣៧ន្ក់ (ស ធ្ី ២៥ន្ក់) កនែុងលរាេ 

បំណង លដើម្បធីអភិវឌ្ឍន៍្មតភ្ាព ចំលណះដរឹងបែនែកចបាប់ ជូន 

ដេ់មននតាធី/ភានែ ក់ងារនគររាេយុតតាិធម៌ និងមននតាធីវយ័លក្មង ជា 

ធនធានមនុ្្រប្់បក្ួង លដើម្បធីយកចំលណះដរឹងលៅលបបើ

ជាបបលយជន៍កនែងុការអនុវតតាការងារបបចំាមេងៃ និងចូេរមួកនែងុ

ការលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ ការការពារ្ិទ្ិ និង 

ែេបបលយជន៍រប្់ស្តាធី ជាពិល្្រមួរានែ កាត់បនយ្ និង

ឈានលៅេុបបំរាត់អំលពើហិងសាលេើស្តាធីលៅកមុ្ជា។ 

វគ្គបណតាុ ះបណាតា េជាល្រ ធីអំពធីលរាេការណ៍ចបាប់ពាក់ 

ព័នន្្ន្ នរឹងបបបពរឹតតាលៅចំនួន៥ វគ្គបនតាលទៀត៕

វគ្គបណតេុ រះបណាតេ លោមសរី អពីំមរលការណច៍បាបន់ានា មលីកទី១
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ពិធីស្ងតំាងោឧ្តេមទីត្ររឹកសាផ្ាល-់ទីត្ររឹកសាផ្ាល់
សមមតេចតពរះមហាតពរះសង្ឃរជ បរួ តរី ននគណៈធម្មយតុ្តេកនិកាយ 

ននតពរះរោណាចតកកម្ពោុ

លោកជំទាវ សញ៉ាម មរក្   អនុរដ្ឋលេខាធិការបក្ួង

កិច្ចការន្រ ធី រានបតងតំាងជាទធីបបរឹកសា ្្ទ េ់  ងារជាមុតតាញណធី  

មហាឧរា្ិកាពុទ្ោ្នូបត្ម្ភក៍ លៅកនែុងចំលណាម 

ស្តាធីថានែ ក់ដរឹកនំ្ ២១របូ ជាឧតតាមទធីបបរឹកសា ្្ទ េ់ និងជាទធីបបរឹកសា 

្្ទ េ់រប្់្លមតាចបពះអភិ្ិរ ធ្ី គុន្្មហា្ង្ឃរាជាធិបតធី

កិតតាិឧលទ្ទ្បណិ្ត បរួ តរី ្លមតាចបពះមហា្ង្ឃរាជ 

មនគណៈធម្មយុតតាិកនិកាយ មនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា 

និងជាបពះបបធានគណៈ្ង្ឃន្យក មនគណៈធម្មយុតតាិ-

កនិកាយ មនបពះរាជាណាចបកកម្ុជា៕
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ឆលែងកាត់វគ្គជបមរុះចុងលបកាយ លៅទធីបំែុតមា្ច ្់អាជធីវកម្ម 

ចំនួន៣ រានកាលែ យជាមា្ច ្់ពានរងាវា ន់្ហបគិនភាព 

ជាតិលេើកទធី១ឆ្នែ ំ២០២០។ ពិធធីបបកា្លនះរានលធវាើល�ើង     

កាេពធីមេងៃទធី២៧ បេ ធ្ីហា លៅ្ណា្ឋ រារហធីមា៉ា វា៉ារ ធី កនែុង 

រាជធានធីភនែំលពញ។ កនែុងលន្ះមា្ច ្់ជ័យោភធីលេេ១ គឺ 

លោកស ធ្ី មចន សភុាព មា្ច ្់បករុមហុ៊នកធីតមបាញបេ្មរ 

មកពធីរាជធានធីភនែលំពញ លេេ២ កញ្ញា  េូង ធធីតា  មា្ច ្់បករុមហុ៊ន 

េុង អធីនធឺបរាយ អនែកែេិតអំបិេមកពធីលេតតាកំពត និងទធី៣ 

គឺលោក ឈរឹម ច័ន្ទឆ្យ មា្ច ្់ក្ិដា្ឋ នហង្មា៉ាច មកពធី 

លេតតាតាបកវ។ ជ័យោភធីលេេ១ ទទួេរានេវកិា១មឺុនដុោលែ រ 

លេេ២ ៥ពាន់ដុោលែ រ និងលេេ៣ ៣ពាន់ដុោលែ រ និងកាលែ យ

ជាគណៈកម្មការវាយតមមលែលៅឆ្នែ បំន្្ទ ប់លទៀតែងបដរ។

លបកាយពិធធីបបកា្អនែកជ័យោភធីទំាងបធី រានលេើកល�ើង 

ថា លបរៅពធីភាព្បបាយរ ធីករាយចំលពាះជ័យោភធី កម្មវធិធី 

លនះរាន ជួយលេើកទរឹកចិតត្ា ហបគិន លៅកម្ុជាយ៉ាងខាលែ ងំ 

ឱ្យេិតេំ បបកបរបអាជធីវកម្ម និងបលង្កើតគំនិតមចនែបបឌិតេ្មធីៗ  

បបនម្លទៀត។

លោកស ធ្ី មចង សភុាព មា្ច ្់ជ័យោភធីលេេ១ រាន 

្ង្កត់ធងៃន់ថា រដា្ឋ ភិរាេរានលមើេលឃើញពធីោរ្ំខាន់ មន 

្ហបគិនភាព និង្ហបរា្ខានែ តតូចនិងមធ្យម េណៈ 

បដេវ ិ្ យ័លនះ គឺជាឆអរឹងេនែងល្ដ្ឋកិច្ចជាតិ បដេបតរូវការ 

រដា្ឋ ភិរាេជួយជាចំារាច់៕

មា្ច សោ់នរង្្នស់ហតរិនោត្ត្រចាឆ្ំា២ំ០២០

លោកស ធ្ី លចន ្ុភាព មា្ច ្់បករុមហុ៊នកធីតមបាញបេ្មរ  ទទួេជ័យោភធីលេេ១ ឆ្នែ  ំ២០២០  

កញ្ញា  េូង ធធីតា មា្ច ្់បករុមហុ៊ន េុង អធីនធឺបរាយ 

អនែកែេិតអំបិេមកពធីលេតតាកំពត 
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លបកាយពធីអនែកស ធ្ី សក មឡង បបកា្ោឈប់ពធីវ ិ្ យ័ 

លប៉ាតង់ អនែកជំន្ញលមើេលឃើញថា កធីឡាការនិធីវយ័លក្មង 

មួយរបូ គឺកធីឡាការនិធី តស៊ង សរុ៉ា ឃីម អាចនរឹងកាលែ យ 

ជាជលបមើ្មួយលៅកនែុងវ ិ្ យ័លនះ ស្បលពេបដេន្ងក៏

មានោនែ មដរាប់មិនអ្់ែងបដរ។

លបកាយចូេបប�ូកកនែងុវ ិ្ យ័កធីឡាលប៉ាតង់បបមាណជាង

៦ឆ្នែ ំ កធីឡាការនិធី តស៊ង សរុ៉ា ឃីម បដេមានវយ័លទើប 

បត២១ឆ្នែ  ំ ន្ងរានោងោនែ មដជាលបចើនទំាងកនែងុការបបកួត 

លេើឆ្កថានែ ក់ជាតិ និងអនតារជាតិ ។

កធីឡាការនិធី សរុ៉ា ឃីម ធាលែ ប់ដលណតាើ មរានលមដាយបរាក់ 

និង្ំរ រឹទពិ្ភពលោកលៅបបលទ្បបេហ្ុកិ កាេពធីឆ្នែ ំ 

២០១៧ លមដាយមា្ Asian Beach Games កាេពធីឆ្នែ ំ 

២០១៦ លៅបបលទ្លវៀតណាម និងធាលែ ប់ដលណ្ើ មរាន 

លមដាយមា្កធីឡា្ុធីលហ្គម លៅបបលទ្ហវាធីេធីពធីនកាេពធី 

ឆ្នែ  ំ២០១៩ ។ 

តាមរយៈ្មិទែ្េទំាងលនះ មិនបតរឹមបតជួយឱ្យ្យកធីឡា-

ការនិធីមកពធីស្រុកអង្គរបូរ ធីលេតតាតាបកវរបូលនះ មានលឈា្ម ះលរាះ 

តស៊ង សរុ៉ា ឃីម កពំងុក្ាយោធនធានខំ្ាង ជនំសួមរៀមច្ង សក មឡង

្ំល�ងលេើឆ្កជាតិ និងអនតារជាតិប៉ាុលណាណា ះលទ បេមទំាង     

ជួយឱ្យ្យរបូលគទទួេអាហារបូករណ៍្ិកសាថានែ ក់ោកេ  

វទិយាេ័យ១០០% និងរានបកបេណ្ការងារលៅបក្ួង 

ការពារជាតិលទៀតែង។ បច្ចបុ្បននែ សរុ៉ា ឃីម មានឋាននតារ្កតាិ 

ជាអនុន្វ ធីបតធី(្័កតាិ១)។ 

កធីឡាការនិធីរបូលនះ របមងបងាហា ញពធីការតំាងចិតតាេ្្ ក់នែុង 

ការអភិវឌ្ឍ្មតភ្ាព និងោងោនែ មដជូនជាតិបនតាលៅឆ្ក

អនតារជាតិ បដេ្ូម្បធីបតមននតាធី្ហព័នក៏្្មលែរឹងលមើេលឃើញ

ថា ន្ងអាចនរឹង្នែងតំបណងអនែកស ធ្ី សក មឡង រាន ។     

ន្ងរានែេ់្កិច្្ច មា្ភ ្ន៍ដបដេជាដបដេថា ន្ងមិន 

ទាន់ដរឹងថានរឹងអាចជំនួ្តំបណងរប្់លរៀមច្បង អនែកស ធ្ី 

សក មឡង និង អ៊កុ តសីមុ ំរានលន្ះលទ ប៉ាបុនតាន្ងនរឹងតំាងចិតតា 

េិតេំហវារឹកហាត់ឱ្យអ្់ពធី្មតភ្ាព ្បមាប់បបកួតកធីឡា

្ុធីលហ្គមលេើកទធី៣២ ឆ្នែ ២ំ០២៣ បដេកម្ជុាលធវាើជាមា្ច ្់ែ្ទះ៕ 

   

                                        ដកស្ង់ពធី លកាះ្នតាិភាព

កធីឡាការនិធី សោ៊ង ្ុរា៉ាឃធីម របូទធី២ រាប់ពធីលឆវាងមដលៅ 
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លោកស ធ្ី អ៊ា ចានថ់លុ  ជាបបធានបករុមបបរឹកសាឃំុ 

លកៀនមបជ ស្រុកកំពង់ល្ៀម លេតតាកំពង់ចាម អ្់រយៈលពេ 

៣ អាណតតា។ិ លោកស ធ្ីជាប់ជាបបធានបករុមបបរឹកសាឃំុ លដាយ 

ោរលោកស ធ្ី គឺជាថានែ ក់ដរឹកនំ្មួយរបូបដេមានភាព 

ទទួេេុ្បតរូវេ្្  ់លធវាើការមិនបបកាន់បក្ពួក លចះលយគ- 

យេ់អធយាស្័យ រមួ្ុេរមួទុកខាជាមួយកូនលៅ មិនបត          

ប៉ាុលណាណា ះលោកស ធ្ីលចះលេើកទរឹកចិតតាមននតាធីលៅលបកាមឱវាទ 

និងមានបែនការចបា្់ោ្់ លហើយដរឹកនំ្លដាយមាន 

តមាលែ ភាពកនែងុោ្ប័នរប្់រាត់ ។ មយា៉ាងលទៀតលោកស ធ្ីមាន 

ឆន្ទៈកនែុងការបលបមើជាតិ និង្ង្គមលទៀតែង។

លោកស ធ្ីមានអាយុ ៥៥ឆ្នែ ំ មានស រ្ុកកំលណើ តលៅ 

ភូមិលកៀនមបជលបរៅ ឃំុលកៀនមបជ និងោវា មធីលោកស ធ្ីលធវាើជាមននតាធី 

នគររាេជាតិលៅថានែ ក់ឃំុលន្ះបដរ លហើយលោកស ធ្ីមាន 

កូនបបរុ្៣ន្ក់ និងស ធ្ីមានែ ក់ ។ 

លោកស ធ្ីរានមានបបោ្ន៍ថា មុននរឹងកាលែ យជា 

បបធានបករុមបបរឹកសាឃំុ លៅឆ្នែ ំ១៩៨០ លោកស ធ្ីរានលធវាើ 

ការលៅ្មាគមន្រ ធីឃំុ ។ លៅឆ្នែ ១ំ៩៩៨ លោកស ធ្ីរាន 

លធវាើជាអនែក្្ម័បគចិតតា លៅមណ្េ្ុេភាពឃំុលកៀនមបជ។ 

លៅកនែុងឆ្នែ ២ំ០០២ លោកស ធ្ីរានដាក់ពាក្យឈរលឈា្ម ះជា 

បករុមបបរឹកសាឃំុ-្ងា្ក ត់ លហើយរានជាប់ជា្មាជិកបករុម 

បបរឹកសាឃំុ។ ឆ្នែ ំ២០០៧ លោកស ធ្ីរានបនតាឈរលឈា្ម ះ 

មតាងលទៀត    លទើបរានជាប់ជាបបធានបករុមបបរឹកសាឃំុរហូតមក 

ដេ់ បច្ចបុ្បននែ ។  លោកស ធ្ីបនតាថា ការងារទទួេរានលជាគជ័យ  

ក៏អាស្័យលដាយមានការែតាេ់ឱកា្ ជំរញុលេើកទរឹកចិតតា 

ពធីបករុមបគរួោរ និងថានែ ក់ដរឹកនំ្ែតាេ់ជាកមាលែ ងំចិតតា លយបេ់ 

និងមានការចូេរមួពធីមននតាធីលៅលបកាមឱវាទែងបដរ ។  

លោកស ធ្ីរានបបនម្លទៀតថា លបរៅពធីការងារមនុ្្ធម៌ 

និងការងារអភិវឌ្ឍន៍ លោកស ធ្ីរានែ្ពវាែសាយពធីលរាេ 

នលយរាយភូមិឃំុមាន្ុវត្ិភាពជាបបចំា លៅតាមភូមិ  

និងរានែ្ពវាែសាយដេ់បបជាពេរដ្ឋ ដូចជា អនែកបគប់អាយុ

ឱ្យមកលធវាើអតត្ា ញ្ញា ណប័ណណា លធវាើ្ំបុបតកំលណើ ត ការចុះ 

្ំបុបតអាពាហ៍ពិពាហ៍...។េ។ 

លោកស ធ្ីរានបនតាថា ទន្ទរឹមនិងការងារលជាគជ័យ ក៏មាន 

បញ្ហា បបឈមេលែះៗែងបដរ បរាន់បតមិនធងៃន់ធងៃរ លយើងជាស្តាធី 

បតងជួបបបទះនូវបញ្ហា  ទំាងការងារបគរួោរ និងការងារ 

្ង្គម «េញាុំរានបបងបចកលពេលវោចបា្់ោ្់» ។ 

លោកស ធ្ីបបន្មថា លពេយប់លយើងបតរូវចុះអនតារាគមន៍ 

ពិល្្លពេចូេឆ្នែ បំេ្មរ លយើងបតរូវលៅជាមួយបបជាពេរដ្ឋ 

លៅកបនលែងកំោនតារហូតចប់ លទើបលយើងបត�ប់លៅែ្ទះ។ 

លោកស ធ្ីបបនម្ថា ចំលពាះបបជាពេរដ្ឋវញិ លបើមានការ 

អវាធីលកើតល�ើង បតរូវលដាះសោយឱ្យរានទាន់លពេលវោ ។ 

លោកស ធ្ី្ូម ត្ា ដំេ់ស្តាធីទំាងឡាយ ចង់កាលែ យជាថានែ ក់

ដរឹកនំ្េអទទួេរានលជាគជ័យ ពិល្្បតរូវមានតមាលែ ភាព 

ោមគ្គធីភាពមែ្ទកនែុង មានបែនការចបា្់ោ្់ មានភាព 

ទទួេេុ្បតរូវ មិនបបកាន់បក្ពួក លចះលយគយេ់ 

អធយាស្័យរានែ  រមួ្ុេរមួទុកខាជាមួយរានែ  លចះលេើកទរឹកចិតតា 

មននតាធីលៅលបកាមឱវាទ តាមដាន និងបតរួតពិនិត្យការងារជា 

បបចំា ៕   

      លោភា

សសតេីក្ងុភាពោអក្ដឹកនាតំករុមត្ររឹកសាឃុសំង្កា ្់
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លេតតាោវា យលរៀងមាន្កាតា នុពេ ដូចជាការបកមចនែអំបុក

ឆ្ងៃ ញ់ជាមុេរបររប្់បបជាក្ិករលៅតាមជនបទ។ 

លោកស ធ្ី ឈរឹម លោភ័ណ អនុបបធានមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី

លេតតាោវា យលរៀងទទួេបន្ទុកស្តាធី និងការអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ច 

មានបបោ្ន៍ថាៈ បករុមបកមចនែអំបុកស រ្ួយឆ្ងៃ ញ់រានបលង្កើត 

ល�ើងលៅកនែុងឆ្នែ ំ២០១៥ បដេមាន្មាជិកជាស្តាធីទំាង 

អ្់២០ន្ក់ កនែុងលរាេបំណងលដើម្បធីបលង្កើតបរាក់ចំណូេ 

កនែងុបគរួោរឱ្យមានការរ ធីកចំលរ ើន និងបលង្កើនមុេរបរបបនម្ដេ់

បបជាក្ិករ។ លោកស ធ្ីបនតាថា ស្តាធីលៅឃំុលនះលបរៅពធីមុេ 

របរលធវាើបស្ លៅមានមុេរបរលែ្ងៗលទៀត ដូចជាលធវាើចំការ 

កម្មករលរាងចបក និងមុេរបរមួយលទៀតបដេរានបនតាពធី 

ដូនតា គឺការបកមចនែអំបុកស្រួយឆ្ងៃ ញ់ ។ បករុមបកមចនែអំបុកស្រួយ 

ឆ្ងៃ ញ់លនះ រានទទួេការបណតាុ ះបណាតា េ និងឧបត្ម្ភទំាង 

បែនែកបលច្ចកលទ្ និង្មា្ភ រៈ ពធីមន្ទធីរកិច្ចការន្រ ធី ្ហការ 

ជាមួយមន្ទធីរក្ិកម្ម បដេលធវាើឱ្យអំបុកមានគុណភាព 

ឈងៃុយឆ្ងៃ ញ់ ។

លោកស ធ្ី តួច រា បបធានបករុមបកមចនែអំបុកស រ្ួយឆ្ងៃ ញ់

រានឱ្យដរឹងថា វធិធីោស្តាកនែុងការបកមចនែអំបុកស រ្ួយឆ្ងៃ ញ់ 

មានបួនជំហាន ទធី១- លបជើ្លរ ើ្ ស រ្ូវលៅតាមបបលភទ និង

លៅតាមទធីែសារបដេអតិេិជនបតរូវការ ស រ្ូវបដេមានកលែិន 

បកអូប លបជើ្លរ ើ្ ស្រូវល ើ្មលៅតាមបបលភទបរាប់ និងទំហំ 

បរាប់ ទធី២- លបជើ្លរ ើ្ តបាេ់ ចនងា្ក ន អុ្ អបបង លឈើ 

ចលង្កៀ្ ឆ្នែ ងំេ្ទះ ្ បមាប់ទុកបុកអំបុក ទធី៣- បងា្ក ត់លភលែើងឱ្យ 

លឆះេអ ដាក់ឆ្នែ ងំេ្ទះលេើចនងា្ក ន រចួទុកឱ្យលរៅតា  ចាក់ស្រូវចូេ 

លៅកនែុងឆ្នែ ងំរចួេធីងឱ្យ្ពវាល្្មើមដ លៅលពេស រ្ូវែ្ទុះ៤០% 

លទើបលេើកចាក់ចូេកនែងុតបាេ់ បុកអំបុកជាមួយអបបង ២ ឬ៣ 

អមលដាយលឈើចលង្កៀ្ បុកលដាយបបរុងបបយ័តនែមិនឱ្យស រ្ូវ

ខា្ទ តលចញពធីកនែុងតបាេ់ បុករហូតអ្់ស រ្ូវលទើបរារលចញពធី 

តបាេ់ និងទធី៤- យកអំបុកបដេេធីងរចួលៅេធីងទំាងកន្ទក់ 

និងអងា្ក មឳ្យ្ងៃតួ រចួបរងយកកន្ទក់លចញ បន្្ទ ប់មកអំុយក 

អងា្ក មលចញឱ្យោអ ត លបជើ្លរ ើ្ យកស រ្ូវលចញពធីអំបុក           

បចកអំបុកចូេលៅកនែុងេង់ ល្ែ ្្ទិកលដើម្បធីរកសាគុណភាព។      

អនែកស ធ្ីបបន្មថាវធិធីទុកអំបុកឱ្យរានយូរ និងស រ្ួយេអ 

គឺបតរូវបចកចូេលៅកនែុងេង់ ដាក់លៅកបនលែងកំុឱ្យលរៅតា លពក 

និងបតជាក់ខាលែ ងំលពក។

អនែកស ធ្ី យធី ោមម៉ា ្មាជិកមនបករុមបកមចនែអំបុកស រ្ួយ 

ឆ្ងៃ ញ់រានឱ្យដរឹងថា បន្្ទ ប់ពធីឆលែងកាត់ការបណតាុ ះបណាតា េ 

“េញាុំអាចដាេ់រានលបចើន និងមានគុណភាពេអជាងមុន’’ 

កនែុងមួយមេងៃអាចដាេ់រានពធី៤០ លៅ ៨០កំប៉ាុង លហើយបតរូវ 

ចំណាយស្រូវពធី ១២ លៅ ២៤គបក។ អំបុក១កប៉ាុងអាចេក់ 

រាន១.៥០០លរៀេ កនែងុមួយមេងៃេក់រានចលន្លែ ះពធី១០មឺុនលរៀេ 

លៅ ២០មឺុនលរៀេ ពធីបេ៩ ដេ់ បេ១២ លបពាះជារដូវរលំហើយ 

ប៉ាុបនតាចាប់ពធីបេ១ដេ់បេ៨ េក់រានបតចលន្លែ ះពធី ៥មឺុនលរៀេ 

លៅ១០មឺុនលរៀេប៉ាុលណាណា ះ លយើងអាចេក់ដំុ េក់រាយតាម 

តបមរូវការរប្់អតិេិជន។ អនែកស ធ្ីបញ្ជ ក់ថា ”ការបលង្កើត 

បករុមបកមចនែអំបុកស្រួយឆ្ងៃ ញ់ គឺមានោរៈ្ំខាន់ខាលែ ងំណា្់ 

កនែុងការជួយឱ្យស្តាធីមានការងារលធវាើ រានជួបជំុបករុមបគរួោរ 

កាត់បនយ្ការលធវាើចំណាកស្រុក ពិល្្រានបរាក់ចំណូេ 

ជាបបចំា បដេអាចកាត់បនយ្ភាពបកធីបកកនែុងបគរួោរ”៕ 

      លេមរា

វធិធីេធីងអំបុក្ម័យេ្មធី

ការសកនចអ្បំកុតសរួយឆាងា ញ់ស្នដតករុមសសតេីមៅឃុមំតកាលមរ
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កាេពធីមេងៃទធី២៩ បេកញ្ញា  ឆ្នែ ២ំ០២០ លោកជំទាវលវជជ.

អុទឹង កនាថា ផាវី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានជួប្ំលណះ

្ំណាេជាមួយនិ្្តិជ័យោភធីអាហារបូករណ៍រដា្ឋ - 

ភិរាេបបលទ្អូសោតា េធី និងណូបវេល្�ង់ លៅទធ្ី តាធីការ 

បក្ួងកិច្ចការន្រ ធី។ ជាមួយរានែ លន្ះលោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីរាន 

ល្នែើ្ំុឱ្យនិ្្តិជ័យោភធីទំាងលន្ះជួយែ្ពវាែសាយនូវ 

ភាពរ ធីកចលបមើនរប្់បបលទ្កម្ុជា បដេជា្មិទែ្េ     

្ំខាន់ៗជាការលេើកកម្្ កិ់តយានុភាពជាតិលៅកាន់មជ្ឈ-

ដា្ឋ នខាងលបរៅ ។

ការមលីកកម្ពសក់ិ្យានភុាពោត្ ោ្នួាទីដសំ៏ខាន់
របសនិ់ស្ិស្ទទលួបានអាហារ យូបករណម៍ៅមតរៅត្រមទស

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីក៏រានបបនម្លទៀតថា ការលេើកកម្្ ់ 

ោ្នភាពស្តាធី និង្មភាពលយនឌ័រ ក៏ជាកតាតា រមួចំបណក   

ដ៏មាន្កាតា នុពេកនែុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិបបកបលដាយបរយិ-

ប័ននែ និងចធីរភាព ។

កនែុងកិច្្ច លំណះ្ំណាេលនះ និ្្តិជ័យោភធីក៏មាន

ឱកា្ទទួេរានការបចករបំេកនូវបទពិលោធន៍ និងគនលែរឹះ 

េអៗ លដើម្បធីទទួេរានភាពលជាគជ័យពធីការ្ិកសាលៅលបរៅ      

បបលទ្ពធីមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធីបដេធាលែ ប់ទទួេរាន      

អាហារបូករណ៍លៅ្ិកសាលៅបបលទ្ទំាងពធីរែងបដរ ៕

លោកជំទាវលវជជ. អុរឹង កន្្្វ ធី រដ្ឋមននតាធីបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  េតរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយនិ្្តិជ័យោភធីអាហារបូករណ៍

រដា្ឋ ភិរាេបបលទ្អូសោតា េធី និងណូបវេល្�ង់ លៅទធី្តាធីការបក្ួងកិច្ចការន្រ ធី



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 41

បក្ួងការងារ និងបណតាុ ះបណាតា េវជិាជ ជធីវៈ រានលចញល្ចកតាធីបបកា្ែលែូវការមួយ លដាយដំល�ើងបរាក់ឈនែួេដេ់ 

កម្មករនិលយជិត បែនែកវាយនភណ្កាត់លដរ និងែេិតប្្បកលជើងលៅកម្ុជា ចំនួន១៩២ដុោលែ រ ្បមាប់ឆ្នែ ំ២០២១ 

ខាងមុេលនះ។ លនះលបើតាមល្ចកតាធីបបកា្បដេបណាតា ញព័ត៌មាន Fresh News ទទួេរាន។

តកសងួការង្រមចញមសចើតេត្រកាសផ្យូវការ៖ 
ដមំឡីងតរាកឈ់្លួដលក់ម្មករកា្ម់ដរ១៩២ដល្ុារ សតមាបឆ្់ា២ំ០២១
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តារាងរាយនាមមន្រ្តី/ភ្នា កង់ារ្រគរបាលយុត្តិធមរ៌ាជធា្រតី/ខេត្

ល.រ ខ ម្ ោះមន្រ្តី/
ភ្នា កង់ារ្រគរបាលយុត្តិធម៌

មុេតណំែង ខលេទូរស័ព្ទ

ម្រ្ទតីរកតិច្ចការនារ តីរាជធា្រតី/ខេត្
១.រាជធានធីភនែំលពញ

១ លោកស ធ្ី កាន់ រតនឧប្បេ បបធានមន្ទធីរ ០១២ ៨២៨ ៣៦៨
២ លោកស ធ្ី នូ បុរាផា អនុបបធានមន្ទធីរ ០៨៦ ២៣៨ ២៨៨
៣ លោកស ធ្ី មា៉ាន មម៉ា បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០៩៥ ៦៩០ ៦០០

២.លេតតា កណាតា េ
១ លោកស ធ្ី ជំុ្ុធីណាត បបធានមន្ទធីរ ០៩២ ៨៨៨ ៦៨៧

២ លោកស ធ្ី ងិន ្ុខា អនុបបធានមន្ទធីរ ០១២ ៧៧៣ ៨០៦

៣ លោកស ធ្ី បម៉ាន ែេលែធី បបធានការយិេ័យ ០១៥ ៣០៤ ១៦៨
៣.លេតតា មបពបវង

១ លោកស ធ្ី ងិន លៅ បបធានមន្ទធីរ ០៨៩ ៦៧៤ ៨០៥

២ លោក បិ៊ន ្ម្បតតាិ អនុបបធានមន្ទធីរ ០១២ ៦៣៦  ៤៦២

៣ លោកស ធ្ី បពាប ែោលែ អនុបបធានមន្ទធីរ ០៩៦ ៣៦៧ ៦៨៦៩
៤. លេតតា ោវា យលរៀង

១ លោកស ធ្ី ទំុ  ោរានធី បបធានមន្ទធីរ ០១២ ៩២៨ ៩០១

២ លោកស ធ្ី បប៉ាន ណារទិ្ អនុបបធានមន្ទធីរ ០១៦ ៧៦២ ៥៧៧

៣ លោកស ធ្ី  បយ៉ាន បកវមន្្ បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០៨៨ ៧០០ ៧២០៧
៥. លេតតា តាបកវ

១ លោក ស ធ្ី  បករួច វន្្ បបធានមន្ទធីរ ០១៦ ៣៦៦ ៣៥៩

២ លោកស ធ្ី ណុេ ្ុ៊នូ្រ អនុបបធានមន្ទធីរ បន្ទុកការពារែលែូវចបាប់ ០៩៧ ៩៥៩ ០០៧

៣ លោក ស ធ្ី យរឹម ភារ ធី អនុ បបធាន មន្ទធីរ បន្ទុក្មភាពលយនឌ័រ ០១២ ២២២ ៤៨១
៦ . លេតតា បកប

១ លោក ស ធ្ី អូ៊ ្ុគន្ធី បបធានមន្ទធីរ ០៩២ ២៨១ ១៣១

២ លោក ស ធ្ី លរៅ នធី អនុបបធានមន្ទធីរ ០៩២ ៧៤៩ ១១២

៣ លោក រ្ឹង បុតតារៈ អនុបបធានមន្ទធីរ ០១១ ៤១៣ ៧៣៧
៧. លេតតា កំពត

១ លោក ស ធ្ី ល្ឿន ោរ ធី បបធានមន្ទធីរ ០១២ ៦០៨  ៥៧៣

២ លោក ស ធ្ី ហួត រ ធី អនុបបធានមន្ទធីរ បន្ទុកការពារែលែូវចបាប់ ០១២ ២២២ ៤៩៣

៣ លោក  គង់ ្ម័យ បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៦ ៧៩៨ ៨៩៨

៨.លេតតា កំពង់្្ឺ

១ លោកស ធ្ី ហាក់្ុវណណា   ចាន់ដាវ ធី បបធានមន្ទធីរ ០១៥ ៥៣៦ ៨៨០

២ លោកស ធ្ី ភុន ភធីន បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៦ ៤៩២ ៧៧៧

៣ លោកស ធ្ី ្ន់ ្ុធាវន័តា មននតាធីការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៦ ៧៩៨ ៨៩៨
៩. លេតតា បពះ ធ្ីហនុ

១ លោកស ធ្ី លរៅ ោន បបធានមន្ទធីរ ០១៥ ៧៩៨ ៨៦៨

២ លោកស ធ្ី យ៉ាង់ េធីដា អនុបបធានមន្ទធីរ ០១០ ៩៧៩ ១៨២

៣ លោកស ធ្ី លោម  ្ ុ្ នធី បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៦ ៤៥៤ ០៣៦
១០.លេតតា លកាះកុង

១ លោកស ធ្ី ្ុេ ្ុធាវ ធី បបធានមន្ទធីរ ០១៦ ៥៨៧ ២៨៩

២ លោកស ធ្ី �ុក ្ុមា៉ា  លម៉ាត អនុបបធានមន្ទធីរ ០១៦ ៥៤៨ ៩៦៥

៣ លោកស ធ្ី វា៉ាន់ េធីដា អនុបបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៦ ៩២២ ៥៩១
១១.លេតតា កំពង់ឆ្នែ ងំ

១ លោកស ធ្ី លពជ ្ូភា បបធានមន្ទធីរ ០១៦ ៣៧៣ ៤៤៩
២ លោកស ធ្ី បក នធី អនុបបធានមន្ទធីរបន្ទុកការពារែលែូវចបាប់ ០១៥ ៦៧៦ ៩៧៨

៣ លោកស ធ្ី លៅ វា៉ាបរ ៉ាន អនុបបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១២ ៩០៩ ៦៧២
១២.លេតតា លពាធិោត់

១ លោកស ធ្ី ្ិទិ្ ណារា៉ា្ុធី បបធានមន្ទធីរ ០៧៧ ៦៦៩ ៧៩៧

២ លោកស ធ្ី គធី លអងឡាយ អនុបបធានមន្ទធីរ ០១២ ៨៣៥ ៦៩៤

បប្ិនលបើលោក-អនែកលឃើញ ឬជួបបញ្ហា អំលពើហិងសាលេើស្តាធី និងកុមារ ្ មូទំន្ក់ទំនងមកលេេទូរ្័ព្ទដូចខាងលបកាមៈ

បបភពៈ អគ្គន្យកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍្ង្គម
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៣ លោកស ធ្ី បករូច ែេ្ុភ័នកតា បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៧ ២៦៩ ១៧៩
១៣.លេតតា រាត់ដំបង

១ លោក ស ធ្ី លភាគ ្ុភ័បក បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ២៣៩ ៣៨៧
២ លោក ស ធ្ី ឈនុ ធារនិ អនុបបធាន មន្ទធីរ បន្ទុក ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១៧ ៨៩២  ៦០៤
៣ លោក ស ធ្ី លេឿ ្ុមា៉ាេធី អនុ បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១២ ៤២២ ៤៨៧
១៤.លេតតា មប៉ាេិន
១ លោក ស ធ្ី ច័ន្ទ ថាវ ធី បបធាន មន្ទធីរ ្ តាធី ទធី ០៩៧ ៥២២ ២៣៦៧
២ លោក  គង់ បុ៊ននែធី អនុ បបធាន មន្ទធីរ បន្ទុក ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៩៧ ៧៥៨ ១២៨៥
៣ លោក �ុង ម៉ាង់ឌធី បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៦០ ៩៦៩ ៦៩៥

១៥.លេតតា បន្្ទ យ មាន ជ័យ
១ លោក ស ធ្ី  លម៉ាង គរឹម ហួយ បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៦៥៥ ៧៩២
២ លោក ស ធ្ី អួ៊ង រ្្មធី អនុ បបធាន មន្ទធីរបន្ទុក ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១២ ៥២៣ ៣៦៦
៣ លោក ស ធ្ី លហង េធីណា អនុ បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៨៩ ៣៣៤ ៤៩២

១៦.លេតតា កំពង់ ធំ
១ លោក ស ធ្ី ្ិុន ្ុធី ្ ន បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៦៨៤ ៩៥៦
២ លោក ស ធ្ី លហៀវ ចាន់រ ធី អនុ បបធាន មន្ទធីរ ០៩២ ៨១១ ៥៥០
៣ លោក ស ធ្ី ប្ម  េរឹម ហ៊ង អនុបបធាន មន្ទធីរ ០៩២ ៩២៣ ៦៩៦

១៧.លេតតា ល្ៀមរាប
១ លោក ស ធ្ី ហិញ ហាច បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៦៣៦ ១៨៥
២ លោក ស ធ្ី បកង់ ្ុធី ថាវ ធី អនុ បបធាន មន្ទធីរ ០១៧ ៥៣៣ ៨៨៤
៣ លោក ស ធ្ី វា៉ាន់ ចាន់ណា អនុ បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៤២៨ ៧៦៦
៤ លោក  លនើយ ្ុន្ម បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៩២ ៣១៧ ៧៧៨

     ១៨. លេតតា ឧតតារមានជ័យ
១ លោក ស ធ្ី ឯក ្ុភារុ ំ បបធាន មន្ទធីរ ០៩២ ៥៦៧ ៨៣១
២ លោក  ទិេ ្ុែេ បបធាន ការយិេ័យហិរញញាវត្ុ បែន ការ្តាតិិ ០៧៨ ៥២៦ ៥៣៤
៣ លោក  �ុង ្ុេុម អនុ.ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៨៨ ៦៤៤ ៤៧០៩

១៩.លេតតា បពះ វហិារ
១ លោក ស ធ្ី ម៉ាុង ្ំអុេ បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៨១០ ៧៤៨
២ លោក ស ធ្ី ែន បកវែុន បបធាន ការយិេ័យ ្ េុភាព និង ការអប់រ ំ ០១២ ៣០៥ ៦៦៧
៣ កញ្ញា  បរាក់ ្ូលវឿន បបធាន ការយិេ័យការពារែលែូវ ចបាប់ ០៨៩ ៥៥៧ ៨០៧

២០.លេតតា កំពង់ចាម
១ លោក ស ធ្ី ឯម ថាវ ធី បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៦៦០ ១៤១
២ លោក  អូ៊ ចាន់លធឿន អនុ បបធាន មន្ទធីរ បន្ទុក ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៧៨ ៩៩៣ ២២៣
៣ កញ្ញា  គុណ  ្ុមុនធី បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១៧ ៧៩៥ ៣៦៧

២១. លេតតា ត្ូបង ឃ្មុំ
១ លោកស ធ្ីេន គរឹម ស្៊ន់ បបធាន មន្ទធីរ ០១២ ៩៧៧ ៤៩៨
២ លោកស ធ្ី កង ្ុធី បម៉ាន អនុ បបធាន មន្ទធីរ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១២ ៥២០ ៤០៣
៣ លោក ស ធ្ី កុច ពុទ្ារម្យ បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១២ ៣៤៤ ២៧២

២២.លេតតា បកលចះ
១ លោកស ធ្ី ឆូ គរឹម្៊ត បបធាន មន្ទធីរ ០៩២ ២៨២ ៨៩៧
២ លោកស ធ្ី ខាត់ ្ុេលឃឿន អនុ បបធាន មន្ទធីរ ០១១ ៧១៨ ៤៩៦
៣ លោកស ធ្ី លហ ្ុ្នណា បបធា ន ការយិេ័យ ការពារែលែូវ ចបាប់ ០៨៨ ៤៧២ ៥៩៥៩

២៣.លេតតា ្ ្ទរឹងបបតង
១ លោក ស ធ្ី ្ន ្ុខា បបធាន មន្ទធីរ ០៧១ ៩៤៩ ៩៩៩០
២ លោក ស ធ្ី ធធី ែេលែធីដា អនុ បបធាន មន្ទធីរទទួេ បន្ទុក ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០១២ ៩១១ ៧៩២
៣ លោក ស ធ្ី អុ៊ង ្ុភ័បក បបធាន ការយិេ័យ ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៩៧ ៤២៤ ៦៦២៤

២៤.លេតតា រតនគិរ ធី

១ លោក ស ធ្ី វា៉ាត់ លអៀង លហង បបធាន មន្ទធីរ ០៨៨ ៨១៩ ៩៧៧៧
២ លោក ស ធ្ី កង ន្ អនុ បបធាន មន្ទធីរទទួេ បន្ទុក ការពារ ែលែូវ ចបាប់ ០៩២ ២០៤ ៤១៣
៣ លោក ស ធ្ី ោនតា ្ុគន្ បបធាន ការយិេ័យ ្ មភាព លយនឌ័រ ០១៧ ៨៨៣ ៣១៨

២៥.លេតតា មណ្េ គិរ ធី
១ លោក ស ធ្ី មា៉ាេធី ្ុេនធី បបធានមន្ទធីរ ០៨៩ ៩៩៨ ៨៧៧
២ លោក ស ធ្ី មឆ ណាវធី អនុបបធានមន្ទធីរទទួេបន្ទុកការពារែលែូវចបាប់ ០១១ ៦៥០ ៩០៨
៣ លោក ស ធ្ី លភាគ ែេលែធី កុេ បបធានការយិេ័យការពារែលែូវចបាប់ ០១៧ ៣២០ ៣៦៤

  

បបភពៈ អគ្គន្យកដា្ឋ នអភិវឌ្ឍន៍្ង្គម
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