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សាវតារ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានអញ ជ្ើញអង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលឱ្យផ្តល់ធាតុចូលដល់ការញរៀបចំផផ្នការយុទ្ធសាស្រសត

អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៣ ញៅចុង្ឆ្ន ំ២០១៨ ញ ើយញៅកន ុង្ការត្តួតពិនិតយពាក់កណ្តត លអាណតតិ ញនេះ 

អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលក៏ត្តូវបានផសែ ង្រកញដើម្ប៊ីចូលរួម្ផ្ង្ផដរ។ អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលចូលរួម្យ៉ា ង្សកម្មកន ុង្ការញ ែ្ើ

ការជាមួ្យអនកបញង្កើតញោលនញយបាយឱ្យទ្ទួ្លខុសត្តូវញលើការញបតជាា ចិតត ត្បកបញដ្ឋយតម្លា ភាព និង្ម្លនលកខណៈ

ត្បកបញដ្ឋយបរិយប័នកន ុង្ដំញណើ រការត្តួតពិនិតយនិង្វាយតម្ម្ា។ អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលបានបង្ហា ញព៊ីបំណង្ត្បាថ្នន ម្ន

ការចូលរួម្យ៉ា ង្សកម្មញៅកន ុង្ដំញណើ រការទំង្មូ្លម្នការអនុវតត ផផ្នការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ។ ផផ្នការយុទ្ធ

សាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ន ំ ២០១៩-២០២៣ ត្តូវបានញរៀបចំញ ើង្សត្ម្លប់ការអនុវតត យុទ្ធសាស្រសតចតុវកាណ ញត្កាម្ការ

សម្រម្បសម្រម្ួលរបស់ត្កសួង្ផផ្នការ (MoP) និង្កិចចស ការព៊ីតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទំង្អស់។ 

 

ញៅកន ុង្ដំញណើ រការទំង្មូ្លម្នការត្តួតពិនិតយពាក់កណ្តត លអាណតតិ ញនេះម្លនអង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលជាង្ ១០០ 

(អង្គការជាតិ និង្អនតរជាតិ) ផដលបាននិង្កំពុង្ញ ែ្ើការញៅទូ្ទំង្ត្បញទ្សកម្ព ុជាបានចូលរួម្យ៉ា ង្សកម្ម  កន ុង្

ការផ្តល់នូវធាតុចូលតាម្រយៈកិចចសនទនាជាបនតបនាទ ប់ផដលញរៀបចំនិង្សត្ម្បសត្ម្ួលញដ្ឋយអង្គការ NGOF និង្CCC 

។ ធាតុចូលសំខាន់ៗទំង្ញនាេះសត្ម្លប់ NSDP 2019-2023 រួម្ម្លនដូចខាង្ញត្កាម្៖ 

 

សមិ្ទ្ធផ្លសំខាន់ៗ 

ការពញនាឿនផកទ្ត្ម្ង់្អភិបាលកិចច  

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានញបតជាា ចិតត  និង្បង្ហា ញព៊ីវឌ្ឍនភាពសំខាន់ៗញលើ វិម្ជឈការដូចជា វិម្ជឈការអំណ្តច ្ន

ធាន និង្ការកសាង្សម្តថភាពត្តូវបានបផង្ែរញៅថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ។ ឧទ រណ៍ ការបញង្កើនថវិកាត្បចំឆ្ន ំសត្ម្លប់

ឃំុ សង្ហក ត់ ការញផ្ទរមុ្ខង្ហរសត្ម្លប់វិស័យសុខាភិបាល និង្អប់រ ំ បញង្កើនការផ្សពែផ្ាយញសវាសាធារណៈដល់

ត្បជាពលរដា  យនតការនានាត្តូវបានបញង្កើតញ ើង្ញដើម្ប៊ីញលើកកម្ពស់ការចូលរួម្ជាសាធារណៈ និង្បញង្កើនការញដ្ឋេះ
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ត្សាយវិវាទ្ញត្ៅត្បព័នធតុលាការ និង្ការញកើនញ ើង្បនតិចម្តង្ៗម្នចំនួនស្រសត៊ី ផដលបានកាន់តួនាទ្៊ីជាអនកដឹកនាំកន ុង្

កិចចការសាធារណៈញៅត្រប់កត្មិ្ត។ 

▪ កិចចស ការជាវិជជម្លន ជាមួ្យម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍កនងុ្កិចច ខិតខតំ្បឹង្ផត្បង្កសាង្សម្តថភាពដល់ថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ 

របស់រដ្ឋា ភិបាល។ 

▪ វាចាស់ណ្តស់ផដលថ្នត្បព័នធបញចចកវិទ្ាឌ្៊ីជីថល និង្ញ ដ្ឋា រចនាសម្ព័នធត្តូវបានបំពាក់រួរឱ្យកត់សម្លគ ល់ ត្ពម្

ទំង្ការញត្បើ ត្បាស់យ៉ា ង្ទូ្លំទូ្លាយម្នព័ត៌ម្លនឌ្៊ីជីថល ញដើម្ប៊ីញ ា្ើយតបញៅនឹង្ការអភិវឌ្ឍយ៉ា ង្ឆ្ប់រ ័សម្ន

ឧសា កម្មពិភពញលាក ៤.០ ។ 

▪ ការផកលម្អផ្ា ូវសាធារណៈ និង្ការខិតខតំ្បឹង្ផត្បង្ឥតឈប់ឈរផដលត្តូវបានដ្ឋក់ជាទិ្សញៅអាទិ្ភាព ញដើម្ប៊ី

ទក់ទញវិនិញយរិន។ 

 

បរិសាា នម្ររបដណត ប់សត្ម្លប់ការអនុវតតយុទ្ធសាស្រសត  

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានបញ្ជជ ក់ព៊ីការញបតជាា ចិតត ញដើម្ប៊ីញលើកកម្ពស់កិចចសនទនាព ុសាថ ប័នពាក់ព័នធញៅត្រប់កត្មិ្ត។ រាជ

រដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាសត្ម្បសត្ម្ួលកិចចស ត្បតិបតតិការជាមួ្យម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ និង្អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលញៅត្រប់

កត្មិ្ត ផដលជាញរឿង្វិជជម្លនផដលត្តូវញ ែ្ើសត្ម្លប់ការញលើកទឹ្កចិតតឱ្យម្លនការចូលរួម្ជាសាធារណៈ។ តាម្រយៈ

យុទ្ធសាស្រសតជាម្ដរូនិង្កិចចស ត្បតិបតតិការសត្ម្លប់ការង្ហរអភិវឌ្ឍន៍  រដ្ឋា ភិបាលដ្ឋក់ញចញជាយនតការជារនាឹេះ

ជាញត្ចើនញដើម្ប៊ីជំរុញភាពជាម្ដរូញៅទំង្ថ្នន ក់ជាតិនិង្ញត្កាម្ជាតិ  ជាពិញសសម្លនការញរៀបចំភាពជាម្ដរូចំនួន

ប៊ីរឺ  កិចចសនទនាព ុសាថ ប័នពាក់ព័នធតាម្វិស័យ  កិច្ច ត្បជំុត្បឹកាញយបល់រវាង្រាជរដ្ឋា ភិបាលនិង្អង្គការញត្ៅរដ្ឋា

ភិបាល ត្ពម្ទំង្កិចចសនទនាជាម្ដរូថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ ។ 

▪ ម្លនភាពត្បញសើ រញ ើង្រួរឱ្យកត់សម្លគ ល់ចំញពាេះសនតិសុខនញយបាយផដលត្បញសើ រញ ើង្ ញពាលរឺោម នភាពវឹកវរ 

និង្អំញពើ ិង្ា។ ការកាន់អំណ្តចញដ្ឋយរណបកសនញយបាយផតមួ្យម្លនត្បញយជន៍ចំញពាេះញពលញវលាផដល

សត្ម្លប់ការអនុម័្តចាប់។ 

▪ យ៉ា ង្ញោចណ្តស់ម្លនរណបកសនញយបាយថមី ចំនួនត្បាំបានចុេះញ ម្ េះជាមួ្យត្កសួង្ម្ោម្ផ្ទ  ញដើម្ប៊ីចូលរួម្កន ុង្

ការញបាេះញឆ្ន តនាញពលខាង្មុ្ខ។ ការចុេះញ ម្ េះអនកញបាេះញឆ្ន តទំ្នង្ជាញកើនញ ើង្ញដ្ឋយសារផតពលករចំណ្តក

ត្សុកត្ត ប់ម្កវិញកន ុង្អំ ុង្ញពលជំងឺ្រាតតាត។ 
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ការអភិវឌ្ឍ្នធានម្នុសស 

▪ ត្បញទ្សកម្ព ុជាសញត្ម្ចបាននូវវឌ្ឍនភាពដ៏អសាច រយកន ុង្ការអប់រជំាមូ្លដ្ឋា ន ញដ្ឋយទ្ទួ្លបានការអប់រកំត្មិ្ត

បឋម្សិកាញសទើ រផតជាសកល (ការចុេះញ ម្ េះចូលញរៀនកន ុង្ឆ្ន ំសិកា ២០១៩-២០២០ ម្លនម្របាណ៩៨%)។ 

▪ ម្លនត្កុម្ការង្ហរបញចចកមួ្យចំនួនមិ្នបានញ ែ្ើការត្តឹម្ត្តូវឬមិ្នសកម្ម  ផដលញុំង្ការចូលរួម្ព៊ីតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍

នានាមិ្នសកម្មនិង្ញពញញលញ កន ុង្ការផ្លា ស់បត ូរព័ត៌ម្លននិង្ម្លនបរិយប័ននកន ុង្ដំញណើ រការញ ែ្ើ ញសចកត៊ីសញត្ម្ច។ 

▪ កូវីដ-១៩ បានបង្ខកុំម្លរកម្ព ុជាញចញព៊ីសាលាញរៀនទូ្ទំង្ត្បញទ្ស។ ត្កសួង្អប់រ ំយុវជន និង្ក៊ីឡា បានស ការ

ជាមួ្យម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ញដើម្ប៊ីបនតផ្តល់ការបញត្ង្ៀនព៊ីចម្លា យកន ុង្អំ ុង្ញពលជំងឺ្រាតតាត។ កន ុង្ន័យញនេះ ត្កសួង្

អប់រ ំយុវជននិង្ក៊ីឡា បានបញង្កើតនូវញោលការណ៍ផណនាំមួ្យ ផដលបង្ហា ញព៊ីតួនាទ្៊ី  និង្ការទ្ទួ្លខុសត្តូវរបស់

ត្រូបញត្ង្ៀនញៅកន ុង្វិស័យញនេះញៅដំណ្តក់កាលដំបូង្ម្នជំងឺ្រាតតាត។ ត្កសួង្អប់រ ំយុវជននិង្ក៊ីឡា បានបញង្កើត

យុទ្ធសាស្រសត  ញដើម្ប៊ីធានាបាននូវវិធានការសុវតថិភាពខពស់បំផុ្ត ញ ើយត្តូវបានដ្ឋក់ឱ្យដំញណើ រការញៅកន ុង្សាលា

ញរៀនញៅកម្ព ុជា ញដើម្ប៊ីញបើកដំញណើ រការវោយត្បុង្ត្បយ័តន។ 

▪ អង្គការអនតរជាតិខាងការងារ (ILO) បានទ្ទួ្លការោំត្ទ្ព៊ីម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ ញដើម្ប៊ីជំរុញឱ្យម្លនការផ្លា ស់បត ូរសំខាន់ៗ 

ញៅកន ុង្រនាង្ថមី ម្នការោំពារសង្គម្ញៅកម្ព ុជា។ អង្គការ ILO បាននិង្កំពុង្ផ្តល់ការោំត្ទ្ផផ្នកបញចចកញទ្ស រួម្ទំង្ 

ការវាយតម្ម្ាទក់ទ្ង្នឹង្អភិបាលកិចច  និង្ញោលនញយបាយវិនិញយរ ត្ពម្ទំង្ការផ្តល់ការោំត្ទ្ត្រប់កត្មិ្ត។ 

ការោំពារសង្គម្ត្តូវបានត្របដណត ប់យ៉ា ង្លអ ញៅកន ុង្វិស័យផ្ា ូវការ។ សាខាធានារា៉ា ប់រង្សុខភាព ម្លតុភាព និង្ជំងឺ្ 

របស់ញបឡាសនតិសុខសង្គម្ (បសស) ផដលបានចប់ញផ្តើម្ត្បតិបតតិការរបស់ខាួនកន ុង្ឆ្ន ំ២០១៦ បានពត្ងី្កការ 

ធានារា៉ា ប់រង្ដល់កម្មករម្របាណ ២.១ លាននាក់ញៅកន ុង្វិស័យឯកជនផ្ា ូវការកន ុង្ឆ្ន ំ២០២០។ 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានអនុវតតកម្ម វិ ៊្ី ញផ្ទរសាច់ត្បាក់ផដលត្កុម្ត្រួសារត្ក៊ីត្កកម្រមិ្ត១ និង្កម្រមិ្ត២ ទ្ទួ្លបាន

អតថ ត្បញយជន៍កន ុង្អំ ុង្ញពលជំងឺ្រាតតាត។ 

▪ បញ្ជា ជនម្លនពិការភាពកំពុង្ត្តូវបានយកចិតត ទុ្កដ្ឋក់ញដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជា និង្អនកពាក់ព័នធញផ្សង្ញទ្ៀត

ញៅកន ុង្ញខតតរាជធាន៊ីទំង្២៥។ 

 

 

 

 

 

http://www.ngoforum.org.kh/
http://www.ccc-cambodia.org/


សម្រាប់របាយការណ៍លម្អិតសូម្ទាញយកពីវេបសាយវយើ ងខ្ញ ុំ www.ngoforum.org.kh និង www.ccc-cambodia.org  4 

ការញ ែ្ើ ពិពិ្កម្មវសដាកិចច  

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានបញង្កើនថវិកា (៤៤,៤%) សត្ម្លប់ការវិនិញយរសាធារណៈ ផដលជាភាពវិជជម្លនកន ុង្ការ

ជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍ផផ្អកញលើ ញសដាកិចច។ 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជា បានសញត្ម្ចចិតតពនារញពលការសាង្សង់្ទំ្នប់វារ៊ីអរគិសន៊ីញលើទ្ញនាញម្រង្គរ ូតដល់ឆ្ន ំ

២០៣០ផដលជាជំោនវិជជម្លនសត្ម្លប់ជីវិតសតែ  ្នធានម្ច្ឆជាតិ ្នធាន្ម្មជាតិម្នទ្ញនាញម្រង្គ និង្ត្បជាជន 

រាប់លាននាក់ផដលជីវភាពរស់ញៅរបស់ពួកញរពឹង្ផផ្អកញលើវា។  

▪ អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលត្តូវបានសាែ រម្ន៍ញដ្ឋយរណៈកម្លម ្ិការទ្ញនាញម្រង្គជាតិកម្ព ុជា ញដើម្ប៊ីចូលរួម្កន ុង្ដំញណើ រ

ការពិញត្ោេះញយបល់សត៊ី ព៊ីការអភិវឌ្ឍញលើអាង្ទ្ញនាញម្រង្គ។ 

▪ សូម្អបអរសាទ្រចំញពាេះរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជា សត្ម្លប់អាទិ្ភាពញផ្លត តសំខាន់ញលើការបញង្កើនការផ្លិតថ្នម្ពល

សាអ ត និង្កញកើតញ ើង្វិញ ញដើម្ប៊ីបំញពញតត្ម្វូការកន ុង្ត្សុកផដលកំពុង្ញកើនញ ើង្។ 

 

ការអភិវឌ្ឍត្បកបញដ្ឋយច៊ីរភាព និង បរិយាប័នន 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានសាង្សង់្ត្បព័នធធារាសាស្រសតខាន ត្ំ និង្ម្្យម្ ជាមួ្យនឹង្កម្ច៊ី  និង្ជំនួយឥតសំណង្ព៊ី

ម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ ញដើម្ប៊ីផ្តល់លទ្ធភាពដល់កសិករកន ុង្ការញត្បើត្បាស់ទឹ្កញត្សាចត្សព។ 

▪ កសិករម្លននិនាន ការលអកន ុង្ការញត្បើ ត្បាស់ឧបករណ៍កសិកម្មទំ្ញនើបញដើម្ប៊ីបញង្កើនផ្លិតកម្មរបស់ពួកញរ។ ចំនួន

កសិករផដលបានអនុវតតបញចចកញទ្សកសិកម្ម  និង្ការម្ចន ត្បឌិ្តកំពុង្ញកើនញ ើង្។ ទ្នទឹម្នឹង្ញនេះ ការយល់ដឹង្

របស់ពួកញរញលើការញត្បើ ត្បាស់ជីរ៊ីម្៊ី  និង្ថ្នន ំសម្លា ប់សតែលអិតទំ្នង្ជាញកើនញ ើង្ផ្ង្ផដរ។ រ៊ីឯចំញណេះដឹង្បញចចក

ញទ្សកំពុង្ញកើនញ ើង្យ៉ា ង្ជាក់ផសត ង្កន ុង្ចំញណ្តម្ស រម្ន៍កសិករ។ ពួកញរត្តូវបានញរញម្ើលញឃើញថ្នម្លន

ការញកើនញ ើង្ញលើសកម្មភាពដំណ្តំពាណិជជកម្ម  និង្ដំណ្តំចិ ច្ឹម្ជីវិតរបស់ពួកញរ ផដលម្លនភាព្ន់នឹង្ការផត្ប

ត្បួលអាកាសធាតុកាន់ផតត្បញសើ រ។  អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិល ញម្ើលញឃើញថ្ន ការនាំញចញកសិផ្លញកើនញ ើង្រួរឱ្យ

កត់សម្លគ ល់ ត្សបនឹង្របាយការណ៍របស់ត្កសួង្កសិកម្ម  រុកាខ ត្បម្លញ់ និង្ញនសាទ្។ 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានខិតខតំ្បឹង្ផត្បង្កាន់ផតខាា ំង្កន ុង្ការបញង្កើត និង្ពត្ងី្កម្ត្ពស រម្ន៍/តំបន់ការពារ 

ញដើម្ប៊ីកាត់បនថយការកាប់បំផ្លា ញម្ត្ពញឈើ។ ម្ដរូអភិវឌ្ឍន៍ម្លនការយកចិតត ទុ្កដ្ឋក់កន ុង្ការោំត្ទ្រំនិតផ្ត ួចញផ្តើម្

ស រម្ន៍សត៊ី ព៊ីការការពារ្នធាន្ម្មជាតិ។ 

▪ ត្កសួង្អប់រុយុំវជន និង្ក៊ីឡាបានស ការជាមួ្យត្កសួង្បរិសាថ នកន ុង្ការបញង្កើត និង្ពត្ងី្កសាលាញរៀនញម្ត្ត៊ី  

បរិសាថ ន ញដើម្ប៊ីបង្ហា ញព៊ីការយល់ដឹង្អំព៊ីបរិសាថ នកន ុង្ចំញណ្តម្សិសានុសិសសញៅតាម្សាលាញរៀន។ 

http://www.ngoforum.org.kh/
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សារជាគន្លឹះរមួមាន 
 

1. ចាប់សត៊ី ព៊ីត្បព័នធ ិរ ញ្វតថសុាធារណៈត្តូវបានអនុម័្តតាំង្ព៊ីឆ្ន ំ ២០០៨ រ៊ីឯញសចកត៊ីត្ពាង្ចាប់សត៊ី ព៊ីសិទ្ធិ ទ្ទួ្លបាន

ព័ត៌ម្លនបានចូលជាញសចកត៊ីត្ពាង្ចុង្ញត្កាយរបស់ខាួន។ ប៉ាុ ផនតចាប់ទំង្ព៊ីរញនេះខែេះការត្របដណត ប់ត្រប់ត្ជុង្ញត្ជាយ 

ញដើម្ប៊ីធានាបាននូវការចូលរួម្ជាសាធារណៈកន ុង្ការញរៀបចំថវិកា និង្ការចំណ្តយ។ យនតការញដើម្ប៊ីផ្តល់ការត្តួត 

ពិនិតយញលើការចំណ្តយថវិកាម្លនកំណត់កន ុង្ត្កបខ័ណឌ ចាប់ញៅថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ តតវៅានការខែេះការអនុវតត

ជាក់ផសត ង្។ ការចូលរួម្ជាសាធារណៈញៅកនងុ្ដំញណើ រការម្នការញរៀបចំថវិកា ឬការចំណ្តយក៏ញៅម្លន កត្មិ្តផ្ង្

ផដរ។ ការចូលរួម្របស់អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលរឺញៅផតជាបញ្ជា ត្បឈម្ខាា ំង្ញៅញ ើយ។ ការកសាង្ទំ្នុកចិតត រវាង្

អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិល និង្រដ្ឋា ភិបាលថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ ម្លនសារៈសំខាន់ណ្តស់កន ុង្ការធានាឱ្យម្លនតម្លា ភាព និង្

រណញនយយភាពម្នផ្លប៉ាេះពាល់ថវិកា ញ ើយកិចច ខិតខតំ្បឹង្ផត្បង្ញនេះរួរផតត្តូវបានញរយកម្កពិចរណ្ត។ ជា

ញរឿយៗញរសញង្កតញឃើញថ្នមុ្ខង្ហរម្នយនតការរឺញៅម្លនកត្មិ្តញៅញ ើយ។ រ៊ីឯថវិកា និង្ ្នធានម្នុសសញដើម្ប៊ី

អនុវតតយនតការរឺញៅម្លនកត្មិ្តតិចតួចញៅញ ើយ។ ការិយ្ិបញតយយរដាបាលញៅម្លនកត្មិ្តខពស់ ភាពមិ្នញទ្ៀង្

ទត់ និង្អំញពើពុករលួយទំ្នង្ជាញៅផតជាឧបសរគដល់ការផកលម្អត្បសិទ្ធភាព និង្សកកិសិទ្ធ ភាពម្នការចំណ្តយ

ថវិកា។ 

 

ការសង្កេតជាង្សចក្តសីន្និដ្ឋា ន្ទី ១ 

ការដ្ឋក់ប ច្លូរំនិតផ្តចួញផ្តើម្ម្នការចូលរួម្ជាសាធារណៈ ញៅកនងុ្វសច្កតីម្រាងចាប់ថ្មីសតី ពីត្បព័នធ ិរ ញ្វតថសុាធា-

រណៈ និង្ញសចកត៊ីត្ពាង្ចាប់ចុង្ញត្កាយសត៊ី ព៊ីសិទ្ធិ ទ្ទួ្លបានព័ត៌ម្លនរួរផតត្តូវបានផ្តល់ការយកចិតត ទុ្កដ្ឋក់ខពស់ជា 

ត្ចកចូលសត្ម្លប់កំផណទ្ត្ម្ង់្អភិបាលកិចច។ 

 

2. ចាប់ញបាេះញឆ្ន ត និង្ចាប់សត៊ី ព៊ីរណបកសនញយបាយត្តវូបានផកផត្បញដ្ឋយរណបកសកាន់អំណ្តច។ ការវិវតត  

ទក់ទ្ង្នឹង្វិញសា្នកម្មចាប់សត៊ី ព៊ីរណបកសនញយបាយ បានផ្តល់អតថ ត្បញយជន៍ដល់ធាតុផ្សំនញយបាយមួ្យ

ចំនួន។ វិញសា្នកម្មចាប់ស ជីព ចាប់សត៊ី ព៊ីសម្លរម្អង្គការមិ្នផម្នរដ្ឋា ភិបាល ញសចកត៊ីត្ពាង្ចាប់សត៊ី ព៊ី

សនតិសុខតាម្អុ៊ីន្ឺណិត និង្ចាប់សត៊ី ព៊ីឧត្កិដាកម្ម  ចាប់សត៊ី ព៊ីសិទ្ធិទ្ទួ្លបានព័ត៌ម្លន ចាប់សត៊ី ព៊ីការត្រប់ត្រង្

ត្បញទ្សជាតិសាិ តកនងុ្ភាពម្លនអាសនន និង្សណ្តត ប់ធាន ប់សាធារណៈផដលញ ែ្ើ ញ ើង្ញដ្ឋយរណបកសកាន់អំណ្តច 

ញៅផតសថិ តកន ុង្ភាពចត្ម្ូង្ចត្ម្លសញៅញ ើយ។ ញត្កាយម្កម្លនការញចទ្ត្បកាន់ជាបនតបនាទ ប់ញលើសកម្មជន

សង្គម្ និង្បរិសាថ នញត្កាម្ត្កម្ត្ព មទ្ណឌ  ផដលកំណត់ញដ្ឋយការជាប់ពាក់ព័នធនញយបាយ ឬចលនាញត្ៅចាប់
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ត្បឆ្ំង្នឹង្រដ្ឋា ភិបាលកំពុង្ផ្ទ ុេះញ ើង្។ ការដ្ឋក់ឧបករណ៍ម្នចាប់ញផ្សង្ៗម្លនសកាត នុពលបញង្កើនទិ្ដាភាពម្ន 

"ន៊ីតិរដា " ។ ការអនុវតតបទ្បប ញ្តតិ ម្នចាប់ត្ព មទ្ណឌ មួ្យចំនួន ដូចជាម្លត្តា២៧ និង្៤៥១ ម្នត្កម្ត្ព មទ្ណឌ  

បង្ហា ញព៊ីបរិយកាស និង្ការសតម្តងនូេអំណ្តចជំុវិញត្បព័នធតុលាការ ខណៈផដលបទ្បប ញ្តតិ ញផ្សង្ញទ្ៀត 

ដូចជាអំញពើកបត់ជាតិ និង្ការញុេះញង់្ត្តូវបានញត្បើ ត្បាស់ញត្ចើនដង្ ញដើម្ប៊ីចប់ និង្កាត់ញទសអនកត្បឆ្ំង្អនក

កាន់អំណ្តច។ 

 

ការសង្កេតជាង្សចក្តសីន្និដ្ឋា ន្ទី ២ 

សិទ្ធិម្នុសស និង្លទ្ធិ ត្បជា្ិបញតយយជាមូ្លដ្ឋា ន (ញសរ៊ីភាពកនងុ្ការបញ ច្ញម្តិ ការជួបត្បជំុ និង្សម្លរម្) 

ដូចម្លនផចង្កនងុ្រដា្ម្មនុ ញ្ម្នត្ពេះរាជាណ្តចត្កកម្ពជុា រួរម្រតូេបានយកចិតត ទុ្កដ្ឋក់តាម្រយៈការបង្ហា ញអំព៊ីការវរៀបច្ុំ

ញោលនញយបាយជាយុទ្ធសាស្រសត  និង្ឧបករណ៍ចាប់ញផ្សង្ញទ្ៀត - ញោលការណ៍ផណនំាត្បតិបតតិការ។ កនងុ្ន័យញនេះ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលរួរធានាឲ្យម្លនលំ សត្ម្លប់ពលរដា  សផម្តង្សិទ្ធិបញ ច្ញម្តិជាមូ្លដ្ឋា ន ការញោរព សិទ្ធិ ញសរ៊ីភាពម្ន

ការបញង្កើតសម្លរម្និង្ការពារការត្តួតពិនិតយញដ្ឋយអាជាា ្រញៅត្រប់កត្មិ្តញៅញលើការត្បមូ្លផ្ត ុំ។ 

 

3. ការទ្ទួ្លសាគ ល់ថ្នផ្លប៉ាេះពាល់នាញពលបចច ុបបនន និង្ញត្កាយកូវីដ-១៩ អាចបនតរខំានដល់ការសិកា ជាត្បចំកនងុ្

រយៈញពលយូរញ ើយជាលទ្ធផ្លការផសែ ង្រកការអប់រតំាម្ស រម្ន៍ផដលជាយនតការជំនួសសត្ម្លប់ការសិកា

ញនេះអាចបនតញៅកន ុង្បរិបទ្ញត្កាយកូវីដ-១៩ ញដើម្ប៊ីោំត្ទ្កុម្លរឱ្យទ្ទួ្លបាននូវការសាត រញ ើង្វិញនូវការអប់រំ

របស់ពួកញរផដលបានបាត់បង់្ ត្ពម្ទំង្ផ្តល់នូវការោំត្ទ្បផនថម្ដល់កុម្លរ ផដលម្លនសម្តថភាពទប និង្ផ្តល់

លទ្ធភាពទ្ទួ្លបានការអប់រដំល់កុម្លរផដលម្លនពិការភាពញដើម្ប៊ីង្ហយត្សួលចូលញត្បើ ត្បាស់ញសវាោំត្ទ្ទំង្ញនាេះ

។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុាបានពាយម្ផ្តល់លទ្ធភាពឱ្យកុម្លរទំង្ អស់បានត្ត ប់ញៅសាលាញរៀនវិញឲ្យបានឆ្ប់

តាម្ផដលអាចម្លនសុវតថិភាព កនងុ្ការញ ែ្ើ ដូញចន េះ ជាពិញសសសត្ម្លប់សិសានុសិសស តាម្សាលាម្ញតតយយ សិកា 

និង្សាលាបឋម្សិកា។ ញៅកនងុ្បរិបទ្ញនេះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុា បានបញង្កើតនូវញោលការណ៍ផណនំាសត្ម្លប់ 

ត្បតិបតតិការត្បកបញដ្ឋយសុវតថិភាពម្នសាលាញរៀនកនងុ្បរិបទ្ម្នកូវីដ-១៩ ញៅចុង្ឆ្ន ២ំ០២០។ ខណៈញពលផដល 

រាជរដ្ឋា ភិបាល និង្ឧសា កម្មម្លនបំណង្ញលើកកម្ពស់ជំនាញបដិវតត ន៍ឧសា កម្មទ្៊ី៤(4IR) ការសទ ង់្ម្តិរបស់

និញយជកញៅកន ុង្ឧសា កម្មកាត់ញដរ និង្ញទ្សចរណ៍បង្ហា ញថ្ន ទ្៊ី មួ្យនិញយជកម្លនការយល់ដឹង្តិច

តួចអំព៊ីបញចចកវិទ្ាបដិវតត ន៍ឧសា កម្មទ្៊ី ៤(4IR)។ ទ្៊ីព៊ីរ លុេះត្តាផតម្លនការវិនិញយរត្រប់ត្ោន់ និង្ទន់ញពល

ញវលាកន ុង្ការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ញនាេះវាោម នការធានាថ្ន កម្មករចល័តញៅនឹង្អាចផ្លា ស់ទ្៊ីយ៉ា ង្រលូនញៅកន ុង្ការ
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ង្ហរផដលបានបញង្កើតថមី ញនាេះញទ្។ ទ្៊ីប៊ី  ការង្ហរចល័តទំ្នង្ជាប៉ាេះពាល់ដល់ស្រសត៊ី ផដលម្លនចំនួនត្បផ ល៨១% ម្ន

កម្លា ំង្ពលកម្មផផ្នកកាត់ញដររបស់ត្បញទ្សកម្ព ុជា។ 

 

ការសង្កេតជាង្សចក្តសីន្និដ្ឋា ន្ទី ៣ 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុារួរផតធានាថ្ន ការញរៀនព៊ីចម្លា យត្បកបញដ្ឋយរុណភាព បរិយប័នន និង្ម្លនតម្ម្ាសម្រម្យ 

ត្តូវបានញរៀបចំញ ើង្សត្ម្លប់កុម្លរទំង្អស់អាចចូលញត្បើត្បាស់ញសវាញនេះបានទំង្អស់ោន  ញដ្ឋយញផ្លត តញលើ កុម្លរ

ផដលង្ហយរង្ញត្ោេះ និង្ខែេះខាតបំផុ្ត ផដលមិ្នអាចចូលញត្បើត្បាស់ញសវាម្នរំនិតផ្ត ួចញផ្តើម្សិកាតាម្អុ៊ីន្ឺ

ណិតបាន។ កនងុ្ន័យញនេះរួរផតរួម្ប ច្លូនូវការបញង្កើតកម្ម វិ ៊្ីអប់រតំាម្ទូ្រទ្សសន៍ តាម្វិទ្យ ុ និង្កម្មវិ ៊្ីអប់រផំផ្អក

ញលើ ត្កដ្ឋស។ 

▪ វិ ៊្ីសាស្រសតថមី ញដើម្ប៊ីពត្ងឹ្ង្ការដ្ឋក់ប ច្លូ និង្ការោំពារសង្គម្សត្ម្លប់កម្មករនិញយជិតផដលញទ្ើបចូលបុំវរើ

ការង្ហរថមី  ឬអនកផដលត្បឈម្នឹង្ោនិភ័យម្នការផ្លា ស់បត ូរការង្ហរ និង្អនកផដលត្តូវការជំនាញបផនថម្។ 

ការអភិវឌ្ឍន៍កម្ម វិ ៊្ីអប់រ ំ និង្បណត េុះបណ្តត លបញចចកញទ្ស និង្វិជាជ ជីវៈកនងុ្វិស័យកាត់ញដរ និង្ញទ្សចរណ៍ជាមួ្យ

នឹង្លិខិតសម្លគ ល់ជំនាញបដិវតត ន៍ឧសា កម្មទ្៊ី៤(4IR) និង្កម្មវិ ៊្ី វិញ្ជញ បនប័ត្តជំនាញផដលអាចបត់ផបនបាន 

និង្ម្៉ាូ ឌុ្លផដលទ្ទួ្លសាគ ល់នូវការទ្ទួ្លបានជំនាញញៅខាង្ញត្ៅបណ្តត ញអប់រផំបបត្បម្ពណ៊ី  រួរផតត្តូវបានផ្តល់

អាទិ្ភាពខពស់ ញៅកនងុ្ពាក់កណ្តត លអាណតតិ ញត្កាយ ម្នផផ្នការយុទ្ធសាស្រសតអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ២០១៩-២០២៣។ 

 

4. កាលម្ល៉ា សុ៊ី នម្នការរ៊ីកចញត្ម្ើនរបស់ត្បញទ្សរឺពឹង្ផផ្អកជាចម្បង្ញលើ វិស័យកាត់ញដរ សំណង់្ ញទ្សចរណ៍ និង្

កសិកម្ម។ ញទេះជាយ៉ា ង្ណ្តក៏ញដ្ឋយ វិស័យទំង្ញនេះត្តូវបានរខំានញដ្ឋយជំងឺ្រាតតាតចប់តំាង្ព៊ីញដើម្ឆ្ន ំ២០២០។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានបញង្កើតផផ្នការសាត រញសដាកិចចឆ្ន ំ២០២១-២០២៣ផដលញផ្លត តញលើឧសា កម្មតម្ម្ាខពស់ 

កសិកម្ម  ការញលើកកម្ពស់ស ត្ោស្ុនតូច និង្ម្្យម្ ពាណិជជកម្មឌ្៊ីជីថល និង្ញទ្សចរណ៍។ 

ចាប់ថវិកាសត្ម្លប់ឆ្ន ២ំ០២១ បានចង្អលុបង្ហា ញញលើការផបង្ផចក្នធានសត្ម្លប់ការត្បយុទ្ធ ត្បឆំ្ង្នឹង្ជំងឺ្រាត

តាត និង្ការរស់រានម្លនជីវិត និង្កំញណើ នញសដាកិចច។ ្នាោរអភិវឌ្ឍន៍អាសុ៊ី (ADB) បានញបតជាា ចិតតយ៉ា ង្មុ្តមំ្ល

កន ុង្ការផ្តល់ត្បាក់កម្ច៊ី  និង្ជំនួយឥតសំណង្ញដើម្ប៊ីោំត្ទ្ដល់ការអភិវឌ្ឍញសដាកិចច របស់ត្បញទ្ស និង្ការសាត រ

ញ ើង្វិញព៊ីជំងឺ្រាតតាត។ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ព ុជាបានជំរុញយ៉ា ង្ខាា ំង្កាា នូវថ្នម្ពលជំនួស ញដើម្ប៊ីញ ា្ើយតបញៅនឹង្

បញ្ជា ម្នការអភិវឌ្ឍន៍ញសដាកិចចចត្ម្ុេះ ញពាលរឺ ទំ្នប់វារ៊ីអរគិសន៊ី និង្ញរាង្ចត្កថ្នម្ពលពនាឺត្ពេះអាទិ្តយញៅទូ្ទំង្

ត្បញទ្ស។ កត្មិ្តម្នការចូលរួម្ព៊ីស រម្ន៍ និង្អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិលកនងុ្រញត្ម្លង្ទំ្នប់វារ៊ីអរគិសន៊ីញៅផតម្លនការ

http://www.ngoforum.org.kh/
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រិេះរន់ញៅញ ើយ។ ទំ្នង្ជាមិ្នម្លនយនតការ និង្ឧបករណ៍ជាក់លាក់ណ្តមួ្យ ញដើម្ប៊ីតាម្ដ្ឋនផ្លប៉ាេះពាល់សង្គម្ 

និង្បរិសាថ នញនាេះញទ្។ 

 

ការសង្កេតជាង្សចក្តសីន្និដ្ឋា ន្ទី ៤ 

▪ ការអនុវតត  និង្ការអនុម័្តវិធានការបផនថម្ញទ្ៀត ញដើម្ប៊ីជំរុញការញង្ើបញ ើង្វិញ និង្ការរស់ញ ើង្វិញម្ន

ញសដាកិចច  រួរផតរិតរូរព៊ីតត្មូ្វការម្នជនង្ហយរង្ញត្ោេះ ផដលញកើនញ ើង្ញដ្ឋយជំងឺ្រាតតាត ត្បឈម្

មុ្ខនឹង្ត្កុម្ញផ្សង្ៗ រួម្ម្លនស្រសត៊ី  កុម្លរម្លនពិការភាព និង្ត្កុម្ជនជាតិញដើម្ភារតិច ញដើម្ប៊ីទញយកឱ្កាស

ផដលកំពុង្ម្លន ញដើម្ប៊ីបំញពញបផនថម្ញដ្ឋយការផបង្ផចក្នធានត្បកបញដ្ឋយសម្្ម៌្ សត្ម្លប់ការទ្ទួ្ល

បានជំនួយណ្តមួ្យចំញពាេះជំងឺ្រាតតាតកូវីដ-១៩ និង្ញត្កាយសម័្យកូវីដ-១៩។ 

▪ ត្កសួង្បរិសាថ ន រួរផតធានាឱ្យម្លនការចូលរួម្ជាសាធារណៈញពញញលញ កនងុ្ដំញណើ រការវាយតម្ម្ាផ្លប៉ាេះ

ពាល់បរិសាថ នម្នរញត្ម្លង្អភិវឌ្ឍន៍ព៊ីភារ៊ីពាក់ព័នធ រួម្ទំង្អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិល ជាពិញសសស រម្ន៍មូ្លដ្ឋា ន

និង្ពញនាឿននូវដំវណើ រការតាក់តតងញសចកត៊ីត្ពាង្ចាប់សត៊ី ព៊ីការវាយតម្ម្ាផ្លប៉ាេះពាល់បរិសាថ ន (EIA)។ 

 

5. វិស័យកសិកម្មទំ្នង្ជារង្ផ្លប៉ាេះពាល់តិចតួចញដ្ឋយសារជំងឺ្រាតតាត ប៉ាុផនតផ្ទយុញៅវិញវាម្លនការញកើនញ ើង្នូវ

ឱ្កាសកនងុ្ការវិនិញយរបផនថម្ញទ្ៀត។ ជនចំណ្តកត្សុកផដលវិលត្ត ប់ម្កវិញ កម្មករផដលត្តូវបានពយួរការ

ង្ហរ ឬនិញយជិតផដលត្តូវបានប្ឈប់ព៊ីការង្ហរ បានញម្ើលញឃើញថ្ន ផ្លិតកម្មកសិកម្ម  រឺជាជញត្ម្ើសរបស់ពួក

ញរកន ុង្ការត្បកបរបរចិ ច្ឹម្ជីវិត បនាទ ប់ព៊ីត្បភពចំណូលច្ុំបងរបស់ពួកញរត្តូវបានរាំង្សទ េះញដ្ឋយជំងឺ្រាតតាត។ 

ម្លនត្បព័នធធារាសាស្រសត ត្តូវបានសាង្សង់្ ប៉ាុផនតភារញត្ចើនមិ្នទន់បានញពញញលញញៅញ ើយ ផដលញ ែ្ើឱ្យកសិករ

ខែេះលទ្ធភាពទ្ទួ្លបានត្បភពទឹ្កសំខាន់សត្ម្លប់ញត្សាចត្សពកសិដ្ឋា នរបស់ពួកញរ។ ្នធាន្ម្មជាតិត្តូវ

បានរង្ផ្លប៉ាេះពាល់យ៉ា ង្ ា្ន់ ា្រញដ្ឋយវិសាលភាពម្នកិចច ខិតខតំ្បឹង្ផត្បង្របស់រាជរោា ភិបាល ញដើម្ប៊ីញ ែ្ើ ពិពិ្កម្ម

ញសដាកិចច។ រាជរដ្ឋា ភិបាលបានខិតខតំ្បឹង្ផត្បង្បញង្កើត និង្ពត្ងី្កម្ត្ពស រម្ន៍/តំបន់ការពារ ញដើម្ប៊ីកាត់បនថយ

ការកាប់បំផ្លា ញម្ត្ពញឈើ។ ញទេះយ៉ា ង្ណ្តក៏ញដ្ឋយ បញ្ជា ត្បឈម្ញៅផតម្លន ផដលត្តូវយកចិតត ទុ្កដ្ឋក់កន ុង្ការ

កាត់បនថយបផនថម្ញទ្ៀត។ 
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ការសង្កេតជាង្សចក្តសីន្និដ្ឋា ន្ទី ៥ 

▪ រួរវាយតម្ម្ាបផនថម្ញលើសកាត នុពលផ្លិតកម្មកសិកម្ម  និង្កិចចស ការយ៉ា ង្ជិតសនិ ទ្ធ រវាង្ត្កសួង្ពាក់ព័នធចំ

បាច់ត្តូវម្លនជាត្កបខ័ណឌ ចាប់ និង្វិ ៊្ីសាស្រសតជាត្បព័នធបផនថម្ញទ្ៀត ញដើម្ប៊ីញំុង្អាទិ្ភាពម្នការអភិវឌ្ឍ្ន

ធានទឹ្កអាចផ្គរូផ្គង្តត្មូ្វការផ្គត់ផ្គង់្ទឹ្ក ញដើម្ប៊ីទញយកសកាត នុពលផ្លិតកម្មកសិកម្មជាអតិបរិម្ល។ 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុារួរផតជំរុញឱ្យម្លនការចូលរួម្ និង្ការោំត្ទ្ព៊ីភារ៊ីពាក់ព័នធទំង្អស់ខណៈញពលផដល

ពិនិតយញម្ើលចាប់ និង្បទ្បប ញ្តតិទក់ទ្ង្នឹង្ដី ា្៊ី  ញដើម្ប៊ីញ ែ្ើ វិញសា្នកម្មចាប់ផដលម្លនត្សាប់ និង្បញង្កើតចាប់ 

ឬសត ង់្ដ្ឋរចាប់ ផដលម្លនការចូលរួម្ព៊ីត្រប់ភារ៊ីពាក់ព័នធ។ ការអនុវតតចាប់ញៅកនងុ្ទិ្ដាភាពពិញសសញនេះ 

រួរផតត្តូវបានផកលម្អបផនថម្ញទ្ៀត តាម្រយៈការញផ្ទរមុ្ខង្ហរផដលបានកំណត់យ៉ា ង្ចាស់ញៅថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ 

រួម្ទំង្ឃំុ/សង្ហក ត់។ 

▪ ត្កសួង្ញរៀបចំផដនដី នររូបន៊ីយកម្ម  និង្សំណង់្ ត្កសួង្ម្ោម្ផ្ទ  និង្រដាបាលថ្នន ក់ញត្កាម្ជាតិ រួរបនតពត្ងឹ្ង្

យនតការសុរិញយដី ម្នត្កុម្ការង្ហរញដ្ឋេះត្សាយវិវាទ្ដី ា្៊ី  ឱ្យកាន់ផតម្លនត្បសិទ្ធភាព តាម្រយៈការផ្តល់្នធាន

ត្រប់ត្ោន់ និង្ជំរុញឱ្យម្លនការញសុើ បអញង្កតនូវរាល់ករណ៊ី ជញម្លា េះន៊ីមួ្យៗ។ 

▪ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពជុារួរផតពិចរណ្តញរៀបចំញោលនញយបាយជាតិសត៊ី ព៊ីសំណង្សម្រម្យ និង្លំញៅសាថ នសម្

រម្យ ញដើម្ប៊ីញដ្ឋេះត្សាយផ្លប៉ាេះពាល់ម្នរញត្ម្លង្អភិវឌ្ឍន៍ទំង្ឯកជន និង្សាធារណៈ ញដើម្ប៊ីបំញពញតត្មូ្វការ

អភិវឌ្ឍន៍ញសដាកិចចរបស់ត្បញទ្ស ញដ្ឋេះត្សាយបញ្ជា ផដលកំពុង្ញកើតម្លន និង្សញត្ម្ចបាននូវញោលញៅ

អភិវឌ្ឍត្បកបញដ្ឋយច៊ីរភាពញៅកម្ពជុា ។ 

 
 

សូម្អររុណ! 
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