សាវតារ

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានអញ្ជើ ញអង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លឱ្យផ្ត ល់ធាតុ ចូ លដល់ ការញរៀបចំ ផផ្នការយុ ទ្ធ សាស្រសត

អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នំ

២០១៩-២០២៣

ញៅចុ ង្ឆ្នំ២០១៨

ញ ើ យញៅកន ុង្ការត្តួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ត លអាណតតិ ញនេះ

អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លក៏ ត្តូវបានផសែ ង្រកញដើ ម្ប៊ីចូលរួ ម្ផ្ង្ផដរ។ អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លចូ លរួ ម្យ៉ាង្សកម្ម កនុង្ការញ្ែើ
ការជាម្ួ យអន កបញង្កើតញោលនញយបាយឱ្យទ្ទ្ួ លខុសត្តូវញលើ ការញបត ជាាចិ តត ត្បកបញដ្ឋយតម្លាភាព និ ង្ម្លនលកខ ណៈ
ត្បកបញដ្ឋយបរិ យប័ នកន ុង្ដំ ញណើរការត្តួតពិ និតយនិ ង្វាយតម្ម្ា ។ អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លបានបង្ហាញព៊ី បំណង្ត្បាថ្ននម្ន
ការចូ លរួ ម្យ៉ាង្សកម្ម ញៅកន ុង្ដំ ញណើរការទំង្ម្ូ លម្នការអនុ វតត ផផ្នការយុ ទ្ធ សាស្រសត អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ។ ផផ្នការយុ ទ្ធ
សាស្រសត អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ឆ្នំ ២០១៩-២០២៣ ត្តូវបានញរៀបចំ ញ ើង្សត្ម្លប់ ការអនុ វតត យុ ទ្ធ សាស្រសត ចតុ វកាណ ញត្កាម្ការ
សម្រម្បសម្រម្ួលរបស់ត្កសួ ង្ផផ្នការ (MoP) និ ង្កិ ចចស ការព៊ី តួអង្គអភិ វឌ្ឍន៍ ទំង្អស់។
ញៅកន ុង្ដំ ញណើរការទំង្ម្ូ លម្នការត្តួតពិ និតយពាក់ កណ្ត
ត លអាណតតិ ញនេះម្លនអង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លជាង្ ១០០
(អង្គការជាតិ

និ ង្អនត រជាតិ )

ផដលបាននិ ង្កំពុង្ញ្ែើ ការញៅទ្ូ ទំង្ត្បញទ្សកម្ព ុជាបានចូ លរួ ម្យ៉ាង្សកម្ម

កន ុង្

ការផ្ត ល់នូ វធាតុ ចូ លតាម្រយៈកិ ចចសនទ នាជាបនត បនាទប់ ផដលញរៀបចំ និង្សត្ម្បសត្ម្ួលញដ្ឋយអង្គការ NGOF និ ង្CCC
។ ធាតុ ចូ លសំ ខាន់ ៗទំង្ញនាេះសត្ម្លប់ NSDP 2019-2023 រួ ម្ម្លនដូ ចខាង្ញត្កាម្៖
សម្ិ ទ្ធផ្លសំ ខាន់ ៗ
ការពញនា ឿនផកទ្ត្ម្ង្់អភិ បាលកិ ចច
▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានញបត ជាាចិ តត និ ង្បង្ហាញព៊ី វឌ្ឍនភាពសំ ខាន់ ៗញលើ វិ ម្ជឈការដូ ចជា វិ ម្ជឈការអំ ណ្តច ្ន
ធាន និ ង្ការកសាង្សម្តថ ភាពត្តូវបានបផង្ែរញៅថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ ។ ឧទ រណ៍ ការបញង្កើនថវិ កាត្បចំឆ្នំសត្ម្លប់
ឃុ ំ សង្ហកត់ ការញផ្ទ រម្ុ ខង្ហរសត្ម្លប់ វិ ស័យសុ ខាភិ បាល និ ង្អប់ រំ បញង្កើនការផ្សពែ ផ្ាយញសវាសាធារណៈដល់
ត្បជាពលរដា យនត ការនានាត្តូវបានបញង្កើតញ ើង្ញដើ ម្ប៊ីញលើ កកម្ព ស់ការចូ លរួ ម្ជាសាធារណៈ និ ង្បញង្កើនការញដ្ឋេះ
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ត្សាយវិ វាទ្ញត្ៅត្បព័ នធតុលាការ និ ង្ការញកើ នញ ើង្បនតិ ចម្ត ង្ៗម្នចំ នួនស្រសត៊ី ផដលបានកាន់ តួ នាទ្៊ី ជាអន កដឹ កនាំកនុង្
កិ ចចការសាធារណៈញៅត្រប់ កត្ម្ិ ត។
▪

កិ ចចស ការជាវិ ជជម្លន

ជាម្ួ យម្ដរូ អភិ វឌ្ឍន៍ កនង្
ុ កិ ចចខិតខំត្បឹ ង្ផត្បង្កសាង្សម្តថ ភាពដល់ ថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ

របស់រដ្ឋាភិ បាល។
▪

វាចាស់ណ្តស់ផដលថ្នត្បព័ នធបញចច កវិ ទ្ាឌ្៊ី ជីថល និ ង្ញ ដ្ឋារចនាសម្ព័ នធត្តូវបានបំ ពាក់ រួ រឱ្យកត់ សម្លគល់ ត្ពម្
ទំង្ការញត្បើ ត្បាស់យ៉ាង្ទ្ូ លំ ទ្ូលាយម្នព័ ត៌ម្លនឌ្៊ី ជីថល

ញដើ ម្ប៊ីញ្ាើ យតបញៅនឹ ង្ការអភិ វឌ្ឍយ៉ាង្ឆ្ប់ រ ័ សម្ន

ឧសា កម្ម ពិភពញលាក ៤.០ ។
▪

ការផកលម្អ ផ្ាូវសាធារណៈ និ ង្ការខិតខំត្បឹ ង្ផត្បង្ឥតឈប់ ឈរផដលត្តូវបានដ្ឋក់ ជាទ្ិ សញៅអាទ្ិ ភាព ញដើ ម្ប៊ី
ទក់ ទញវិ និញយរិ ន។

បរិ សាានម្ររបដណតប់ សត្ម្លប់ ការអនុ វតត យុ ទ្ធ សាស្រសត
▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលបានបញ្ជជក់ ព៊ី ការញបត ជាាចិ តត ញដើ ម្ប៊ីញលើ កកម្ព ស់កិ ចចសនទ នាព ុ សាថប័ នពាក់ ព័ នធញៅត្រប់ កត្ម្ិ ត។ រាជ
រដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាសត្ម្បសត្ម្ួលកិ ចចស ត្បតិ បតតិ ការជាម្ួ យម្ដរូ អភិ វឌ្ឍន៍ និ ង្អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លញៅត្រប់
កត្ម្ិ ត ផដលជាញរឿង្វិ ជជម្លនផដលត្តូវញ្ែើ សត្ម្លប់ ការញលើ កទ្ឹ កចិ តត ឱ្យម្លនការចូ លរួ ម្ជាសាធារណៈ។ តាម្រយៈ
យុ ទ្ធ សាស្រសត ជាម្ដរូ និ ង្កិ ចចស ត្បតិ បតតិ ការសត្ម្លប់ ការង្ហរអភិ វឌ្ឍន៍ រដ្ឋាភិ បាលដ្ឋក់ ញចញជាយនត ការជារនាឹ េះ
ជាញត្ចើ នញដើ ម្ប៊ីជំរុញភាពជាម្ដរូ ញៅទំង្ថ្ននក់ ជាតិ និ ង្ញត្កាម្ជាតិ

ជាពិ ញសសម្លនការញរៀបចំ ភាពជាម្ដរូ ចំ នួន

ប៊ី រឺ កិ ចចសនទ នាព ុ សាថប័ នពាក់ ព័ នធតាម្វិ ស័យ កិ ច្ចត្បជុ ំត្បឹ កាញយបល់ រវាង្រាជរដ្ឋាភិ បាលនិ ង្អង្គការញត្ៅរដ្ឋា
ភិ បាល ត្ពម្ទំង្កិ ចចសនទ នាជាម្ដរូ ថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ ។
▪

ម្លនភាពត្បញសើ រញ ើង្រួ រឱ្យកត់ សម្លគល់ ចំ ញពាេះសនតិ សុខនញយបាយផដលត្បញសើ រញ ើង្
និ ង្អំ ញពើ ិ ង្ា។

ញពាលរឺ ោមនភាពវឹ កវរ

ការកាន់ អំ ណ្តចញដ្ឋយរណបកសនញយបាយផតម្ួ យម្លនត្បញយជន៍ ចំញពាេះញពលញវលាផដល

សត្ម្លប់ ការអនុ ម្័តចាប់ ។
▪

យ៉ាង្ញោចណ្តស់ម្លនរណបកសនញយបាយថមី ចំ នួនត្បាំបានចុ េះញ្មេះជាម្ួ យត្កសួ ង្ម្ោម្ផ្ទ ញដើ ម្ប៊ីចូលរួ ម្កន ុង្
ការញបាេះញឆ្នតនាញពលខាង្ម្ុ ខ។
ត្សុកត្ត ប់ ម្កវិ ញកន ុង្អំ

ការចុ េះញ្មេះអន កញបាេះញឆ្នតទ្ំ នង្ជាញកើ នញ ើង្ញដ្ឋយសារផតពលករចំ ណ្តក

ុង្ញពលជំង្ឺរាតតាត។
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ការអភិ វឌ្ឍ្នធានម្នុ សស
▪

ត្បញទ្សកម្ព ុជាសញត្ម្ចបាននូ វវឌ្ឍនភាពដ៏ អសាចរយកន ុង្ការអប់ រំជាម្ូ លដ្ឋាន

ញដ្ឋយទ្ទ្ួ លបានការអប់ រំកត្ម្ិ ត

បឋម្សិ កាញសទើ រផតជាសកល (ការចុ េះញ្មេះចូ លញរៀនកន ុង្ឆ្នំសិកា ២០១៩-២០២០ ម្លនម្របាណ៩៨%)។
▪

ម្លនត្កុម្ការង្ហរបញចច កម្ួ យចំ នួនម្ិ នបានញ្ែើ ការត្តឹ ម្ត្តូវឬម្ិ នសកម្ម

ផដលញុំង្ការចូ លរួ ម្ព៊ី តួអង្គអភិ វឌ្ឍន៍

នានាម្ិ នសកម្ម និង្ញពញញលញ កន ុង្ការផ្លាស់បត ូរព័ ត៌ម្លននិ ង្ម្លនបរិ យប័ ននកនុង្ដំ ញណើរការញ្ែើ ញសចកត៊ី សញត្ម្ច។
▪

កូ វីដ-១៩ បានបង្ខក
ំ ុ ម្លរកម្ព ុជាញចញព៊ី សាលាញរៀនទ្ូ ទំង្ត្បញទ្ស។ ត្កសួ ង្អប់ រំ យុ វជន និ ង្ក៊ី ឡា បានស ការ
ជាម្ួ យម្ដរូ អភិ វឌ្ឍន៍ ញដើ ម្ប៊ីបនត ផ្តល់ ការបញត្ង្ៀនព៊ី ចម្លាយកន ុង្អំ

ុង្ញពលជំង្ឺរាតតាត។ កន ុង្ន័ យញនេះ ត្កសួ ង្

អប់ រំ យុ វជននិ ង្ក៊ី ឡា បានបញង្កើតនូ វញោលការណ៍ផណនាំម្ួយ ផដលបង្ហាញព៊ី តួនាទ្៊ី និ ង្ការទ្ទ្ួ លខុសត្តូវរបស់
ត្រូបញត្ង្ៀនញៅកន ុង្វិ ស័យញនេះញៅដំ ណ្តក់ កាលដំ បូង្ម្នជំង្ឺរាតតាត។ ត្កសួ ង្អប់ រំ យុ វជននិ ង្ក៊ី ឡា បានបញង្កើត
យុ ទ្ធ សាស្រសត ញដើ ម្ប៊ីធានាបាននូ វវិ ធានការសុ វតថិ ភាពខពស់បំ ផ្ុត ញ ើ យត្តូវបានដ្ឋក់ ឱ្យដំ ញណើរការញៅកន ុង្សាលា
ញរៀនញៅកម្ព ុជា ញដើ ម្ប៊ីញបើ កដំ ញណើរការវោយត្បុង្ត្បយ័ តន ។
▪

អង្គការអនត រជាតិ ខាងការងារ (ILO) បានទ្ទ្ួ លការោំត្ទ្ព៊ី ម្ដរូ អភិ វឌ្ឍន៍ ញដើ ម្ប៊ីជំរុញឱ្យម្លនការផ្លាស់បត ូរសំ ខាន់ ៗ
ញៅកន ុង្រនា ង្ថមី ម្នការោំពារសង្គម្ញៅកម្ព ុជា។ អង្គការ ILO បាននិ ង្កំពុង្ផ្ត ល់ការោំត្ទ្ផផ្ន កបញចច កញទ្ស រួ ម្ទំង្
ការវាយតម្ម្ា ទក់ ទ្ង្នឹ ង្អភិ បាលកិ ចច និ ង្ញោលនញយបាយវិ និញយរ ត្ពម្ទំង្ការផ្ត ល់ការោំត្ទ្ត្រប់ កត្ម្ិ ត។
ការោំពារសង្គម្ត្តូវបានត្របដណតប់ យ៉ាង្លអ ញៅកន ុង្វិ ស័យផ្ា ូវការ។ សាខាធានារា៉ាប់ រង្សុ ខភាព ម្លតុ ភាព និ ង្ជំង្ឺ
របស់ញបឡាសនតិ សុខសង្គម្ (បសស) ផដលបានចប់ ញផ្តើ ម្ត្បតិ បតតិ ការរបស់ខាួនកន ុង្ឆ្នំ២០១៦ បានពត្ង្ីកការ
ធានារា៉ាប់ រង្ដល់ កម្ម ករម្របាណ ២.១ លាននាក់ ញៅកន ុង្វិ ស័យឯកជនផ្ា ូវការកន ុង្ឆ្នំ២០២០។

▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានអនុ វតត កម្ម វិ្៊ីញផ្ទ រសាច់ ត្បាក់ ផដលត្កុម្ត្រួសារត្ក៊ី ត្កកម្រម្ិ ត១ និ ង្កម្រម្ិ ត២ ទ្ទ្ួ លបាន
អតថ ត្បញយជន៍ កនុង្អំ

▪

ុង្ញពលជំង្ឺរាតតាត។

បញ្ជាជនម្លនពិ ការភាពកំពុង្ត្តូវបានយកចិ តត ទ្ុ កដ្ឋក់ ញដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជា

និ ង្អន កពាក់ ព័ នធញផ្សង្ញទ្ៀត

ញៅកន ុង្ញខតត រាជធាន៊ី ទំង្២៥។
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ការញ្ែើ ពិពិ្កម្ម វសដា កិចច
▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានបញង្កើនថវិ កា (៤៤,៤%) សត្ម្លប់ ការវិ និញយរសាធារណៈ ផដលជាភាពវិ ជជម្លនកន ុង្ការ
ជំរុញការអភិ វឌ្ឍន៍ ផផ្អ កញលើ ញសដា កិចច។

▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជា បានសញត្ម្ចចិ តត ពនារញពលការសាង្សង្់ទ្ំនប់ វារ៊ី អរគិ សន៊ី ញលើ ទ្ញនា ញម្រង្គរ ូ តដល់ ឆ្នំ
២០៣០ផដលជាជំោនវិ ជជម្លនសត្ម្លប់ ជី វិតសតែ ្នធានម្ច្ឆ ជាតិ ្នធាន្ម្ម ជាតិ ម្នទ្ញនា ញម្រង្គ និ ង្ត្បជាជន
រាប់ លាននាក់ ផដលជី វភាពរស់ញៅរបស់ពួ កញរពឹ ង្ផផ្អ កញលើ វា។

▪

អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លត្តូវបានសាែរម្ន៍ ញដ្ឋយរណៈកម្លម្ិ ការទ្ញនា ញម្រង្គជាតិ កម្ព ុជា

ញដើ ម្ប៊ីចូលរួ ម្កន ុង្ដំ ញណើរ

ការពិ ញត្ោេះញយបល់ សត៊ី ព៊ី ការអភិ វឌ្ឍញលើ អាង្ទ្ញនា ញម្រង្គ។
▪

សូ ម្អបអរសាទ្រចំ ញពាេះរាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជា សត្ម្លប់ អាទ្ិ ភាពញផ្លតតសំ ខាន់ ញលើ ការបញង្កើនការផ្លិ តថ្នម្ពល
សាអត និ ង្កញកើ តញ ើង្វិ ញ ញដើ ម្ប៊ីបំញពញតត្ម្ូវការកន ុង្ត្សុកផដលកំពុង្ញកើ នញ ើង្។

ការអភិ វឌ្ឍត្បកបញដ្ឋយច៊ី រភាព និ ង បរិ យាប័ នន
▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានសាង្សង្់ត្បព័ នធធារាសាស្រសត ខានត្ំ និ ង្ម្្យម្ ជាម្ួ យនឹ ង្កម្ច៊ី និ ង្ជំនួយឥតសំ ណង្ព៊ី
ម្ដរូ អភិ វឌ្ឍន៍ ញដើ ម្ប៊ីផ្តល់លទ្ធ ភាពដល់ កសិ ករកន ុង្ការញត្បើ ត្បាស់ទ្ឹ កញត្សាចត្សព។

▪

កសិ ករម្លននិ នានការលអ កន ុង្ការញត្បើ ត្បាស់ឧបករណ៍កសិ កម្ម ទ្ំញនើ បញដើ ម្ប៊ីបញង្កើនផ្លិ តកម្ម របស់ពួ កញរ។

ចំ នួន

កសិ ករផដលបានអនុ វតត បញចច កញទ្សកសិ កម្ម និ ង្ការម្ចន ត្បឌ្ិ តកំពុង្ញកើ នញ ើង្។ ទ្នទឹ ម្នឹ ង្ញនេះ ការយល់ ដឹ ង្
របស់ពួ កញរញលើ ការញត្បើ ត្បាស់ជី រ៊ីម្៊ី និ ង្ថ្ននំសម្លាប់ សតែ លអិ តទ្ំ នង្ជាញកើ នញ ើង្ផ្ង្ផដរ។ រ៊ី ឯចំ ញណេះដឹ ង្បញចច ក
ញទ្សកំពុង្ញកើ នញ ើង្យ៉ាង្ជាក់ ផសត ង្កន ុង្ចំ ញណ្តម្ស រម្ន៍ កសិ ករ។

ពួ កញរត្តូវបានញរញម្ើ លញឃើ ញថ្នម្លន

ការញកើ នញ ើង្ញលើ សកម្ម ភាពដំ ណ្តំពាណិជជ កម្ម និ ង្ដំ ណ្តំចិ្ចឹ ម្ជី វិតរបស់ពួ កញរ ផដលម្លនភាព្ន់ នឹ ង្ការផត្ប
ត្បួលអាកាសធាតុ កាន់ ផតត្បញសើ រ។ អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ ល ញម្ើ លញឃើ ញថ្ន ការនាំញចញកសិ ផ្លញកើ នញ ើង្រួ រឱ្យ
កត់ សម្លគល់ ត្សបនឹ ង្របាយការណ៍របស់ត្កសួ ង្កសិ កម្ម រុ កាខត្បម្លញ់ និ ង្ញនសាទ្។
▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានខិតខំត្បឹ ង្ផត្បង្កាន់ ផតខាាំង្កន ុង្ការបញង្កើត

និ ង្ពត្ង្ីកម្ត្ពស រម្ន៍ /តំ បន់ ការពារ

ញដើ ម្ប៊ីកាត់ បនថ យការកាប់ បំ ផ្លាញម្ត្ពញឈើ ។ ម្ដរូ អភិ វឌ្ឍន៍ ម្លនការយកចិ តត ទ្ុ កដ្ឋក់ កន ុង្ការោំត្ទ្រំ និតផ្ត ួចញផ្តើ ម្
ស រម្ន៍ សត៊ីព៊ី ការការពារ្នធាន្ម្ម ជាតិ ។
▪

ត្កសួ ង្អប់ រុ យ
ំ ុ វជន និ ង្ក៊ី ឡាបានស ការជាម្ួ យត្កសួ ង្បរិ សាថនកន ុង្ការបញង្កើត និ ង្ពត្ង្ីកសាលាញរៀនញម្ត្ត៊ី
បរិ សាថន ញដើ ម្ប៊ីបង្ហាញព៊ី ការយល់ ដឹ ង្អំ ព៊ីបរិ សាថនកន ុង្ចំ ញណ្តម្សិ សានុ សិសសញៅតាម្សាលាញរៀន។
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សារជាគន្លឹះរួមមាន
1. ចាប់ សត៊ី ព៊ី ត្បព័ នធ ិ រ្ញ វតថ សា
ុ ធារណៈត្តូវបានអនុ ម្័តតាំង្ព៊ី ឆ្នំ ២០០៨ រ៊ី ឯញសចកត៊ី ត្ពាង្ចាប់ សត៊ី ព៊ី សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លបាន
ព័ ត៌ម្លនបានចូ លជាញសចកត៊ី ត្ពាង្ចុ ង្ញត្កាយរបស់ខាួន។ ប៉ាុ ផនត ចាប់ ទំង្ព៊ី រញនេះខែេះការត្របដណតប់ ត្រប់ ត្ជុង្ញត្ជាយ
ញដើ ម្ប៊ីធានាបាននូ វការចូ លរួ ម្ជាសាធារណៈកន ុង្ការញរៀបចំ ថវិ កា និ ង្ការចំ ណ្តយ។ យនត ការញដើ ម្ប៊ីផ្តល់ការត្តួត
ពិ និតយញលើ ការចំ ណ្តយថវិ កាម្លនកំណត់ កន ុង្ត្កបខ័ណឌចាប់ ញៅថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ

តតវៅានការខែេះការអនុ វតត

ជាក់ ផសត ង្។ ការចូ លរួ ម្ជាសាធារណៈញៅកន ង្
ុ ដំ ញណើរការម្នការញរៀបចំ ថវិ កា ឬការចំ ណ្តយក៏ ញៅម្លន កត្ម្ិ តផ្ង្
ផដរ។ ការចូ លរួ ម្របស់អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លរឺ ញៅផតជាបញ្ជាត្បឈម្ខាាំង្ញៅញ ើយ។ ការកសាង្ទ្ំ នុកចិ តត រវាង្
អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ ល និ ង្រដ្ឋាភិ បាលថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ ម្លនសារៈសំ ខាន់ ណ្តស់កន ុង្ការធានាឱ្យម្លនតម្លាភាព និ ង្
រណញនយយភាពម្នផ្លប៉ា េះពាល់ ថវិ កា ញ ើ យកិ ចចខិតខំត្បឹ ង្ផត្បង្ញនេះរួ រផតត្តូវបានញរយកម្កពិ ចរណ្ត។ ជា
ញរឿយៗញរសញង្កតញឃើ ញថ្នម្ុ ខង្ហរម្នយនត ការរឺ ញៅម្លនកត្ម្ិ តញៅញ ើយ។ រ៊ី ឯថវិ កា និ ង្ ្នធានម្នុ សសញដើ ម្ប៊ី
អនុ វតត យនត ការរឺ ញៅម្លនកត្ម្ិ តតិ ចតួ ចញៅញ ើយ។ ការិ យ្ិ បញតយយរដា បាលញៅម្លនកត្ម្ិ តខពស់ ភាពម្ិ នញទ្ៀង្
ទត់ និ ង្អំ ញពើ ពុករលួ យទ្ំ នង្ជាញៅផតជាឧបសរគ ដល់ ការផកលម្អ ត្បសិ ទ្ធ ភាព និ ង្សកកិ សិទ្ធ ភាពម្នការចំ ណ្តយ
ថវិ កា។

ការសង្កេតជាង្សចក្តស
ី ន្និដ្ឋាន្ទី ១

ការដ្ឋក់ ប្ច ល
ូ រំ និតផ្ត ច
ួ ញផ្តើ ម្ម្នការចូ លរួ ម្ជាសាធារណៈ
រណៈ

ញៅកន ង្
ុ វសច្កតី ម្រាងចាប់ ថ្មី សតីពី ត្បព័ នធ ិ រ្ញ វតថ សា
ុ ធា-

និ ង្ញសចកត៊ី ត្ពាង្ចាប់ ចុ ង្ញត្កាយសត៊ី ព៊ី សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លបានព័ ត៌ម្លនរួ រផតត្តូវបានផ្ត ល់ការយកចិ តតទ្ុ កដ្ឋក់ ខពស់ជា

ត្ចកចូ លសត្ម្លប់ កំផណទ្ត្ម្ង្់អភិ បាលកិ ចច។
2. ចាប់ ញបាេះញឆ្នត

និ ង្ចាប់ សត៊ី ព៊ី រណបកសនញយបាយត្តូវបានផកផត្បញដ្ឋយរណបកសកាន់ អំ ណ្តច។

ទក់ ទ្ង្នឹ ង្វិ ញសា្នកម្ម ចាប់ សត៊ី ព៊ី រណបកសនញយបាយ
ចំ នួន។

វិ ញសា្នកម្ម ចាប់ ស ជី ព

សនតិ សុខតាម្អុ៊ី ន្ឺ ណិត

ត្បញទ្សជាតិ សាិ តកន ង្
ុ ភាពម្លនអាសនន

បានផ្ត ល់អតថ ត្បញយជន៍ ដល់ ធាតុ ផ្សំនញយបាយម្ួ យ

ចាប់ សត៊ី ព៊ី សម្លរម្អង្គការម្ិ នផម្នរដ្ឋាភិ បាល

និ ង្ចាប់ សត៊ី ព៊ី ឧត្កិ ដាកម្ម

ការវិ វតត

ចាប់ សត៊ី ព៊ី សិទ្ធិ ទ្ទ្ួ លបានព័ ត៌ម្លន

ញសចកត៊ី ត្ពាង្ចាប់ សត៊ី ព៊ី
ចាប់ សត៊ី ព៊ី ការត្រប់ ត្រង្

និ ង្សណ្ត
ត ប់ ធានប់ សាធារណៈផដលញ្ែើ ញ ើង្ញដ្ឋយរណបកសកាន់ អំ ណ្តច

ញៅផតសថិ តកន ុង្ភាពចត្ម្ូង្ចត្ម្លសញៅញ ើយ។

ញត្កាយម្កម្លនការញចទ្ត្បកាន់ ជាបនត បនាទប់ ញលើ សកម្ម ជន

សង្គម្ និ ង្បរិ សាថនញត្កាម្ត្កម្ត្ព ម ទ្ណឌ ផដលកំណត់ ញដ្ឋយការជាប់ ពាក់ ព័ នធនញយបាយ ឬចលនាញត្ៅចាប់

សម្រាប់ របាយការណ៍លម្អិ តសូ ម្ទាញយកពី វេបសាយវយើ ងខ្ញ ុំ www.ngoforum.org.kh និ ង www.ccc-cambodia.org

5

ត្បឆ្ំង្នឹ ង្រដ្ឋាភិ បាលកំពុង្ផ្ទ ុេះញ ើង្។

ការដ្ឋក់ ឧបករណ៍ម្នចាប់ ញផ្សង្ៗម្លនសកាតនុ ពលបញង្កើនទ្ិ ដា ភាពម្ន

"ន៊ី តិរដា " ។ ការអនុ វតត បទ្បប្ញ តតិម្នចាប់ ត្ព ម ទ្ណឌម្ួ យចំ នួន ដូ ចជាម្លត្តា២៧ និ ង្៤៥១ ម្នត្កម្ត្ព ម ទ្ណឌ
បង្ហាញព៊ី បរិ យកាស
ដូ ចជាអំ ញពើ កបត់ ជាតិ

និ ង្ការសតម្ត ងនូ េអំ ណ្តចជុ ំវិញត្បព័ នធតុលាការ

ខណៈផដលបទ្បប្ញ តតិញផ្សង្ញទ្ៀត

និ ង្ការញុេះញង្់ត្តូវបានញត្បើ ត្បាស់ញត្ចើ នដង្ ញដើ ម្ប៊ីចប់

និ ង្កាត់ ញទសអន កត្បឆ្ំង្អន ក

កាន់ អំ ណ្តច។

ការសង្កេតជាង្សចក្តស
ី ន្និដ្ឋាន្ទី ២

សិ ទ្ធិ ម្នុ សស

និ ង្លទ្ធិ ត្បជា្ិ បញតយយជាម្ូ លដ្ឋាន

(ញសរ៊ី ភាពកន ង្
ុ ការបញ្ច ញម្តិ

ការជួ បត្បជុ ំ

និ ង្សម្លរម្)

ដូ ចម្លនផចង្កន ង្
ុ រដា ្ម្ម នុ្ញម្នត្ពេះរាជាណ្តចត្កកម្ព ជា
ុ រួ រម្រតូេបានយកចិ តតទ្ុ កដ្ឋក់ តាម្រយៈការបង្ហាញអំ ព៊ីការវរៀបច្ុំ
ញោលនញយបាយជាយុ ទ្ធ សាស្រសត និ ង្ឧបករណ៍ចាប់ ញផ្សង្ញទ្ៀត - ញោលការណ៍ផណនាំត្បតិ បតតិ ការ។ កន ង្
ុ ន័ យញនេះ
រាជរដ្ឋាភិ បាលរួ រធានាឲ្យម្លនលំ សត្ម្លប់ ពលរដា សផម្ត ង្សិ ទ្ធិ បញ្ច ញម្តិ ជាម្ូ លដ្ឋាន ការញោរព សិ ទ្ធិ ញសរ៊ី ភាពម្ន
ការបញង្កើតសម្លរម្និ ង្ការពារការត្តួតពិ និតយញដ្ឋយអាជាា្រញៅត្រប់ កត្ម្ិ តញៅញលើ ការត្បម្ូ លផ្ត ំ ។
ុ

3. ការទ្ទ្ួ លសាគល់ ថ្នផ្លប៉ា េះពាល់ នាញពលបចច ុបបនន និ ង្ញត្កាយកូ វីដ-១៩ អាចបនត រខា
ំ នដល់ ការសិ កា ជាត្បចំកនង្
ុ
រយៈញពលយូ រញ ើ យជាលទ្ធ ផ្លការផសែ ង្រកការអប់ រំតាម្ស រម្ន៍ ផដលជាយនត ការជំនួសសត្ម្លប់ ការសិ កា
ញនេះអាចបនត ញៅកន ុង្បរិ បទ្ញត្កាយកូ វីដ-១៩

ញដើ ម្ប៊ីោំត្ទ្កុ ម្លរឱ្យទ្ទ្ួ លបាននូ វការសាតរញ ើង្វិ ញនូ វការអប់ រំ

របស់ពួ កញរផដលបានបាត់ បង្់ ត្ពម្ទំង្ផ្ត ល់នូ វការោំត្ទ្បផនថ ម្ដល់ កុ ម្លរ ផដលម្លនសម្តថ ភាពទប និ ង្ផ្ត ល់
លទ្ធ ភាពទ្ទ្ួ លបានការអប់ រំដល់ កុ ម្លរផដលម្លនពិ ការភាពញដើ ម្ប៊ីង្ហយត្សួលចូ លញត្បើ ត្បាស់ញសវាោំត្ទ្ទំង្ញនាេះ
។ រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ជា
ុ បានពាយម្ផ្ត ល់លទ្ធ ភាពឱ្យកុ ម្លរទំង្ អស់បានត្ត ប់ ញៅសាលាញរៀនវិ ញឲ្យបានឆ្ប់
តាម្ផដលអាចម្លនសុ វតថិ ភាព កន ង្
ុ ការញ្ែើ ដូញចន េះ ជាពិ ញសសសត្ម្លប់ សិ សានុ សិសស តាម្សាលាម្ញតត យយ សិ កា
និ ង្សាលាបឋម្សិ កា។ ញៅកន ង្
ុ បរិ បទ្ញនេះ រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ជា
ុ
បានបញង្កើតនូ វញោលការណ៍ផណនាំសត្ម្លប់
ត្បតិ បតតិ ការត្បកបញដ្ឋយសុ វតថិ ភាពម្នសាលាញរៀនកន ង្
ុ បរិបទ្ម្នកូ វីដ-១៩ ញៅចុ ង្ឆ្ន២
ំ ០២០។ ខណៈញពលផដល
រាជរដ្ឋាភិ បាល និ ង្ឧសា កម្ម ម្លនបំ ណង្ញលើ កកម្ព ស់ជំនាញបដិ វតត ន៍ ឧសា កម្ម ទ្៊ី៤(4IR) ការសទ ង្់ម្តិ របស់
និ ញយជកញៅកន ុង្ឧសា កម្ម កាត់ ញដរ

និ ង្ញទ្សចរណ៍បង្ហាញថ្ន

ទ្៊ី ម្ួ យនិ ញយជកម្លនការយល់ ដឹ ង្តិ ច

តួ ចអំ ព៊ីបញចច កវិ ទ្ាបដិ វតត ន៍ ឧសា កម្ម ទ្៊ី៤(4IR)។ ទ្៊ី ព៊ី រ លុ េះត្តាផតម្លនការវិ និញយរត្រប់ ត្ោន់ និ ង្ទន់ ញពល
ញវលាកន ុង្ការអភិ វឌ្ឍន៍ ជំនាញ ញនាេះវាោមនការធានាថ្ន កម្ម ករចល័ តញៅនឹ ង្អាចផ្លាស់ទ្៊ី យ៉ាង្រលូ នញៅកន ុង្ការ
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ង្ហរផដលបានបញង្កើតថមី ញនាេះញទ្។ ទ្៊ី ប៊ី ការង្ហរចល័ តទ្ំ នង្ជាប៉ា េះពាល់ ដល់ ស្រសត៊ី ផដលម្លនចំ នួនត្បផ ល៨១% ម្ន
កម្លាំង្ពលកម្ម ផផ្ន កកាត់ ញដររបស់ត្បញទ្សកម្ព ុជា។
ការសង្កេតជាង្សចក្តស
ី ន្និដ្ឋាន្ទី ៣
▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ជា
ុ រួ រផតធានាថ្ន ការញរៀនព៊ី ចម្លាយត្បកបញដ្ឋយរុ ណភាព បរិ យប័ នន និ ង្ម្លនតម្ម្ា សម្រម្យ
ត្តូវបានញរៀបចំ ញ ង្
ើ សត្ម្លប់ កុ ម្លរទំង្អស់ អាចចូ លញត្បើ ត្បាស់ ញសវាញនេះបានទំង្អស់ ោន ញដ្ឋយញផ្លតតញលើ កុ ម្លរ
ផដលង្ហយរង្ញត្ោេះ

និ ង្ខែេះខាតបំ ផ្ុត

ផដលម្ិ នអាចចូ លញត្បើ ត្បាស់ ញសវាម្នរំ និតផ្ត ួចញផ្តើ ម្សិ កាតាម្អុ៊ី ន្ឺ

ណិតបាន។ កន ង្
ុ ន័ យញនេះរួ រផតរួ ម្ប្ច ល
ូ នូ វការបញង្កើតកម្ម វិ្៊ីអប់ រំតាម្ទ្ូ រទ្សសន៍ តាម្វិ ទ្យុ និ ង្កម្ម វិ្៊ីអប់ រំផផ្អ ក
ញលើ ត្កដ្ឋស។
▪

វិ ្៊ីសាស្រសត ថមី ញដើ ម្ប៊ីពត្ង្ឹង្ការដ្ឋក់ ប្ច ល
ូ
ការង្ហរថមី

និ ង្ការោំពារសង្គម្សត្ម្លប់ កម្ម ករនិ ញយជិ តផដលញទ្ើ បចូ លបុំ វរើ

ឬអន កផដលត្បឈម្នឹ ង្ោនិ ភ័យម្នការផ្លាស់ បត ូរការង្ហរ

និ ង្អន កផដលត្តូវការជំនាញបផនថ ម្។

ការអភិ វឌ្ឍន៍ កម្ម វិ្៊ីអប់ រំ និ ង្បណតេះុ បណ្ត
ត លបញចច កញទ្ស និ ង្វិ ជាជជី វៈកន ង្
ុ វិ ស័យកាត់ ញដរ និ ង្ញទ្សចរណ៍ជាម្ួ យ
នឹ ង្លិ ខិតសម្លគល់ ជំនាញបដិ វតត ន៍ ឧសា កម្ម ទ្៊ី៤(4IR)

និ ង្កម្ម វិ្៊ីវិញ្ជញបនប័ ត្តជំនាញផដលអាចបត់ ផបនបាន

និ ង្ម្៉ាូ ឌ្ុលផដលទ្ទ្ួ លសាគល់ នូ វការទ្ទ្ួ លបានជំនាញញៅខាង្ញត្ៅបណ្ត
ត ញអប់ រំផបបត្បម្ពណ៊ី រួ រផតត្តូវបានផ្ត ល់
អាទ្ិ ភាពខពស់ ញៅកន ង្
ុ ពាក់ កណ្ត
ត លអាណតតិ ញត្កាយ ម្នផផ្នការយុ ទ្ធ សាស្រសត អភិ វឌ្ឍន៍ ជាតិ ២០១៩-២០២៣។
4. កាលម្ល៉ាសុ៊ី នម្នការរ៊ី កចញត្ម្ើ នរបស់ត្បញទ្សរឺ ពឹ ង្ផផ្អ កជាចម្បង្ញលើ វិ ស័យកាត់ ញដរ សំ ណង្់ ញទ្សចរណ៍ និ ង្
កសិ កម្ម ។ ញទេះជាយ៉ាង្ណ្តក៏ ញដ្ឋយ វិ ស័យទំង្ញនេះត្តូវបានរំខានញដ្ឋយជំង្ឺរាតតាតចប់ តាំង្ព៊ី ញដើ ម្ឆ្នំ២០២០។
រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានបញង្កើតផផ្នការសាតរញសដា កិចចឆ្នំ២០២១-២០២៣ផដលញផ្លតតញលើ ឧសា កម្ម តម្ម្ា ខពស់
កសិ កម្ម

ការញលើ កកម្ព ស់ស ត្ោស្ុ នតូ ច

ចាប់ ថវិ កាសត្ម្លប់ ឆ្ន២
ំ ០២១

និ ង្ម្្យម្

ពាណិជជ កម្ម ឌ្៊ីជីថល

និ ង្ញទ្សចរណ៍។

បានចង្អល
ុ បង្ហាញញលើ ការផបង្ផចក្នធានសត្ម្លប់ ការត្បយុ ទ្ធ ត្បឆ្ំង្នឹ ង្ជំង្ឺរាត

តាត និ ង្ការរស់រានម្លនជី វិត និ ង្កំញណើនញសដា កិចច។ ្នាោរអភិ វឌ្ឍន៍ អាសុ៊ី (ADB) បានញបត ជាាចិ តត យ៉ាង្ម្ុ តម្លំ
កន ុង្ការផ្ត ល់ត្បាក់ កម្ច៊ី

និ ង្ជំនួយឥតសំ ណង្ញដើ ម្ប៊ីោំត្ទ្ដល់ ការអភិ វឌ្ឍញសដា កិចចរបស់ត្បញទ្ស

និ ង្ការសាតរ

ញ ើង្វិ ញព៊ី ជំង្ឺរាតតាត។ រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ុជាបានជំរុញយ៉ាង្ខាាំង្កាានូ វថ្នម្ពលជំនួស ញដើ ម្ប៊ីញ្ាើ យតបញៅនឹ ង្
បញ្ជាម្នការអភិ វឌ្ឍន៍ ញសដា កិចចចត្ម្ុេះ ញពាលរឺ ទ្ំ នប់ វារ៊ី អរគិ សន៊ី និ ង្ញរាង្ចត្កថ្នម្ពលពនាឺ ត្ពេះអាទ្ិ តយញៅទ្ូ ទំង្
ត្បញទ្ស។ កត្ម្ិ តម្នការចូ លរួ ម្ព៊ី ស រម្ន៍ និ ង្អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ លកន ង្
ុ រញត្ម្លង្ទ្ំ នប់ វារ៊ី អរគិ សន៊ី ញៅផតម្លនការ
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រិ េះរន់ ញៅញ យ
ើ ។ ទ្ំ នង្ជាម្ិ នម្លនយនត ការ និ ង្ឧបករណ៍ជាក់ លាក់ ណ្តម្ួ យ ញដើ ម្ប៊ីតាម្ដ្ឋនផ្លប៉ា េះពាល់ សង្គម្
និ ង្បរិ សាថនញនាេះញទ្។

ការសង្កេតជាង្សចក្តស
ី ន្និដ្ឋាន្ទី ៤
▪

ការអនុ វតត

និ ង្ការអនុ ម្័តវិ ធានការបផនថ ម្ញទ្ៀត

ញដើ ម្ប៊ីជំរុញការញង្ើបញ ង្
ើ វិ ញ

ញសដា កិចច

រួ រផតរិ តរូ រព៊ី តត្ម្ូវការម្នជនង្ហយរង្ញត្ោេះ

និ ង្ការរស់ ញ ង្
ើ វិញម្ន

ផដលញកើ នញ ង្
ើ ញដ្ឋយជំង្ឺរាតតាត

ត្បឈម្

ម្ុ ខនឹ ង្ត្កុម្ញផ្សង្ៗ រួ ម្ម្លនស្រសត៊ី កុ ម្លរម្លនពិ ការភាព និ ង្ត្កុម្ជនជាតិ ញដើ ម្ភារតិ ច ញដើ ម្ប៊ីទញយកឱ្កាស
ផដលកំពុង្ម្លន ញដើ ម្ប៊ីបំញពញបផនថ ម្ញដ្ឋយការផបង្ផចក្នធានត្បកបញដ្ឋយសម្្ម្៌ សត្ម្លប់ ការទ្ទ្ួ ល
បានជំនួយណ្តម្ួ យចំ ញពាេះជំង្ឺរាតតាតកូ វីដ-១៩ និ ង្ញត្កាយសម្័ យកូ វីដ-១៩។
▪

ត្កសួ ង្បរិ សាថន រួ រផតធានាឱ្យម្លនការចូ លរួ ម្ជាសាធារណៈញពញញលញ កន ង្
ុ ដំ ញណើរការវាយតម្ម្ា ផ្លប៉ា េះ
ពាល់ បរិ សាថនម្នរញត្ម្លង្អភិ វឌ្ឍន៍ ព៊ីភារ៊ី ពាក់ ព័នធ រួ ម្ទំង្អង្គការសង្គម្សុ៊ី វិ ល ជាពិ ញសសស រម្ន៍ ម្ូលដ្ឋាន
និ ង្ពញនា ឿននូ វដំ វណើរការតាក់ តតងញសចកត៊ី ត្ពាង្ចាប់ សត៊ី ព៊ី ការវាយតម្ម្ា ផ្លប៉ា េះពាល់ បរិ សាថន (EIA)។

5. វិ ស័យកសិ កម្ម ទ្ំនង្ជារង្ផ្លប៉ា េះពាល់ តិ ចតួ ចញដ្ឋយសារជំង្ឺរាតតាត ប៉ាុ ផនត ផ្ទយ
ុ ញៅវិញវាម្លនការញកើ នញ ង្
ើ នូ វ
ឱ្កាសកន ង្
ុ ការវិ និញយរបផនថ ម្ញទ្ៀត។ ជនចំ ណ្តកត្សុកផដលវិ លត្ត ប់ ម្កវិ ញ កម្ម ករផដលត្តូវបានពយួរការ
ង្ហរ ឬនិ ញយជិ តផដលត្តូវបានប្ឈប់ ព៊ី ការង្ហរ បានញម្ើ លញឃើ ញថ្ន ផ្លិ តកម្ម កសិ កម្ម រឺ ជាជញត្ម្ើ សរបស់ពួ ក
ញរកន ុង្ការត្បកបរបរចិ ្ចឹ ម្ជី វិត បនាទប់ ព៊ី ត្បភពចំ ណូលច្ុំ បងរបស់ពួ កញរត្តូវបានរាំង្សទ េះញដ្ឋយជំង្ឺរាតតាត។
ម្លនត្បព័ នធធារាសាស្រសត ត្តូវបានសាង្សង្់ ប៉ាុ ផនត ភារញត្ចើ នម្ិ នទន់ បានញពញញលញញៅញ យ
ើ
ផដលញ្ែើ ឱ្យកសិ ករ
ខែេះលទ្ធ ភាពទ្ទ្ួ លបានត្បភពទ្ឹ កសំ ខាន់ សត្ម្លប់ ញត្សាចត្សពកសិ ដ្ឋានរបស់ពួ កញរ។

្នធាន្ម្ម ជាតិ ត្តូវ

បានរង្ផ្លប៉ា េះពាល់ យ៉ាង្្ា ន់្ារញដ្ឋយវិ សាលភាពម្នកិ ចចខិតខំត្បឹ ង្ផត្បង្របស់រាជរោាភិ បាល ញដើ ម្ប៊ីញ្ែើ ពិពិ្កម្ម
ញសដា កិចច។ រាជរដ្ឋាភិ បាលបានខិតខំត្បឹ ង្ផត្បង្បញង្កើត និ ង្ពត្ង្ីកម្ត្ពស រម្ន៍ /តំ បន់ ការពារ ញដើ ម្ប៊ីកាត់ បនថ យ
ការកាប់ បំ ផ្លាញម្ត្ពញឈើ ។ ញទេះយ៉ាង្ណ្តក៏ ញដ្ឋយ បញ្ជាត្បឈម្ញៅផតម្លន ផដលត្តូវយកចិ តត ទ្ុ កដ្ឋក់ កន ុង្ការ
កាត់ បនថ យបផនថ ម្ញទ្ៀត។
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ការសង្កេតជាង្សចក្តស
ី ន្និដ្ឋាន្ទី ៥
▪

រួ រវាយតម្ម្ា បផនថ ម្ញលើ សកាតនុ ពលផ្លិ តកម្ម កសិ កម្ម និ ង្កិ ចចស ការយ៉ាង្ជិ តសនិ ទ្ធ រវាង្ត្កសួ ង្ពាក់ ព័នធចំ
បាច់ ត្តូវម្លនជាត្កបខ័ណឌចាប់ និ ង្វិ ្៊ីសាស្រសត ជាត្បព័ នធបផនថ ម្ញទ្ៀត ញដើ ម្ប៊ីញុង្
ំ អាទ្ិ ភាពម្នការអភិ វឌ្ឍ្ន
ធានទ្ឹ កអាចផ្គ រូ ផ្គ ង្តត្ម្ូវការផ្គ ត់ផ្គ ង្់ទ្ឹក ញដើ ម្ប៊ីទញយកសកាតនុ ពលផ្លិ តកម្ម កសិ កម្ម ជាអតិ បរិ ម្ល។

▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ជា
ុ រួ រផតជំរុញឱ្យម្លនការចូ លរួ ម្

និ ង្ការោំត្ទ្ព៊ី ភារ៊ី ពាក់ ព័ នធទង្
ំ អស់ ខណៈញពលផដល

ពិ និតយញម្ើ លចាប់ និ ង្បទ្បប្ញ តតិទក់ ទ្ង្នឹ ង្ដី ្៊ីា ញដើ ម្ប៊ីញ្ែើ វិញសា្នកម្ម ចាប់ ផដលម្លនត្សាប់ និ ង្បញង្កើតចាប់
ឬសត ង្់ដ្ឋរចាប់

ផដលម្លនការចូ លរួ ម្ព៊ី ត្រប់ ភារ៊ី ពាក់ ព័នធ។

ការអនុ វតត ចាប់ ញៅកន ង្
ុ ទ្ិ ដា ភាពពិ ញសសញនេះ

រួ រផតត្តូវបានផកលម្អ បផនថ ម្ញទ្ៀត តាម្រយៈការញផ្ទ រម្ុ ខង្ហរផដលបានកំណត់ យ៉ាង្ចាស់ ញៅថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ
រួ ម្ទំង្ឃុ ំ /សង្ហកត់ ។
▪

ត្កសួ ង្ញរៀបចំ ផដនដី នររូ បន៊ី យកម្ម និ ង្សំ ណង្់ ត្កសួ ង្ម្ោម្ផ្ទ និ ង្រដា បាលថ្ននក់ ញត្កាម្ជាតិ រួ របនត ពត្ង្ឹង្
យនត ការសុ រិ ញយដី ម្នត្កុម្ការង្ហរញដ្ឋេះត្សាយវិ វាទ្ដី ្៊ីា ឱ្យកាន់ ផតម្លនត្បសិ ទ្ធ ភាព តាម្រយៈការផ្ត ល់្នធាន
ត្រប់ ត្ោន់ និ ង្ជំរុញឱ្យម្លនការញសុើ បអញង្កតនូ វរាល់ ករណ៊ីជញម្លាេះន៊ី ម្ួយៗ។

▪

រាជរដ្ឋាភិ បាលកម្ព ជា
ុ រួ រផតពិ ចរណ្តញរៀបចំ ញោលនញយបាយជាតិ សត៊ី ព៊ី សំណង្សម្រម្យ និ ង្លំ ញៅសាថនសម្
រម្យ ញដើ ម្ប៊ីញដ្ឋេះត្សាយផ្លប៉ា េះពាល់ ម្នរញត្ម្លង្អភិ វឌ្ឍន៍ ទង្
ំ ឯកជន និ ង្សាធារណៈ ញដើ ម្ប៊ីបំញពញតត្ម្ូវការ
អភិ វឌ្ឍន៍ ញសដា កិចចរបស់ ត្បញទ្ស

ញដ្ឋេះត្សាយបញ្ជាផដលកំពុង្ញកើ តម្លន

និ ង្សញត្ម្ចបាននូ វញោលញៅ

អភិ វឌ្ឍត្បកបញដ្ឋយច៊ី រភាពញៅកម្ព ជា
ុ ។

សូ ម្អររុ ណ!
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