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សនុ្ទរកថាស្វា គមន្៍ ន្ិងរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពការងារ 
ឯកឧត្តម ស្វយ សអំាល ់រដ្ឋមន្តន្តីក្កសងួបរសិ្វា ន្ 

ន្ិងជាក្បធាន្ក្កុមក្បកឹាជាត្ិអភិវឌ្ឍន្៍ដោយចីរភាព 
កនងុពិធីដបើក «សន្និបាត្បូកសរបុលទ្ធផលការងារបរសិ្វា ន្ឆ្ន ២ំ០១៧  

ន្ិងទ្ិសដៅការងារឆ្ន ២ំ០១៨» 
ថ្ងៃច័ន្ទ ៨រោច ខែមិគសិរ ឆ្ន ាំរកា ព.ស ២០៦១ 
ោជធានី្ភ្នាំរពញ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ គ.ស ២០១៧ 
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- ជាបឋម ែ្ញ ាំបាទសូមរោរពឯកឧត្តម ប និ្ ឈិន្ ឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បចាំការ និ្ងជារដ្ឋមន្តន្តីសតីទី
ទទលួបន្ទញ កទីសតីការគណៈរដ្ឋមន្តន្តី ត្ាំណាងដ្ែ៏ពងែ់ពស់ សរមតចអគគមហារសនាបតី្រត្រជា ហ ញន្ ខសន្ 
នាយករដ្ឋមន្តន្តីថ្ន្ប្ពះោជាណាចប្កកមពញជា ជាទីរោរព! 

- សូមរោរព ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ ប្បធាន្គណៈកមមការថ្ន្ប្ពឹទធសភា និ្ងរដ្ឋសភា ដ្ឧ៏ត្តញ ងគឧត្តម! 
- ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ មន្តន្តីោជការ ថ្ន្ប្កសួងបរសិ្ថា ន្ ត្ាំណាងប្កសួង 
ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍្ វស័ិយឯកជន្ និ្ងរភ្្ៀវកិតិ្តយសទាាំងអស់ជាទីរមប្តី្! 
 

ថ្ងៃរន្ះ តាងនាមឱ្យថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ងមន្តន្តីោជការថ្ន្ប្កសួងបរសិ្ថា ន្ ែ្ញ ាំបាទមាន្កិត្តិយស និ្ងរសចកតី
រស្ថមន្សសរកីោយ សូមរោរពស្ថា គមន៍្យ៉ា ងកក់រតត ចាំរ ះវត្តមាន្របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បចាំការ 
និ្ងជារដ្ឋមន្តន្តីសតីទីទទលួបន្ទញកទីសតីការគណៈរដ្ឋមន្តន្តី ត្ាំណាងដ៏្ែពង់ែពស់ សរមតចអគគមហារសនាបតី្រត្រជា 
ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមន្តន្តីថ្ន្ប្ពះោជាណាចប្កកមពញជា ខដ្លបាន្ផ្តល់កិត្តិយសអរ ជ្ ីញជាអធិ្បតី្កនញងពិធី្
របីក «សន្នបិាត្បូកសរញបលទធផ្លការងារបរសិ្ថា ន្ឆ្ន ាំ២០១៧ និ្ងទិសរៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨» នារពលរន្ះ។ 
ែ្ញ ាំបាទសូមយកឱ្កាសរន្ះ រោរពខងែងអាំណរគញណយ៉ា ងប្ជាលរប្ៅ ដ្ល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តី ខដ្ល
បាន្រ ែ្ៀត្រពលដ៏្មាន្ត្ថ្មែ អរ ជ្ ីញចូលរមួកនញងពិធី្របីកសន្និបាត្រន្ះ ខដ្លញញ ាំងឱ្យអងគពិធី្ទាាំងមូលប្បប្ពឹត្ត
រៅប្បកបរោយភាពអធឹ្កអធ្មថ្ប្កខលង។  

ជាមយួោន រន្ះខដ្រ ជាំន្សួមញែឱ្យគណៈកមមការររៀបចាំសន្និបាត្ ែ្ញ ាំបាទក៏សូមរោរពស្ថា គមន៍្ និ្ងខងែង
អាំណរគញណយ៉ា ងប្ជាលរប្ៅចាំរ ះឯកឧត្តម រោកជាំទាវ ប្បធាន្គណៈកមមការថ្ន្ប្ពឹទធសភា និ្ងរដ្ឋសភា 
ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី ជាត្ាំណាងប្កសួង ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍្ 
វស័ិយឯកជន្ និ្ងអនក ក់ព័ន្ធទាាំងអស់ ខដ្លបាន្រ ែ្ៀត្រពលដ៏្មមាញឹក អរ ជ្ ីញចូលរមួជារភ្្ៀវកិត្តិយស កនញង
ពិធី្របីកសន្និបាត្ដ៏្មាន្ស្ថរៈសាំខាន់្រន្ះ។  

- ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បចាំការជាទីរោរពដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 
- ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី និ្ងអងគពិធី្ទាាំងមូលជាទីរោរពោប់អាន្! 
សន្និបាត្បូកសរញបលទធផ្លការងារ ជាកិចចការខដ្លប្គប់ប្កសួង ស្ថា ប័ន្ ប្តូ្វររៀបចាំរ ងីជាររៀងោល់ឆ្ន ាំ 

រដី្មបពិីនិ្ត្យវាយត្ថ្មែវឌ្ឍន្ភាពការងារនិ្ងសមិទធផ្លសរប្មចបាន្កនញងឆ្ន ាំកន្ែងមក ខសាងរកដ្ាំរណាះប្ស្ថយចាំរ ះ
បញ្ហា ប្បឈមនានា និ្ងរលីកទិសរៅការងារអាទិភាពសប្មាប់អន្ញវត្តរៅឆ្ន ាំបនាទ ប់។ រោយខ ក សន្និបាត្បូក
សរញបលទធផ្លការងារបរសិ្ថា ន្ឆ្ន ាំរន្ះ គឺមិន្ប្តឹ្មខត្ជាការបូកសរញបលទធផ្លការងារប្បចាំឆ្ន ាំ២០១៧ប៉ាញរណាណ ះរទ 
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ប៉ាញខន្តខងមទាាំងជាការពិនិ្ត្យវាយត្ថ្មែវឌ្ឍន្ភាពការងារសប្មាប់រយៈរពល៤ឆ្ន ាំ ខដ្លប្កសួងបរសិ្ថា ន្សរប្មច
បាន្ចប់តាាំងពីរដី្មអាណត្តិោជរោឋ ភិ្បាលនី្តិ្កាលទី៥ ថ្ន្រដ្ឋសភា។  

តាមរយៈសន្និបាត្ឆ្ន ាំរន្ះ ប្កសួងបរសិ្ថា ន្នឹ្ងោក់រចញនូ្វយញទធស្ថន្តសត ខផ្ន្ការសកមមភាព និ្ងទិសរៅ
ការងារអាទិភាព សប្មាប់ឱ្យប្គប់អងគភាពរប្កាមឱ្វាទប្កសួងបរសិ្ថា ន្បន្តអន្ញវត្ត រដី្មបរីលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ង
ជាស្ថធារណៈអាំពីបរសិ្ថា ន្ សាំរៅប្បមូលផ្តញ ាំកមាែ ាំងមហាជន្ពីប្គប់មជឈោឋ ន្ឱ្យចូលរមួកាន់្ខត្សកមមបខន្ាមរទៀត្ 
កនញងកិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ ការប្គប់ប្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព។ 
ជារួម សន្នបិាត្ឆ្ន ាំ២០១៧រន្ះ មាន្ចរតឹ្លកខណៈជាការបូកសរញបសមិទធផ្លធ្ាំៗ កនញងវស័ិយបរសិ្ថា ន្ និ្ង
ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ រដី្មបជីាមូលោឋ ន្ប្គឹះសប្មាប់កាំណត់្ទិសរៅការងារអាទិភាពកនញងវស័ិយរន្ះរៅកនញងអាណត្តិ
បនាទ ប់ សាំរៅរ ែ្ីយត្បរៅនឹ្ងដ្ាំរណីរវវិត្តន៍្ថ្ន្និ្នាន ការន្រយបាយ ស្ថា ន្ភាពរសដ្ឋកិចច សងគម និ្ងវបបធ្ម៌ 
ទាាំងរៅថ្នន ក់ជាតិ្ ត្ាំបន់្ និ្ងពិភ្ពរោក ។ 

ែ្ញ ាំបាទសូមយកឱ្កាសរន្ះ រោរពជប្មាបជូន្ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បចាំការ និ្ងអងគសន្និបាត្
ទាាំងមូលរមតាត ប្ជាបថ្ន រោយខផ្ែករលី «រោលន្រយបាយគណបកសប្បជាជន្កមពញជា រដី្មបីកស្ថង និ្ងការ រ
មាត្ញភូ្មិ ឆ្ន ាំ២០១៣-២០១៨ យញទធស្ថន្តសតចត្ញរកាណដ្ាំណាក់កាលទី៣ របស់ោជរោឋ ភិ្បាល និ្ងមតិ្ខណនាាំដ្៏
ែពងែ់ពស់របស់សរមតចរត្រជានាយករដ្ឋមន្តន្តី កនញ ងកិចចប្បជញ ាំរពញអងគរលីកទី១ របស់គណៈរដ្ឋមន្តន្តី កាលពីថ្ងៃទី
២៥ ខែកញ្ហា  ឆ្ន ាំ២០១៣» ប្កសួងបរសិ្ថា ន្បាន្កាំណត់្យក «ការរធ្ាីទាំរនី្បកមមស្ថា ប័ន្ កិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ 
ការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ និ្ងការរស់រៅរោយចីរភាព» ជាសសរសតមភ និ្ងជាមូលោឋ ន្ប្គឹះ សប្មាប់ការររៀបចាំ
រោលន្រយបាយ ខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសត និ្ងខផ្ន្ការសកមមភាព រដី្មបធីានាឱ្យបាន្នូ្វការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព 
ប្សបតាមខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសតអភិ្វឌ្ឍន៍្ជាតិ្ និ្ងរោលរៅអភិ្វឌ្ឍន៍្រោយចីរភាពរបស់អងគការសហប្បជាជាតិ្។  

ជាក់ខសតង គិត្ប្តឹ្មចញងឆ្ន ាំ២០១៧រន្ះ ប្កសួងបរសិ្ថា ន្បាន្សរប្មចលទធផ្លការងារសាំខាន់្ៗដូ្ចខាងរប្កាម៖  
១. ការរធ្ាទីាំរនី្បកមមស្ថា ប័ន្៖ រដី្មបរី ែ្ីយត្បរៅនឹ្ងកាំខណទប្មង់សញីជរប្ៅ និ្ងប្គប់ប្ជរងរប្ជាយរបស់

ោជរោឋ ភិ្បាល និ្ងជាមូលោឋ ន្សប្មាប់ពប្ងឹងប្បសិទធភាពថ្ន្កិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ ការប្គប់ប្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ 
ការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព ប្កសួងបាន្រធ្ាីទាំរនី្បកមមស្ថា ប័ន្ រោយរតត ត្ការយកចិត្តទញក
ោក់រលីការងារជាអាទិភាពដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

ក. កាំខណទប្មង់ស្ថា ប័ន្ រោលន្រយបាយ និ្ងចាប់ 
- ប្កសួងបាន្រធ្ាីការខកសប្មួលរចនាសមព័ន្ធប្កសួងបរសិ្ថា ន្ រមួមាន្ អគគនាយកោឋ ន្រដ្ឋបាលនិ្ង
ហរិ ា្វត្ាញ អគគនាយកោឋ ន្ោាំ របរសិ្ថា ន្ អគគនាយកោឋ ន្រដ្ឋបាលការ រនិ្ងអភិ្រកសធ្មមជាតិ្ 
អគគនាយកោឋ ន្សហគមន្៍មូលោឋ ន្ អគគនាយកោឋ ន្ចាំរណះដឹ្ង និ្ងព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្ 
អោគ ធិ្ការោឋ ន្ និ្ងនាយកោឋ ន្សវន្កមមថ្ផ្ទកនញង តាមរយៈអន្ញប្កឹត្យរលែ ១៣៥ អន្ប្ក.បក 
ចញះថ្ងៃទី០៥ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៦ សតីពីការររៀបចាំ និ្ងការប្បប្ពឹត្តរៅរបស់ប្កសួងបរសិ្ថា ន្។ 
ទន្ទឹមនឹ្ងរន្ះ ប្កសួងបរសិ្ថា ន្ក៏បាន្ពិនិ្ត្យ និ្ងខកសប្មួលការររៀបចាំ និ្ងការប្បប្ពឹត្តរៅ
របស់មន្ទីរបរសិ្ថា ន្ោជធានី្ រែត្ត រដី្មបរី ែ្ីយត្បរៅនឹ្ងត្ប្មូវការជាក់ខសតង។ 

- ប្ករមប្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍្រោយចីរភាព ប្តូ្វបាន្បរងកីត្រ ងី តាមរយៈប្ពះោជប្កឹត្យរលែ 
ន្ស/រកត្/០៥១៥/៤០៣ ចញះថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៥ រោយរធ្ាសីមាហរណកមមត្នួាទី 
និ្ងភារកិចចរបស់ប្ករមប្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍្ថ្បត្ង គណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្ប្គប់ប្គងការខប្បប្បួល
អាកាសធាត្ញ គណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្ប្គប់ប្គងជីវៈចប្មរះ និ្ងគណៈកមាម ធិ្ការជាតិ្ជីវសញវត្ាិភាព 
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កនញងរោលបាំណងពប្ងឹងប្បសិទធភាពថ្ន្ការររៀបចាំ និ្ងអន្ញវត្តរោលន្រយបាយជាតិ្ ខផ្ន្ការ
យញទធស្ថន្តសតជាតិ្ និ្ងការរកៀរគរធ្ន្ធាន្ងវកិា និ្ងបរចចករទស សប្មាប់រលីកកមពស់ការអភិ្វឌ្ឍ
ថ្បត្ង ការរ ែ្ីយត្បរៅនឹ្ងការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញ កិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ ការប្គប់ប្គងធ្ន្ធាន្
ធ្មមជាតិ្  ការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព សាំរៅធានាបាន្នូ្វត្ញលយភាពរវាង
ការអភិ្រកស និ្ងការអភិ្វឌ្ឍ។ 

- ប្កសួងបាន្ររៀបចាំ «យញទធស្ថន្តសត និ្ងខផ្ន្ការសកមមភាពបរសិ្ថា ន្ជាតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៦-២០២៣» 
ខដ្លជាខផ្ន្ទីបងាា ញផ្ែូវសប្មាប់រលីកកមពស់ប្បសិទធភាពថ្ន្កិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ ការប្គប់ប្គង
ធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព តាមរយៈ ការជាំរញញឱ្យប្គប់
ភាគី ក់ព័ន្ធោក់ប ច្ូ លបញ្ហា បរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្រៅកនញងខផ្ន្ការ និ្ងកមមវធីិ្
អភិ្វឌ្ឍន៍្ទាាំងរៅថ្នន ក់ជាតិ្ និ្ងថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្។ 

- ប្កសួងក៏បាន្ររៀបចាំរសចកតីប្ ង «ប្កមបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ថ្ន្ប្ពះោជាណាចប្ក
កមពញជា» ខដ្លជាប្កបែណឌ គតិ្យញត្តមយួប្គបដ្ណត ប់រលីវស័ិយបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ 
រោយរធ្ាីសមាហរណកមមចាប់ និ្ងលិែិត្បទោឋ ន្គតិ្យញត្ត ក់ព័ន្ធ។ 

ែ. ការអន្ញវត្តកាំខណទប្មង់ហរិ ា្វត្ាញស្ថធារណៈតាមងវកិាកមមវធីិ្៖ ប្កសួងបាន្ជាំរញញការអន្ញវត្ត
កាំខណទប្មង់ហរិ ា្វត្ាញស្ថធារណៈតាមងវកិាកមមវធីិ្ រោយបរងកីត្អងគភាពងវកិាចាំន្នួ្៣០ រដី្មបី
ធានាគណរន្យយភាព ត្មាែ ភាព ប្បសិទធភាព និ្ងសងគតិ្ភាពងវកិារដ្ឋ ក៏ដូ្ចជា ការផ្តល់រសវា
ស្ថធារណៈតាមការយិល័យប្ចករចញចូលខត្មយួ ប្ពមទាាំងោក់ឱ្យរប្បីប្បាស់ប្បព័ន្ធប្គប់ប្គង
ហរិ ា្វត្ាញខបបងមី សាំរៅធានាប្បសិទធភាពកនញងការអន្ញវត្តចាប់លទធកមមស្ថធារណៈ និ្ងការពប្ងឹង
ការចញះប ជ្ ីស្ថររពីភ័្ណឌ ចលន្ប្ទពយ និ្ងអចលន្ប្ទពយរបស់រដ្ឋ។ 

គ. ការអន្ញវត្តចាប់និ្ងលិែិត្បទោឋ ន្គតិ្យញត្តិ ក់ព័ន្ធនឹ្ងការរផ្ទរមញែងារ 
- ប្កសួងបាន្រផ្ទរមញែងារចាំន្នួ្៥ រៅឱ្យរដ្ឋបាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ រមួមាន្ ១. ការប្គប់ប្គងសាំោម 
សាំណល់រងឹទីប្បជញាំជន្ ២. ការប្គប់ប្គងត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ ៣. ការប្គប់ប្គងសហគមន៍្
ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ ៤.ការបន្តញ្ហជ បភាពធ្ន់្នឹ្ងអាកាសធាត្ញ និ្ង ៥. ការពប្ងឹងការងារអប់រ ាំ
បរសិ្ថា ន្។ រៅ ក់កណាត លឆ្ន ាំ២០១៧រន្ះ ប្ករមការងារវមិជឈការ និ្ងវសិហមជឈការថ្ន្ប្កសងួ
បរសិ្ថា ន្បាន្ចញះតាមោន្ ប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងផ្តល់ការោាំប្ទខផ្នកបរចចករទសដ្ល់រដ្ឋបាលថ្នន ក់
រប្កាមជាតិ្កនញងការអន្ញវត្តមញែងារ រដី្មបធីានាការអន្ញវត្តតាមចាប់ លិែិត្បទោឋ ន្ និ្ងរសចកតី
ខណនាាំនានាកនញងការផ្តល់រសវាតាមខបបវមិជឈការ។ 

- ប្កសួងក៏បាន្ចញះប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ អរងកត្ប្ស្ថវប្ជាវ និ្ងរធ្ាីអធិ្ការកិចចរលីករណីបណតឹ ង និ្ងភាពមិ
ន្ប្បប្កតី្នានា រដី្មបពីប្ងឹងការប្គប់ប្គង និ្ងដឹ្កនាាំរៅតាមមន្ទីរបរសិ្ថា ន្ និ្ងត្ាំបន់្ការ រ
ធ្មមជាតិ្ និ្ងបាន្ចញះរធ្ាីសវន្កមមរលីអងគភាពរងសវន្កមម និ្ងរៅតាមមន្ទីរបរសិ្ថា ន្ោជធានី្ រែត្ត។ 

ឃ. ការប្គប់ប្គងធ្ន្ធាន្មន្ញសស និ្ងកិចចោាំ រសញែញមាលភាពមន្តន្តីោជការ 
- បាន្យកចិត្តទញកោក់រលីកិចចោាំ រមន្តន្តីោជការ រលីកទឹកចិត្តមន្តន្តីសកមម និ្ងគិត្គូរជាចមបង
ដ្ល់ជីវភាព និ្ងទញកខលាំបាករបស់មន្តន្តីោជការ ដូ្ចជាឧបត្ាមភសប្មាប់ការររៀបអា ហ៍ពិ ហ៍ 
ការសប្មាលបញប្ត្ ការចូលនិ្វត្តន៍្ ការពាបាលជមៃឺ មរណភាព និ្ងជីវភាពែាះខាត្។ 
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- ប្កសួងបាន្រធ្ាីជាំររឿន្មន្តន្តីោជការ មន្តន្តីជាប់កិចចសន្ា និ្ងររៀបចាំប្បកាសទទលួប្កបែណឌ មន្តន្តី
ោជការងមី មន្តន្តីរផ្ទរពីប្កសួងស្ថា ប័ន្រផ្សងៗ និ្ងការខត្ងតាាំងមន្តន្តីោជការឱ្យបាន្ប្តឹ្មប្តូ្វ ប្សប
តាមសមត្ាភាពវជិាជ ជីវៈ។ 

- ប្កសួងក៏បាន្កស្ថង និ្ងពប្ងឹងសមត្ាភាពមន្តន្តីោជការកនញងនិ្ងរប្តប្បរទសសតីពីជាំនាញ
រដ្ឋបាល-ហរិ ា្វត្ាញ ជាំនាញឯករទស និ្ងផ្តល់ឱ្កាសឱ្យទទលួបាន្អាហារូបករណ៍ថ្នន ក់ឧត្តម 
និ្ងរប្កាយឧត្តមរៅរប្តប្បរទស។ 

ង. ការអភិ្វឌ្ឍរហោឋ រចនាសមព័ន្ធរូបវន័្ត និ្ងការផ្គត់្ផ្គង់មរធ្ាបាយ និ្ងសមាភ រៈ 
- បាន្ស្ថងសង់ទីសតីការប្កសងួបរសិ្ថា ន្ងមី «អោរមត្រករត្រជា» រោយបាន្សរមាព ធ្ោក់ឱ្យ
រប្បីប្បាស់រៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៦ រប្កាមអធិ្បតី្ភាពដ៏្ែពង់ែពស់ សរមតចអគគមហា
រសនាបតី្រត្រជា ហ ញន្ ខសន្ នាយករដ្ឋមន្តន្តីថ្ន្ប្ពះោជាណាចប្កកមពញជា។ 

- បាន្បាំ ក់រងយន្តចាំន្នួ្ ១០៩រប្គឿង រោយមិន្រប្បីប្បាស់ងវកិារដ្ឋ និ្ងបាន្ខចកជូន្ចប់ពី
រដ្ឋរលខាធិ្ការដ្ល់ប្បធាន្នាយកោឋ ន្រៅថ្នន ក់ជាតិ្ និ្ងប្បធាន្មន្ទីរបរសិ្ថា ន្ោជធានី្ រែត្ត។ 

- បាន្ទិញម៉ាូតូ្ចាំន្នួ្ ៣០រប្គឿង ជូន្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ និ្ង ៣៥រប្គឿង អាំរណាយរបស់
ប្ករមហ ញន្ ប្ទី ភាព ជូន្មន្តន្តីនាយកោឋ ន្ចាំណញ ះប្កសួង រដី្មបរីប្បីប្បាស់។ 

- បាន្បាំ ក់សមាភ រៈការយិល័យនានា ជូន្ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ អគគនាយកោឋ ន្ និ្ងនាយកោឋ ន្ ដូ្ចជា 
Laptop Computer ចាំន្នួ្ ៩២រប្គឿង Desktop Computer ចាំន្នួ្ ២៨១រប្គឿង មា៉ា សញីន្ 
Printer ចាំន្នួ្ ១១៨រប្គឿង និ្ងមា៉ា សញីន្ងត្ចមែង ចាំន្នួ្ ៣២រប្គឿង។ 

- បាន្ផ្តល់សរមែៀកបាំ ក់ជាឯកសណាឋ ន្ជូន្មន្តន្តីោជការ និ្ងមន្តន្តីឧទាន្ញរកស។ 

២. កិចចោាំ របរសិ្ថា ន្៖ ប្កសួងបាន្ែិត្ែាំអន្ញវត្តត្ួនាទីរបស់ែែួន្រោយស្ថម រតី្ទទលួែញសប្តូ្វ រដី្មបី
ធានាបរសិ្ថា ន្ស្ថែ ត្ និ្ងថ្បត្ង សាំរៅរលីកកមពស់សញែញមាលភាពស្ថធារណៈ រោយសរប្មចបាន្នូ្វភារកិចច
សនូលសាំខាន់្ៗមាន្ជាអាទិ៍៖  

- បាន្ជាំរញញការអន្ញវត្ត ១.អន្ញប្កឹត្យសតីពីការប្គប់ប្គងសាំោម សាំណល់រងឹទីប្បជញាំជន្ ២.អន្ញប្កឹត្យសតីពី
ការប្គប់ប្គងសាំណល់បរកិាខ រអគគិសនី្និ្ងរអ ចិប្តូ្និ្ក ៣.អន្ញប្កឹត្យសតីពីការបរងកីត្មូលនិ្ធិ្
បរសិ្ថា ន្និ្ងសងគម និ្ង៤. អន្ញប្កឹត្យសតីពីការប្គប់ប្គងងង់បាែ សទីក។ 

- បាន្ប ច្ ប់រសចកតីប្ ង៖ ១. អន្ញប្កឹត្យសតីពីការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធលូនិ្ងប្បព័ន្ធប្បប្ពឹត្តកមមទឹកកែាក់ 
២. អន្ញប្កឹត្យសតីពីការប្គប់ប្គងប្បព័ន្ធទិន្នន័្យការស្ថយភាយនិ្ងបាំោស់ទីស្ថរធាត្ញបាំពញល។ 

- បាន្ប ច្ ប់រសចកតីប្ ងខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសតជាតិ្ប្គប់ប្គងសាំណល់រៅកមពញជា ២០១៧-២០៣០ 
កនញងរោលរៅធានាការប្គប់ប្គងសាំណល់តាមវធីិ្ស្ថន្តសតចប្មរះ ប្សបតាមទសសនាទាន្ «ការអភិ្វឌ្ឍ
ទីប្ករងរោយនិ្រន្តរភាព»។ 

- បាន្ររៀបចាំបរងកីត្ និ្ងអន្ញវត្តក ច្ ប់ងវកិារសវាអនាម័យ បរសិ្ថា ន្ សប្មាប់អន្ញវត្តមញែងារប្គប់ប្គង
សាំណល់រងឹ-ោវ តាមប្ករងរោលរៅចាំន្នួ្ ២៦ ចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ២០១៥ ដ្ល់ឆ្ន ាំ២០១៧ ខដ្លមាន្
ងវកិាសរញបចាំន្នួ្ ២១ ន់្ោន្ររៀល និ្ងបាន្ចញះតាមោន្ ប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ វាយត្ថ្មែ និ្ងត្ប្មង់ទិស
ការអន្ញវត្តការរផ្ទរមញែងារ និ្ងការរប្បីប្បាស់ងវកិាឱ្យកាន់្ខត្មាន្ប្បសិទធភាព និ្ងគណរន្យយភាព។ 
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- បាន្ពប្ងឹងប្បសិទធភាព និ្ងពរន្ែឿន្ដ្ាំរណីរការពិនិ្ត្យផ្តល់រយបល់រលីរបាយការណ៍វាយត្ថ្មែរហត្ញ
ប៉ាះ ល់បរសិ្ថា ន្និ្ងសងគម និ្ងបាន្ចញះតាមោន្ប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអន្ញវត្តលិែិត្បទោឋ ន្គតិ្យញត្ត
បាំពញលបរសិ្ថា ន្ និ្ងលកខែណឌ ខដ្លបាន្កាំណត់្កនញងកិចចសន្ាការ របរសិ្ថា ន្ និ្ងខផ្ន្ការប្គប់ប្គង
បរសិ្ថា ន្។  

- បាន្តាមោន្ប្តួ្ត្ពិនិ្ត្យគញណភាពទឹក ដី្ ែយល់ និ្ងកប្មិត្អាសញីដ្បរយិកាស រៅតាមបណាត
ទីប្បជញាំជន្ ោជធានី្ និ្ងរែត្តរោលរៅ រដី្មបធីានារធ្ាីការវាយត្ថ្មែពីស្ថា ន្ភាពគញណភាពបរសិ្ថា ន្។  

- បាន្សហប្បតិ្បត្តិការកនញងប្កបែណឌ ត្ាំបន់្ រដី្មបពីប្ងឹងសមត្ាភាព និ្ងសញប្កឹត្យភាពវភិាគរបស់
មន្ទីរពិរស្ថធ្ន៍្។ 

- បាន្ និ្ងកាំពញងសហការជាមួយថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍្ និ្ងបណាត ប្បរទសជាមិត្ត កនញងការររៀបចាំ និ្ងអន្ញវត្ត
គរប្មាង និ្ងសកមមភាពនានា ក់ព័ន្ធកិចចោាំ របរសិ្ថា ន្។ 

៣. ការងារការ រ និ្ងអភិ្រកសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្៖ រដី្មបពីប្ងឹងការការ រ និ្ងអភិ្រកសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ 
ប្កសួងបរសិ្ថា ន្បាន្ែិត្ែាំអន្ញវត្តឱ្យសរប្មចបាន្រជាគជ័យរលីការងារអាទិភាពដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

- បាន្ររៀបចាំចាប់ និ្ងលិែិត្បទោឋ ន្គតិ្យញត្តិចាំបាច់នានា រដី្មបពីប្ងឹងប្បសិទធភាពការងារប្គប់
ប្គង ទប់ស្ថក ត់្ និ្ងបន្តងាក បបទរលមីសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ខដ្លរមួមាន្៖ អន្ញប្កឹត្យ ស្ថោចរ ប្បកាសរមួ 
ខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសតជាតិ្ និ្ងរោលការណ៍ខណនាាំរផ្សងៗ ខដ្លមាន្វសិ្ថលភាពប្គបដ្ណត ប់រលី
ការប្គប់ប្គង និ្ងអភិ្រកសត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ និ្ងររបៀងអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ។ 

- បាន្អន្ញវត្តរសចកតីសរប្មចរបស់ោជរោឋ ភិ្បាល កនញងការរផ្ទរគរប្មាងវនិិ្រយគអភិ្វឌ្ឍន៍្សមបទាន្ដី្
រសដ្ឋកិចចចាំន្នួ្៧៣ ពីប្កសួងបរសិ្ថា ន្រៅឱ្យប្កសួងកសិកមម រញកាខ ប្បមាញ់ និ្ងរន្ស្ថទ និ្ងរផ្ទរ
ត្ាំបន់្ថ្ប្ពការ រចាំន្នួ្ ១៣កខន្ែង និ្ងថ្ប្ពផ្តល់ផ្លចាំន្ួន្ ៥កខន្ែង ពីប្កសួងកសិកមម រញកាខ ប្បមាញ់ 
និ្ងរន្ស្ថទ មកប្កសួងបរសិ្ថា ន្។ 

- បាន្សហការជាមយួគណៈកមមការជាតិ្ រដី្មបទីប់ស្ថក ត់្និ្ងបន្តងាក បបទរលមីសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ និ្ង
គណៈបញ្ហជ ការឯកភាពរដ្ឋបាលោជធានី្ រែត្ត ប្ករង ប្សរក ែណឌ  ដឹ្កនាាំសប្មបសប្មួល និ្ងចត់្
វធិាន្ការ ប្សបតាមរោលការណ៍ចាប់កនញងការទប់ស្ថក ត់្ និ្ងបន្តងាក បបទរលមីសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្។ 

- បាន្យកចិត្តទញកោក់បរងកីន្ប្បាក់ឧបត្ាមភប្បចាំខែដ្ល់មន្តន្តីឧទាន្ញរកស ពី១៤មញឺន្ររៀល ដ្ល់
៤០មញឺន្ររៀល និ្ងបាន្រប្ជីសររសីមន្តន្តីឧទាន្ញរកសចាំន្នួ្ ៣០០នាក់បខន្ាម តាមការសរប្មចរបស់
ោជរោឋ ភិ្បាល ប្ពមទាាំងបាន្ប ច្ូ លមន្តន្តីឧទាន្ញរកសចាំន្ួន្ ១.២៦០នាក់ រៅកនញងប្កបែណឌ មញែងារ
ស្ថធារណៈ។  

- បាន្បរងកីន្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ពី ២៣កខន្ែង ដ្ល់ ៥០កខន្ែង និ្ងបរងកីត្ររបៀងអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ
ប្បព័ន្ធត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ ៣កខន្ែង ខដ្លប្គប់ដ្ណត ប់រលីថ្ផ្ទដី្ប្បមាណ ៧,៥ ោន្ហកិតា 
រសមីនឹ្ង ៤១% ថ្ន្ថ្ផ្ទប្បរទស។ 

- បាន្សិកាប្សង់ទិន្នន័្យ និ្ងវាយត្ថ្មែសកាត ន្ញពលជីវៈចប្មរះនិ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ត្ាំបន់្មយួចាំន្នួ្ 
រដី្មបបីរងកីត្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ងមីៗបខន្ាមរទៀត្។ 
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- បាន្យកចិត្តទញកោក់ពប្ងឹងសមត្ាភាពមន្តន្តីជាំនាញ និ្ងមន្តន្តីឧទាន្ញរកស កនញងការទប់ស្ថក ត់្ និ្ង
បន្តងាក បបទរលមីសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ប្គប់ប្បរភ្ទ កនញងត្នួាទីជាមន្តន្តីន្គរបាលយញត្តិធ្ម៌ និ្ងជាភាន ក់ងារ
មន្តន្តីន្គរបាលយញត្តិធ្ម៌ ប្សបតាមចាប់សតីពីត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ និ្ងនី្តិ្វធីិ្ថ្ន្ចាប់ជាធ្រមាន្។ 

- បាន្ររៀបចាំរចនាសមព័ន្ធប្គប់ប្គង និ្ងជាំរញញការរផ្ទរមញែងារប្គប់ប្គងត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ និ្ង
សហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្រៅឱ្យថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ រប្កាមការដឹ្កនាាំរមួរបស់គណៈបញ្ហជ ការ
ឯកភាពរែត្ត រោយមាន្មន្ទីរបរសិ្ថា ន្ជារសនាធិ្ការ។ 

- សហការជាមយួប្កសួងររៀបចាំខដ្ន្ដី្ ន្គរូបនី្យកមម និ្ងសាំណង់ ប្កសួងកសិកមម រញកាខ ប្បមាញ់ 
និ្ងរន្ស្ថទ និ្ងប្កសួង ស្ថា ប័ន្ ក់ព័ន្ធ កនញងការររៀបចាំខផ្ន្ទីឯកភាព សប្មាប់ពប្ងឹងការប្គប់ប្គង 
និ្ងរប្បីប្បាស់ដី្ធ្ែី ដូ្ចជា ដី្លាំរៅោឋ ន្ សមបទាន្ដី្រសដ្ឋកិចច សមបទាន្ដី្សងគមកិចច ត្ាំបន់្អភិ្រកស 
និ្ងត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្។  

- បាន្និ្ងកាំពញងសិកាប្បមូលទិន្នន័្យព័ត៌្មាន្ភូ្មិស្ថន្តសត និ្ងបកខប្បទិន្នន័្យពីតក យរណប រដី្មបី
រធ្ាីបចចញបបន្នភាពខផ្ន្ទីត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្រ ងីវញិ។ 

- បាន្ររៀបចាំកាំណត់្ត្ាំបន់្ប្គប់ប្គង ររៀបចាំខផ្ន្ការប្គប់ប្គង និ្ងរបាះបរងាគ លប្ពាំប្បទល់ត្ាំបន់្ការ រ
ធ្មមជាតិ្។ 

- សហការររៀបចាំនិ្ងអន្ញវត្តគរប្មាងររដ្បូកជាមយួអងគការថ្ដ្គូ រមួមាន្៖ ១.អងគការសមាគមអភិ្រកស
សត្ាថ្ប្ព (WCS) រៅខដ្ន្ជប្មកសត្ាថ្ប្ព «ខកវសីមា» ២.អងគការអភិ្រកសអន្ដរជាតិ្ (CI) រៅខដ្ន្
ជប្មកសត្ាថ្ប្ព«ថ្ប្ព ង់» និ្ង ៣.អងគការសមព័ន្ធសត្ាថ្ប្ព (WA) រៅឧទាន្ជាតិ្ជរួភ្នាំប្កវា៉ាញខាង
ត្បូង និ្ងខដ្ន្ជប្មកសត្ាថ្ប្ពតាថ្ត្ រដី្មបរីកៀរគរធ្ន្ធាន្ងវកិា និ្ងបរចចករទស សប្មាប់ពប្ងឹងការ
ការ រ និ្ងអភិ្រកសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ និ្ងរលីកសទួយជីវភាពសហគមន៍្មូលោឋ ន្។ 

- ររៀបចាំរវទិកាថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្សតីពី «ការការ រនិ្ងអភិ្រកសធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្» រវាងោជរោឋ ភិ្បាល 
និ្ង ប្គប់ភាគី ក់ព័ន្ធ ជាពិរសសអងគការថ្ដ្គូ រដី្មបពីប្ងឹងប្បសិទធភាពការងារប្គប់ប្គងធ្ន្ធាន្
ធ្មមជាតិ្ និ្ងរលីកសទួយជីវភាពសហគមន៍្មូលោឋ ន្ ប្ពមទាាំងបាន្ររៀបចាំកិចចប្បជញាំទូោយសប្មាប់
រោះប្ស្ថយបញ្ហា ប្បឈមនានា រដី្មបីកាត្់បន្ាយការរលីកយកបញ្ហា បរសិ្ថា ន្ជាររបៀបវារៈ
ន្រយបាយ និ្ងបរងកីន្ប្បសិទធភាពការប្គប់ប្គងត្ាំបន់្រ ន្រសមញប្ទ ត្ាំបន់្ថ្ប្ព ង់ និ្ងត្ាំបន់្ការ រ
ធ្មមជាតិ្ភូ្មិភាគឦស្ថន្។ 

- បាន្រធ្ាីបចចញបបន្នភាពសហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ចាំន្នួ្ ១៥២ និ្ងកាំពញងបន្តនី្តិ្វធីិ្បរងកីត្
សហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ងមីចាំន្នួ្ ១៧បខន្ាមរទៀត្។ 

- បាន្ររៀបចាំរសចកតីប្ ងរោលការណ៍ខណនាាំ លកខន្តិកៈ និ្ងយន្ដការសប្មបសប្មួលសហគមន៍្ រដី្មបី
ចងប្កងសហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ឱ្យមាន្រចនាសមព័ន្ធប្គប់ប្គងថ្នន ក់ជាតិ្ និ្ងថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្។ 

- បាន្បណដញ ះបណាដ លសមាជិកសហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្រលខីផ្នកកសិកមម ចិ ច្ ឹមសត្ា 
រសវាកមមរទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ ប្ពមទាាំងបាន្ផ្តល់ប្ោប់ពូជបខន្ែ ពូជសត្ា សមាភ រៈចិ ច្ ឹមសត្ា 
សមាភ រៈផ្ដល់រសវាកមមរទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ តទ ាំងក ច្ ក់ពន្ែឺប្ពះអាទិត្យ ប្បព័ន្ធនិ្ងអាងសតញកទឹក
សប្មាប់រប្បីប្បាស់កនញងប្គួស្ថរ។ល។ រដី្មបរីលីកកមពស់ជីវភាពសហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្។ 
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- បាន្ផ្តល់ប្ោប់ពូជរឈដី្ល់សហគមន៍្ រដី្មបបីរងកីត្ថ្នន លបណតញ ះកូន្រឈ ី និ្ងោាំកូន្រឈថី្ប្ព
ចាំន្នួ្ ៥ខសន្រដី្ម រៅកនញងសហគមន៍្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ និ្ងទីស្ថធារណៈនានា។ 

- បាន្បាំរពញនិ្តិ្វធីិ្ចាប់ និ្ងពប្ងឹងការប្គប់ប្គងគរប្មាងវនិិ្រយគអភិ្វឌ្ឍន៍្រទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ 
និ្ងសហគមន៍្រទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ ចាំន្នួ្៣០ទីតាាំង។ 

- បាន្រធ្ាីបចចញបបន្នភាពត្ាំបន់្មាន្សកាក ន្ញពលរទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ចាំន្ួន្ ៩៧ កខន្ែង និ្ងកាំពញងររៀបចាំ
បរងកីត្ររបៀងរទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្។ 

- បាន្និ្ងកាំពញងសិកាប្បមូលទិន្នន័្យទីតាាំងប្បាស្ថទ និ្ងបញោណស្ថា ន្ចាំន្ួន្ ៦៥កខន្ែង កនញងត្ាំបន់្
ការ រធ្មមជាតិ្ រោយសហការជាមយួប្កសួងវបបធ្ម៌ និ្ងវចិិប្ត្សិលបៈ រដី្មបចីងប្កងរសៀវរៅ 
«ប ជ្ ីស្ថររពីភ្ណឌ ថ្ន្ប្បាស្ថទបញោណនិ្ងបញោណស្ថា ន្ ឆ្ន ាំ២០១៩»។ 

៤. ការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព៖ រដី្មបធីានាការអភិ្វឌ្ឍ ខដ្លមាន្ត្ញលយភាពរវាងបរសិ្ថា ន្ រសដ្ឋកិចច 
សងគម និ្ងវបបធ្ម៌ ប្ករមប្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍្រោយចីរភាពបាន្និ្ងកាំពញងរតត ត្ការយកចិត្តទញកោក់រលីការងារ 
ជាអាទិភាពដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

- ពប្ងឹងសមត្ាភាពស្ថា ប័ន្របស់ប្ករមប្បឹកាជាតិ្ តាមរយៈការររៀបចាំ និ្ងដ្ាំរណីរការនូ្វអងគភាព
ចាំណញ ះអន្តរប្កសួង ក៏ដូ្ចជារចនាសមព័ន្ធប្គប់ប្គងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាពរៅថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្។ 

- បន្តជាំរញញការអន្ញវត្តខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសតជាតិ្ រ ែ្ីយត្បនឹ្ងការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញកមពញជា 
២០១៤-២០២៣ ខផ្ន្ការសកមមភាពរ ែ្ីយត្បនឹ្ងការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញតាមវស័ិយរបស់
ប្កសួង ស្ថា ប័ន្ ចាំន្នួ្១៤ និ្ងថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ រោយែិត្ែាំរកៀរគរហរិ ា្បបទាន្អាកាសធាត្ញពី
ប្បភ្ពកនញងប្សរក និ្ងអន្តរជាតិ្។ 

- សិកាវាយត្ថ្មែអាំពីផ្លប៉ាះ ល់ថ្ន្ការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញរៅរលីរសដ្ឋកិចចជាតិ្ នារពលអនាគត្ 
និ្ងផ្តល់អន្ញស្ថសន៍្សាំខាន់្ៗទាក់ទងនឹ្ងវធិាន្ការរ ែ្ីយត្ប។ 

- សប្មបសប្មួលការអន្ញម័ត្ខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសតទីប្ករងថ្បត្ង សប្មាប់ោជធានី្ភ្នាំរពញ ឆ្ន ាំ២០១៦-
២០២៥ និ្ងបន្តោាំប្ទកមមវធីិ្អភិ្វឌ្ឍន៍្ទីប្បជញាំជន្ថ្បត្ង រោយរតត ត្រលទីីប្ករងរដ្ឋបាលចាំន្នួ្៧ 
ជាជាំហាន្ដ្ាំបូង។ 

- ផ្តល់ធាត្ញចូល ក់ព័ន្ធនឹ្ងការអភិ្វឌ្ឍថ្បត្ង ជាពិរសសការរ ែ្ីយត្បនឹ្ងការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញ 
សប្មាប់ឯកស្ថរខផ្ន្ការជាតិ្បន្តរវន្រៅដ្ាំណាក់កាលបន្តបនាទ ប់ ជាអាទិ៍ យញទធស្ថន្តសតចត្ញរកាណ 
និ្ងខផ្ន្ការយញទធស្ថន្តសតអភិ្វឌ្ឍជាតិ្២០១៩-២០២៣។ 

- បន្តសប្មបសប្មួល និ្ងរកៀរគរធ្ន្ធាន្ រដី្មបអីន្ញវត្តយញទធស្ថន្តសត និ្ងខផ្ន្ការជាតិ្នានា  ក់ព័ន្ធ
នឹ្ងជីវៈចប្មរះ។ 

- ជាំរញញការអន្ញវត្តយញទធស្ថន្តសតររដ្បូក (REDD+) ជាតិ្ រដី្មបរីកៀរគរធ្ន្ធាន្សប្មាប់រលីកកមពស់កិចច
ការ រថ្ប្ពរឈ ីនិ្ងជីវភាពសហគមន៍្។ 

- ររៀបចាំរោលន្រយបាយសតពីី «ការទូទាត់្ថ្ងែរសវាកមមប្បព័ន្ធរអកូ ូសញី» រោយរតត ត្រលីធ្ន្ធាន្
ទឹកជាជាំហាន្ដ្ាំបូង និ្ងតាមរយៈការអន្ញវត្តគរប្មាងស្ថកលបងរៅប្បភ្ពទឹកសាំខាន់្ៗមយួចាំន្នួ្ 

- ររៀបចាំកមមវធីិ្ប្ស្ថវប្ជាវថ្នន ក់ជាតិ្រោយផ្តល់អាទិភាពរលីប្បធាន្បទសាំខាន់្ៗ សប្មាប់ោាំប្ទការ
ររៀបចាំរោលន្រយបាយ និ្ងខផ្ន្ការអភិ្វឌ្ឍន៍្ជាតិ្។ 
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- បន្តសប្មបសប្មួលកិចចសហប្បតិ្បត្តិការរវាងកមពញជា-រញសសញ ី និ្ងកមពញជា-ចិន្ កនញងការរប្បីប្បាស់
បរចចកវទិាន្ញយរកែរខអ រសប្មាប់បរប្មីឱ្យរោលបាំណងសន្តិភាព រោយផ្តល់អាទិភាពរលីការ
កស្ថងធ្ន្ធាន្មន្ញសសជាជាំហាន្ដ្ាំបូង។ 

- បន្តជាំរញញការរប្បីប្បាស់បរចចកវទិាថ្នមពលករកីត្រ ងីវញិ ជាពិរសសថ្នមពលពន្ែឺប្ពះអាទិត្យ 
និ្ងបរចចកវទិាប្បសិទធភាពថ្នមពល រដី្មបោីាំប្ទដ្ល់សន្តិសញែថ្នមពលជាតិ្ ក៏ដូ្ចជាបរងកីន្អប្តា
ផ្គត់្ផ្គង់អគគិសនី្ពីប្បភ្ពថ្នមពលករកីត្រ ងីវញិ។ 

- សប្មបសប្មួលការអន្ញវត្តគរប្មាងឥណទាន្កាបូន្រមួោន ជាមយួភាគីជប៉ាញន្ កនញងការត្រមែីងអាំពូលបាំភ្ែឺ
ផ្ែូវ LED រៅោជធានី្ភ្នាំរពញ និ្ងរែត្តរសៀមោប។ 

- ជាំរញញការអប់រ ាំ និ្ងការរលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ង  ក់ព័ន្ធនឹ្ងការអភិ្វឌ្ឍថ្បត្ង ការខប្បប្បួល
អាកាសធាត្ញ និ្ងការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ ទាាំងកនញងប្បព័ន្ធ និ្ងរប្តប្បព័ន្ធ រោយផ្តល់អាទិភាពដ្ល់ការ
បរងកីត្ស្ថរមន្ទីរប្បវត្តិស្ថន្តសតធ្មមជាតិ្មយួរៅោជធានី្ភ្នាំរពញ។ 

៥. ការងារអប់រ ាំ និ្ងផ្សពាផ្ាយព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្៖ រដី្មបរីលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងជាស្ថធារណៈអាំពី 
កិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ ការប្គប់ប្គងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្ ការអភិ្រកសជីវៈចប្មរះ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព ប្កសួង
បរសិ្ថា ន្បាន្យកចិត្តទញកោក់រលីការងារជាអាទិភាពដូ្ចខាងរប្កាម៖ 

- បាន្សហការជាមយួប្កសងួអប់រ ាំ យញវជន្ និ្ងកីឡា កនញងការប ច្ូ លការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន្រៅកនញង
កមមវធីិ្សិការៅតាមប្គឹះស្ថា ន្សិកាប្គប់កប្មិត្ អាំពីសញែភាពបរសិ្ថា ន្ ការប្គប់ប្គងសាំណល់ 
ជីវៈសញវត្ាិភាព ជីវៈចប្មរះ ការខប្បប្បួលអាកាសធាត្ញ និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព។ 

- បាន្ររៀបចាំ និ្ងជាំរញញការអន្ញវត្តរោលការណ៍ខណនាាំជាតិ្សតីពីស្ថោរមប្តី្បរសិ្ថា ន្រៅតាមស្ថោ
ររៀន្ចាំរណះទូរៅ។ 

- បាន្ររៀបចាំកមមវធីិ្ និ្ងប្ពឹត្តិការណ៍បរសិ្ថា ន្ជារប្ចីន្ រដី្មបរីលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងជាស្ថធារណៈ
អាំពីការប្គប់ប្គងបរសិ្ថា ន្ និ្ងធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិ្។ 

- បាន្ររៀបចាំវគគបណតញ ះបណាត លកស្ថងសមត្ាភាពប្គូបរងាគ លអប់រ ាំបរសិ្ថា ន្ ប្ករមអនកនិ្ពន្ធរសៀវរៅ
សិការោលរបស់ប្កសួងអប់រ ាំ យញវជន្ និ្ងកីឡា និ្ងជន្បរងាគ លព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្ថ្នន ក់ជាតិ្ និ្ង
ថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្។ 

- បាន្រធ្ាីប្បតិ្ភូ្កមមមញែងារអប់រ ាំនិ្ងផ្សពាផ្ាយព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្ ជូន្រដ្ឋបាលោជធានី្ រែត្ត ទាាំង២៥ 
រដី្មបបីរងកីន្ការងារអប់រ ាំផ្សពាផ្ាយព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្ឱ្យបាន្ទូលាំទូោយ។ 

- បាន្សហការជាមយួអងគការជាតិ្ អន្តរជាតិ្ និ្ងវស័ិយឯកជន្ កនញងការររៀបចាំប្ពឹត្តិការណ៍បរសិ្ថា ន្ 
និ្ងបាន្រប្ជីសររសីស្ថោរមប្តី្បរសិ្ថា ន្រ ន្ីមចាំន្នួ្២ រដី្មបទីទលួ ន្រងាា ន់្ស្ថោរមប្តី្បរសិ្ថា ន្
អាស្ថ ន្។ 

- បាន្និ្ងកាំពញងររៀបចាំខផ្ន្ទីប្បព័ន្ធរអកូ ូសញីចប្មរះ រោយប្បមូលនិ្ងចងងប្កងនូ្វទិន្នន័្យព័ត៌្មាន្
ភូ្មិស្ថន្តសតបរសិ្ថា ន្ រដី្មបកីស្ថងប្បព័ន្ធោាំប្ទរសចកតីសរប្មចចិត្ត សាំរៅជយួសប្មួលដ្ល់ការ
រប្បីប្បាស់ដី្ប្បកបរោយចីរភាព។ 

- បាន្សហការជាមយួប្គប់ប្កសួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងអនក ក់ព័ន្ធ កនញងការប្បមូលទិន្នន័្យ និ្ងព័ត៌្មាន្
បរសិ្ថា ន្ រដី្មបរីរៀបចាំរបាយការណ៍សតីពីស្ថា ន្ភាពបរសិ្ថា ន្ជាតិ្។ 
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- បាន្ររៀបចាំយញទធស្ថន្តសត និ្ងខផ្ន្ការសកមមភាពប្គប់ប្គងទិន្នន័្យព័ត៌្មាន្ភូ្មិស្ថន្តសតវស័ិយបរសិ្ថា ន្។  

សមិទធផ្លទាាំងរន្ះ គឺបាន្មកពីកិចចែិត្ែាំប្បឹងខប្បង និ្ងការរបតជ្ាចិត្តរបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ងមន្តន្តីោជការ
ប្គប់លាំោប់ថ្នន ក់ថ្ន្ប្កសួងបរសិ្ថា ន្ និ្ងអគគរលខាធិ្ការោឋ ន្ប្ករមប្បឹកាជាតិ្អភិ្វឌ្ឍន៍្រោយចីរភាព កនញងការបាំរពញ
ត្នួាទី និ្ងភារកិចចរបស់ែែួន្ ប្បកបរោយស្ថម រតី្ទទលួែញសប្តូ្វែពស់ និ្ងភាពជាមាច ស់រលីកិចចការដ៏្មាន្ស្ថរៈ
សាំខាន្រ់ន្ះ។ សមិទធផ្លទាាំងរន្ះពិត្ជាមិន្អាចសរប្មចបាន្រោយមិន្មាន្ការចូលរមួ និ្ងកិចចសហការពី
សាំណាក់ប្កសួង ស្ថា ប័ន្ ក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ អងគភាពជញាំវញិរែត្ត ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍្ អងគការសងគមសញីវលិ 
វស័ិយឯកជន្ និ្ងប្បជាសហគមន៍្មូលោឋ ន្រនាះរ យី។ 

- ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីជាទីរោរពដ្ែ៏ពងែ់ពស់! 
- ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី និ្ងអងគពិធី្ទាាំងមូលជាទីរោរពោប់អាន្! 
កនញងដ្ាំរណីរការថ្ន្សន្និបាត្រយៈរពលបីថ្ងៃរន្ះ ប្កសួងបាន្ររៀបចាំសិកាខ ស្ថោបរចចករទសចាំន្ួន្៦ រប្កាម 

ប្បធាន្បទែញសៗោន  រៅតាមអងគភាពនី្មយួៗចាំណញ ះឱ្យប្កសួងបរសិ្ថា ន្ រោយមាន្ការដឹ្កនាាំនិ្ងសប្មបសប្មួលពី
សាំណាក់ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រដ្ឋរលខាធិ្ការ អន្ញរដ្ឋរលខាធិ្ការ និ្ងអគគនាយកទទលួបន្ទញក។ សិកាខ ស្ថោ
ទាាំង៦រន្ះនឹ្ងប្បប្ពឹត្តរៅរៅតាមទីកខន្ែងររៀងៗែែួន្ កនញងរពលខត្មួយ កនញងរោលបាំណងពិនិ្ត្យវាយត្ថ្មែរបាយការណ៍
លទធផ្លការងារតាមជាំនាញរបស់ែែួន្ និ្ងរដី្មបបី្បមូលផ្តញ ាំនូ្វគាំនិ្ត្ ទសសន្ៈ មតិ្រយបល់ តាមរយៈការរបីកឱ្យមាន្
កិចចពិភាកា តែ ស់បតូរព័ត៌្មាន្ ចាំរណះដឹ្ង រមររៀន្ និ្ងបទពិរស្ថធ្ រវាងអនកគូសវាសរោលន្រយបាយ មន្តន្តី
ជាំនាញ អនកប្ស្ថវប្ជាវ ប្បតិ្បត្តិករ និ្ងភាគី ក់ព័ន្ធ រោយរ ាំរលចឱ្យរឃញីនូ្វវឌ្ឍន្ភាពការងាររយៈរពល ៤ឆ្ន ាំ
កន្ែងមក សប្មាប់ជាធាត្ញចូលនិ្ងជាមូលោឋ ន្ប្គឹះត្ប្មង់ទិសរៅការងារអន្ញវត្តបន្តកនញងឆ្ន ាំខាងមញែ។ ប្បធាន្បទ
ថ្ន្សិកាខ ស្ថោទាាំង៦រនាះ រមួមាន្៖ ទី១. សិកាខ ស្ថោសតីពីកិចចោាំ របរសិ្ថា ន្ ទី២. សិកាខ ស្ថោសតីពីការប្គប់
ប្គងត្ាំបន់្ការ រធ្មមជាតិ្ ទី៣. សិកាខ ស្ថោសតីពីការប្គប់ប្គងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព ទី៤. សិកាខ ស្ថោសតីពី
ការប្គប់ប្គងចាំរណះដឹ្ង និ្ងផ្សពាផ្ាយព័ត៌្មាន្បរសិ្ថា ន្ និ្ងទី៥. សិកាខ ស្ថោសតីពីការពប្ងឹងអភិ្បាលកិចចលែ 
និ្ងទី៦. សិកាខ ស្ថោសតីពីការអភិ្រកសត្ាំបន់្របតិ្កភ្ណឌ  ការអភិ្វឌ្ឍរទសចរណ៍ធ្មមជាតិ្ និ្ងការរលីកកមពស់
ជីវភាពសហគមន៍្។  

រោយសន្និបាត្ឆ្ន ាំរន្ះ មាន្លកខណៈជាសន្និបាត្បូកសរញបលទធផ្លការងារបរសិ្ថា ន្៤ឆ្ន ាំ កនញងអាណត្តិ
ោជរោឋ ភិ្បាលនី្តិ្កាលទី៥ថ្ន្រដ្ឋសភា និ្ងជាការរប្ត្ៀមលកខណៈបន្តនិ្រន្តរភាពដឹ្កនាាំរបស់គណបកសប្បជាជន្
កមពញជា ែ្ញ ាំបាទសូមយកឱ្កាសរន្ះសខមតងនូ្វសមាន្ចិត្តោាំប្ទ និ្ងសូមោាំប្ទរលីកទឹកចិត្តឱ្យមាន្ការចូលរមួកាន់្
ខត្សកមមខងមរទៀត្ពីសាំណាក់ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី ជាថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ងមន្តន្តីោជការ អរ ជ្ ីញ
មកពីប្គប់ប្កសួង ស្ថា ប័ន្ និ្ងភាគី ក់ព័ន្ធ កនញងការរមួចាំខណកពិនិ្ត្យ ពិភាកា ផ្តល់រយបល់ និ្ងខចករ ាំខលក
បទពិរស្ថធ្ចាំរណះដឹ្ងឱ្យបាន្ផ្ញលផ្ញស និ្ងសញីជរប្ៅរលីការងារជាំនាញនី្មួយៗ ទាាំងកប្មិត្រោលន្រយបាយ 
និ្ងបរចចករទស រដី្មបឱី្យសិកាខ ស្ថោបរចចករទសទាាំង៦រន្ះ ប្បប្ពឹត្តរៅរោយភាពរលូន្ សរប្មចបាន្លទធផ្ល
ជាខផ្ែតក  និ្ងជាឧត្តមប្បរយជន៍្សប្មាប់ការរប្បីប្បាស់កនញងយញទធនាការរនសនារបាះរឆ្ន ត្រប្ជីសតាាំងត្ាំណាងោន្តសត
នី្តិ្កាលទី៦ ថ្ន្រដ្ឋសភា។ 

មញន្នឹ្ងប ច្ ប់ កនញងនាមថ្នន ក់ដឹ្កនាាំ និ្ងមន្តន្តីោជការថ្ន្ប្កសួងបរសិ្ថា ន្ ែ្ញ ាំបាទសូមយកឱ្កាសរន្ះរោរព 
ខងែងអាំណរគញណយ៉ា ងប្ជាលរប្ៅជាងមីមតងរទៀត្ចាំរ ះវត្តមាន្ដ៏្ែពង់ែពស់របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តីប្បចាំការ 
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និ្ងជារដ្ឋមន្តន្តីសតីទី ទទលួបន្ទញកទីសតីការគណៈរដ្ឋមន្តន្តី ត្ាំណាងដ៏្ែពង់ែពស់ សរមតចអគគមហារសនាបតី្រត្រជា 
ហ ុន្ សសន្ នាយករដ្ឋមន្តន្តីថ្ន្ប្ពះោជាណាចប្កកមពញជា ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី ខដ្លបាន្
ចាំណាយរពលរវោដ៏្មមាញឹកអរ ជ្ ីញចូលរមួកនញងពិធី្ដ៏្មាន្ស្ថរៈសាំខាន់្នារពលរន្ះ រហយីែ្ញ ាំបាទក៏សូមខងែង
អាំណរគញណដ្ល់ប្គប់ប្កសួង ស្ថា ប័ន្ រដ្ឋបាលថ្នន ក់រប្កាមជាតិ្ ថ្ដ្គូអភិ្វឌ្ឍន៍្ វស័ិយឯកជន្ សហគមន៍្មូលោឋ ន្ 
និ្ងអនក ក់ព័ន្ធទាាំងអស់ ខដ្លបាន្ផ្តល់កិចចសហការយ៉ា ងជិត្សនិទធជាមួយប្កសួងបរសិ្ថា ន្ រដី្មបីបញពារហត្ញ
បរសិ្ថា ន្ រ លគឺកិចចសហការរួមោន  រដី្មបីកស្ថងសងគមកមពញជាមួយ ប្បកបរោយបរសិ្ថា ន្លែស្ថែ ត្ ប្សស់
បាំប្ពង សញែញមាលភាពសងគម ត្ញលយភាពថ្ន្ប្បព័ន្ធរអកូ ូសញី និ្ងការអភិ្វឌ្ឍរោយចីរភាព។ 

ជាទីប ច្ ប់ កនញងឱ្កាសឆ្ន ាំងមី ឆ្ន ាំសកល ខដ្លនឹ្ងឈាន្ចូលមកដ្ល់ឆ្ប់ៗរន្ះ ែ្ញ ាំបាទសូមរោរពជូន្ពរ 
ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តី ឯកឧត្តម រោកជាំទាវ រោក រោកប្សី សមាជិក សមាជិកា ថ្ន្អងគពិធី្ទាាំងមូល 
សូមប្បកបរោយពញទធពរទាាំងបួន្ប្បការ សញែភាពលែ សញភ្មងគលប្គប់ប្ករមប្គួស្ថរ និ្ងសរប្មចបាន្រជាគជ័យ
ប្គប់ភារកិចចជូន្ជាតិ្ មាត្ញភូ្មិ និ្ងប្បជាជន្ជាទីប្សឡាញ់ថ្ន្រយងី។ 

ែ្ញ ាំបាទសូមរោរពអរ ជ្ ីញ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្តន្តី រមតាត ខងែងសញន្ទរកថ្នគន្ែឹះរបីក «សន្និបាត្បូក
សរញបលទធផ្លការងារបរសិ្ថា ន្ឆ្ន ាំ២០១៧ និ្ងទិសរៅការងារឆ្ន ាំ២០១៨» រោយរសចកតីអន្ញរប្ោះ។   

សូមអរគុណ! 


