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របាយការណ៍សង្ខេបរបស ់ឯកឧត្តម អ ៊ុច បូររទិ្ធ 
រដ្ឋមន្រ្តីប្បត្ិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី ្ិខជារដ្ឋង្េខាធិការប្បចាំការ 

សតពីីសមិទ្ធផេដដ្េប្កសខួការបរង្ទ្ស ្ិខសហប្បត្ិបត្តិការអ្តរជាត្ិ 
សង្ប្មចបា្កន៊ុខឆ្ន ាំ២០១៩ 

------------------- 
 

- សូមគោរព ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី រដ្ឋមន្រ ត្ីការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការ
អ ត្រជាតិ្ 

- ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី តំ្ណាងប្កសួងស្ថា ប័្ 
- ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី មន្រ ត្ីរាជការន្ប្កសួងការបរគេស ្ិងសហ
ប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ 

- គ ញ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ ជាេីរាប់អា្!  

គោយបា្េេួលការអ្ុញ្ញា ត្ដ៏្ខ្ពង់ខ្ពស់ពី ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី ប្បាក់ សុខុ្្ 
រដ្ឋមន្រ ត្ីការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ ខ្ញុ ំមា្គសចកតីគស្ថម្សសរកីរាយ សូម
គោរពរាយការណ៍ជូ្អងគស ន្ិបាត្ អំពីសមិេធផលដដ្លប្កសួងសគប្មចបា្កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 
ក ល្ងមកគ្េះ។ 

អស់រយៈគពលគពញមួយឆ្ន ២ំ០១៩ សភាពការណ៍ពិ្ពគោក ប ត្វវិឌ្ឍផ្លល ស់បតូរយ៉ា ង
ប្ជាលគប្ៅឆ្ប់រហ័សប្បកបគោយភាពសមុគស្ថម ញ ពិបាកបា៉ា ្់ស្ថម ្បា្ ្ិងគោរគពញគៅ
គោយគប្ោេះថ្នន ក់ គហីយកំពុងសាិត្កនុងដំ្ណាក់កាលគផេរដ៏្លំបាកគឆ្ព េះគៅរកប្បព័្ធពហុប៉ាូល
ដដ្លតួ្អងគថ្មី/ចាស់ កំពុងប្បកួត្ប្បដជងដ្គណតី មតួ្នាេីោន គៅកនុងការសគប្មចគលីកិចចការ
ពិ្ពគោក ្ិងតំ្ប្់។  

សណាត ប់ធ្នន ប់ពិ្ពគោកដដ្លប្ត្ូវបា្បគងក ីត្គ ងីតងំពីឆ្ន ១ំ៩៤៥ គប្កាយ 
សន្ររគ មគោកគលីកេី២ គទាេះបីមិ្លអឥត្គ ច្ េះក៏គោយ ក៏បា្ជួយរកាស ត្ិភាព ្ិងបគងកីត្
វបុិលភាពដ្ល់ពិ្ពគោកអស់រយៈជាង៧០ឆ្ន មំកគហីយដដ្រ។ មរត្កអតី្ត្កាលគ្េះ បា្
្ិងកំពុងប្តូ្វជំ្ួសជាបគណតី ៗ គោយសណាត ប់ធ្នន ប់ពិ្ពគោកថ្មីមួយ ដដ្លគោរគពញគៅ
គោយការត្ស ូដ្គណតី មអំណាចោន  រវាងប្បគេសមហាអំណាចកនុងការដ្គណតី មប្គប់ប្គង
ពិ្ពគោក ។ ស្ថា ្ភាព ្ិងចរតិ្េំនាក់េំ្ងរវាងគប្បគេសមហាអំណាចគ្េះ បា្ប្តជេះ 
ឥេធិពលយ៉ា ងប្ជាលគប្ៅដ្ល់ដំ្គណីរវវិត្ត្៍របស់ពិ្ពគោក គហីយគៅប៉ាុនាម ្ឆ្ន ចំុងគប្កាយ
គ្េះ ជាពិគសស កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ក្លងគៅ េំនាក់េំ្ងគ្េះកា្់ដត្មា្ភាពត្ឹងដត្ងគ ងីៗ 
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្ិងបា្កាល យជាការប្បកួត្ប្បដជងដ៏្ប្សួចប្ស្ថល់។ សន្ររគ មោណិជជកមម ការប្បកួត្ប្បដជង
វេិាស្ថន្រសត បគចចកវេិា ហិរញ្ាវត្ាុ  មគនាគមវជិាជ  ្ិងការប្បណាំងប្បដជង្ងគយធ្នកា្់
ដត្មា្ស េ្ុេះ ល្ ងំគ ងីៗ។ 

ចំដណកប្បព័្ធពហុភាគី្ិយមរបស់ ពិ្ពគោក ក៏កំពុងរងការរគំោ្បំោ្ 
គោយស្ថរដត្ការគកី្គ ីងន្្គយបាយប្បជាកល្ិយម ោោំរ្ិយម ្ិងឯកគត្ិយម 
ជាមួយ្ិងការដ្កខ្លួ្របស់ស.រ.អា. គចញពីកិចចប្ពមគប្ពៀងអ្តរជាត្ិ ្ិងពីអងគការចាត់្
តងំជាគប្ចី្ ដ្ូចជា ពីកិចចប្ពមគប្ពៀងភាពជានដ្គូអ្តរ-បា៉ា សីុហវិក (TPP) កិចចប្ពម
គប្ពៀងេីប្កុង Paris សតីពីការដប្បប្បួលអាកាសធ្នតុ្ អងគការ UNESCO ដផ្ការសកមមភាព
ប្គប់ប្ជុងគប្ជាយរមួសតីពីបញ្ញា ្ុយគកលដអ រគៅអីុរ ៉ាង់ ស ធ្ិសញ្ញា សតីពីកមាល ងំអាវុធ្ុយដកលដអ ររយៈ
មធយម ្ិងពីប្កុមប្បឹកាសិេធិម្ុសសរបស់អងគការសហប្បជាជាតិ្ ។ល។  

លបិចកលគប្បីប្បាស់សន្ររគ ម គដី្មបីចិញ្ច ឹមគសដ្ឋកិចច គួបផសំជាមួយ្ឹងការអ្ុវត្ត
្គយបាយគប្ជៀត្ដប្ជកចូលកិចចការនផេកនុង ្ិងការោក់េណឌ កមម គប្កាមស្ថល កប្បជាធិប 
គត្យយ្ិងការគោរពសិេធិម្ុសស របស់មហាអំណាចខ្លេះ គៅដត្ប ត្គកីត្មា្ គហីយកា្់ដត្
ចំហគោយោម ្ ល្ ចរដអងចាប់េមាល ប់អវីទាងំអស់ ្ឹងបា្គធវីឱ្យស ត្ិភាព សាិរភាព ្ិង
ស ត្ិសុខ្ពិ្ពគោក កា្់ដត្សាិត្គៅកនុងហា្ិ្័យខ្ពស់គួរឱ្យប្ពួយបារមភ។ េិសគៅសំ្្់
របស់មហាអំណាចអស់ទាងំគនាេះ  គឺខ្ិត្ខ្ំរកាការោរឥេឋិពល្ិងផលប្បគយជ្៍របស់
ខ្លួ្ តមរយៈការផតួលរលំំរោឋ ្ិបាលកំពុងកា្់អំណាច គោយគប្បី ឬខ្ចីនដ្កមាល ងំនផេកនុង ដូ្ច
អវីដដ្លបា្គកីត្មា្រចួមកគហយីគៅប្បគេសគវ ៉ាគណស ុយគអឡា ស ូដ្ង់, ប ូលីវ,ី លីបង់, សីុរ,ី 
លីប ី គយដម៉ា្។ល។ ជារមួ អនកដដ្លេេួលផលគឺ មហាអំណាចឈ្លល ្ោ្ គហយីអនកដដ្ល
បង់នថ្លជួសគឺប្បគេសេ្់គខ្ាយ។ កមពុជាគយីង ដដ្លធ្នល ប់ឆ្លងកាត្់បេពិគស្ថធ្៍ដ៏្ជូរចត់្
គ្េះគៅកនុងេសវត្សរឆ៍្ន ១ំ៩៧០្ិងឆ្ន ១ំ៩៨០ បា្ស្ថគ ល់ចាស់ណាស់ពីត្នមលស ត្ិភាព 
្ឹងគបតជាញ  គទាេះកនុងត្នមលណាក៍គោយ រកាការោរស ត្ិភាព សាិរភាពដដ្លជាលកខណឌ មិ្អាច
ខ្វេះបា្កនុងការអ្ិវឌ្ឍប្បគេសជាតិ្ ្ឹងវាយឱ្យបរាជ័យ រាល់ការប៉ាុ្ប៉ាងផតួលរលំំរាជ 
រោឋ ្ិបាលតមដបបមិ្ប្បជាធិបគត្យយ។  
្នក់ជគមាល េះគៅតមត្ំប្់មជឈមិបូោ៌ា  អាន្រហវិក អាគមរកិឡាេី្ អាសីុ គួបផសំ្ិងការគកី្

គ ីងចលនាជាតិ្្ិយម្ិងវបិត្តិជ្គ្ៀសខ្លួ្គៅអឺរ ៉ាុប ការគប្ត្ៀមចាកគចញរបស់ចប្ក្ព 
អង់គគលសពីសហភាពអឺរ ៉ាុប  ្ិងសន្ររគ មោណិញ្ជកមម អាគមរកិ-ចិ្បា្គធវីឲ្យសភាពការណ៏
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សកលគោកមា្ការវវិត្តដប្បប្បួលមិ្គេៀងទាត្់ ្ិងបងកឱ្យមា្ការប្ពួយបារមភដ្៏ប្ជាល
គប្ៅចំគោេះស ត្ិភាព សាិរភាព្ិងស ត្ិសុខ្ កនុងតំ្ប្់្ិងពិ្ពគោក។ 

គោយដ កគៅត្ំប្់អាសីុ-បា៉ា សីុហវិក កំគណី្គសដ្ឋកិចចដ៏្រងឹមារំបស់ចិ្ ឥណាឌ  ្ិង
អាស្ថ ្ បា្គធវឱី្យជញ្ជ ីងកំគណី្គសដ្ឋកិចចពិ្ពគោក បេះគផអៀងមកតំ្ប្់អាសីុ គហយីតំ្ប្់
គ្េះក៏កំពុងកាល យជាតំ្ប្់ទាក់ទាញបសចិមប្បគេស ្ិងប្បគេសមហាអំណាច កនុងភាពជា 
នដ្គូអ្ិវឌ្ឍ្៍ផង ្ិងជានដ្គូរប្បកួត្ប្បដជងដ៏្ប្សួចប្ស្ថល់ផង គហីយក៏ជាេីោ្េំនាស់
ផលប្បគយជ្៍្ូមិស្ថន្រសត្គយបាយយ៉ា ងសវិត្ស្ថវ ញរវាងប្បគេសមហាអំណាចផងដដ្រ។  

បញ្ញា ស ត្ិសុខ្ប្បនពណី ្ិងមិ្ប្បនពណី ដដ្លមា្ជាអាេិ៍ បញ្ញា ្ុយគកលដអ រ ការរត្់
ប្បណាំងសោវ វុធ គ្រវកមម លំហូរជ្គ្ៀសខ្លួ្ ការជួញដូ្រម្ុសស/គប្គឿងគញៀ្ ការដប្ប
ប្បួលអាកាសធ្នតុ្ ជំងឺឆ្លង ។ល។ គៅដត្សាិត្គៅជាបញ្ញា ដដ្លពិ្ពគោក គបីគទាេះជា 
ពុ ំទា្់មា្េសស្ៈឯកភាពោន យ៉ា ងណាក៏គោយ បា្្ិងកំពុងគផ្លត ត្ការយកចិត្ត
េុកោក់ខ្ពស់បំផុត្ ្ិងខ្ិត្ខ្ំរួមោន គោេះប្ស្ថយ គដី្មបសី ត្ិភាព ស ត្ិសុខ្ ្ិងការអ្ិវឌ្ឍ 
សំរាប់ម្ុសសជាតិ្។  

ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី ជាេីគមប្តី្ 
ប្បឈម្ឹងបញ្ញា ទាំងគ្េះ ថ្នន ក់ដឹ្កនាំ ្ិងមន្រ ត្ីប្គប់ជា្់ថ្នន ក់ ទាំងកនុង ្ិងគប្ៅ

ប្បគេសន្ប្កសួងការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ គោយមា្ការចងអុលបរា ញ
ប្បកបគោយគតិ្បណឌិ ត្ពីសគមតចគត្គជានាយករដ្ឋមន្រ ត្ី ហ ុ្ ដស្ ្ិងគប្កាមការដឹ្កនា ំ
ដ៏្គឈលៀសនវរបស់ឯកឧត្តម ប្បាក់ សុខុ្្ ឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី រដ្ឋមន្រ ត្ីការបរគេស ្ិងសហ
ប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ បា្្ិងកំពុងខិ្ត្ខំ្បំគពញការររយ៉ា ងសកមម សំគៅគធវីឱ្យសគប្មច
បា្គជាគជ័យ្ូវការររអាេិភាពទាងំ ៥  ដដ្លខ្ញុ ំសូមគោរពរាយការណ៍បូកសរុបដូ្ចត្គៅ
គ្េះ ៖  
ការររេី១៖ ការការោរឯករាជយជាតិ្ បូរណភាពេឹកដី្ ្ិងអធិបគត្យយភាពជាតិ្  
 ក. ការវាយបកចំគោេះការគចាេប្បកា្់នានា 

  ប្កសួងការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ បា្សកមមប្បយុេធត្ស ូ គៅគលី 
សមរ្ូមិការេូត្ ្ិងស្ថធ្នរណៈមតិ្ ត្បគៅ្ឹងការប៉ាុ្ប៉ាងគប្ជៀត្ដប្ជកចូលកិចចការនផេកនុង 
្ិងការវាយប្បហារជាប ត្បនាេ ប់មកគលីឯករាជយ ្ិងអធិបគត្យយភាពកមពុជា គោយបា្៖ 
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➢ គធវីការព្យល់បកប្ស្ថយជាគប្ចី្គលីក អំពីសចចភាព ្ិងលំហគសរភីាព្គយ
បាយគៅកមពុជា តមរយៈជំ្ួបរវាងថ្នន ក់ដឹ្កនាជំា្់ខ្ពស់កមពុជា ជាមួយឥសសរជ្
បរគេស ស្ថា ប័្អ ត្រជាតិ្ ្ិងសហគម្៍ដខ្មរគៅបរគេស។     

➢ គចញគសចកតីដថ្លងការណ៍ ្ិងគសចកតីប្បកាសព័ត្៌ាមា្ ទា្់គពលគវោ បកប្ស្ថយ
បំ ល្ឺ ្ិង គឆ្លីយត្បចំគោេះការ្ិយយបំគផលីសសភាពការណ៍ពិត្ ្ិងការបំោ្គលី
អធិបគត្យយកមពុជា ។ 

➢ បា្គធវីការដណនា ំ្ិងផតល់ឯកស្ថរដ្ល់ប្គប់ស្ថា ្េូត្ ្ិងស្ថា ្តំ្ណាងកមពុជាគៅ
បរគេស សំរាប់ជាមូលោឋ ្ កនុងការជួបប្បាប្ស័យគ្ញៀវបរគេស។  

➢ សកមមត្ស ូយ៉ា ងសវិត្ស្ថវ ញ គៅកនុងប្កបខ្ណឌ  EBA  តមរយៈការបញ្ជូ ្គណៈ
ប្បត្ិ្ូកមពុជាគៅជួបពិភាកាជាមួយឥសសរជ្សំ្្់ៗន្គណៈកមមការអឺរ ៉ាុប 
្ិងេេួលប្កុមគបសកកមមដសវងរកការពិត្របស់សហភាពអឺរ ៉ាុបគៅកមពុជា សំគៅ
រការបបអ្ុគប្ោេះព្ធតមរយៈ EBA ជូ្ប្បគេសជាតិ្ គោយប្បកា្់ជំហរោច់
្ត្មិ្គធវីការគោេះដូ្រឯករាជយ ្ិងអធិបគត្យយភាពរបស់កមពុជា ជាមួយ្ឹងជំ្ួយ
ណាមួយគ យី។ 

ខ្. ការររប្ពំដដ្្  
ប្កសួង បា្សហការយ៉ា ងជិត្សនិេធជាមួយគណៈកមាម ធិការចប្មុេះប្ពំដដ្្កមពុជា ្ិង

ប្បគេសជិត្្ង កនុងការគោេះប្ស្ថយបញ្ញា ប្ពំដដ្្ដដ្លគៅគសសសល់គោយស ត្ិវធិី ្ិង
គោយឈរគលីមូលោឋ ្ចាប់អ ត្រជាតិ្ ្ិងគោលការណ៍មិ្ដកដប្បដខ្សបនាេ ត់្ប្ពំដដ្្ 
គប្កាយគពលេេួលបា្ឯករាជយពីបារាងំ គដី្មបីដប្បកាល យតំ្ប្់ប្ពំដដ្នជាតំ្ប្់ស ត្ិភាព 
មិត្តភាព កិចចសហប្បតិ្បត្តិការ ្ិងការអ្ិវឌ្ឍ៖  

➢ ជាមួយប្បគេសគវៀត្ណាម៖ ប្បគេសទាងំពីរ បា្ចុេះហត្ាគល្គលី ស ធ្ិសញ្ញា
បំគពញបដ្ាមគលីស ធ្ិសញ្ញា កំណត់្ប្ពំដដ្្រដ្ឋឆ្ន ១ំ៩៨៥ ្ិងស ធ្ិសញ្ញា បំគពញ
បដ្ាមឆ្ន ំ២០០៥ (គៅថ្នស ធ្ិសញ្ញា បំគពញបដ្ាមឆ្ន ំ២០១៩) ្ិងពិធីស្ថរ
ខ្ណឌ សីមា ្ិងគបាេះបគរគ លប្ពំដដ្្រវាងកមពុជា ្ិងគវៀត្ណាម ដដ្លេេួលស្ថគ ល់
សមិេធផលគលីការររខ្ណឌ សីមា ្ិងគបាេះបគរគ លប្ពំដដ្្គៅត្ំប្់ដដ្លបា្ 
ឯកភាពោន គលីដខ្សប្ពំដដ្្ចំ្ួ្ ៨៤%។  

➢ ជាមួយប្បគេសនថ្៖ ប្កុមបគចចកគេសប្ពំដដ្្កមពុជា-នថ្ បា្គធវីការវាស់ដវង ្ិង
រុករកបគរគ លប្ពំដដ្្បារាងំ-គសៀម បា្ ២ បគរគ លបដ្ាមគេៀត្ ដដ្លរហូត្មក
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ដ្ល់គពលគ្េះ បា្រកគ ីញបគរគ លសរុបទាងំអស់ចំ្ួ្ ៧៣ បគរគ ល ដដ្ល
គបាេះគោយបារាងំ-គសៀម។ ភាគីទាំងពីរ ក៏បា្សគមាព ធឱ្យគប្បីប្បាស់ស្ថព ្ឆ្លង 
ប្ពំដដ្្សេឹងបត់្ (គខ្ត្តបនាេ យមា្ជ័យ) - បា្ណងគអៀ្ (គខ្ត្តប្សេះដកវ) កាល
ពីនថ្ៃេី២២ ដខ្គមស្ថ ្ិងកំពុងជំរុញឱ្យអាជាញ ធរោក់ព័្ធន្ប្បគេសទាងំពីរគរៀបចំ
សហការសគមាព ធគបីកជាផលូវការ្ូវប្ចកទាវ រប្ពំដដ្្អ ត្រជាតិ្ចំ្ួ្ ៤ គេៀត្ ឱ្យបា្
ឆ្ប់ គដី្មបពីប្ងឹងកិចចសហប្បតិ្បត្តិការោណិជជកមម ្ិងេំនាក់េំ្ងរវាងប្បជាជ្ 
្ិងប្បជាជ្ន្ប្បគេសទាងំពីរ។   

➢ ជាមួយប្បគេសឡាវ៖ គយងី បា្ប្ចា្គចាល្ូវការទាមទាររបស់ភាគីឡាវចំគោេះ
ការគសីគរតំី្ប្់អូតរ៉ា វ ដដ្លសាិត្គៅកនុងេឹកដី្គប្កាមអធិបគត្យយភាពរបសក់មពុជា 
គោយដផអកគលីដផ្េីដដ្លគណៈកមមការេេួលប េ្ុកកិចចការប្ពំដដ្្ប្បគេសទាងំ
ពីរបា្េេួលយកកាលពីឆ្ន ១ំ៩៩៨។ ប្សបោន គ្េះ ភាគីទាងំពីរ កំពុងចរចាគលី
គសចកតីប្ោងដបបបេបគចចកគេស (TOR) ស្តីពីការសស្នីអនកឯកគេសបារាងំ្ង
ដផ្េី គដី្មបីគូសចមលងដខ្សប្ពំដដ្្ពីដផ្េីសោន ន្ ត្ ១/១០០.០០០ មកគលី
ដផ្េី UTM ន្ ត្ ១/៥០.០០០ សប្មាប់កំណត្់ដខ្សប្ពំដដ្្ដដ្លគៅគសសសល់
ចំ្ួ្ ១៤% គេៀត្។   

ការររេី២៖ ការអនុវត្តនូវសោលនសោោយការបរសេស្ ប្បកបសោយភាពបត់បបន វាងវវ 
តបសៅនឹងស្ម្ពា ធភូមិសាន្រសតនសោោយ  
ប្កសួងការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ បា្អ្ុវត្តយ៉ា ង ជ្ ប់ខ្ជួ្្ូវ

គោល្គយបាយអពាប្កឹត្យ មិ្ចូលបកសសមព័ ធ្ ស ត្ិសហវជិជមា្ មិ្គប្ជៀត្ដប្ជកចូលកិចច
ការនផេកនុងផងោន  ្ិងការគោរពោន គៅវញិគៅមកគៅកនុងេំនាក់េំ្ងរបស់ខ្លួ្ជាមួយ
ប្បគេសទាងំអស់គៅគលីពិ្ពគោក។ កិចចសហប្បតិ្- បត្តិការគេវភាគី ្ិងពហុភាគីរវាង 
កមពុជា ្ិងបណាត ប្បគេសជាមិត្ត ប្តូ្វបា្ពប្ងឹង្ិងពប្ងីកជាប្តបនាេ ប់៖ 

ក. េំនាក់េំ្ងគេវភាគី 
កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ កមពុជាបា្ភាជ ប់េំនាក់េំ្ងការេូត្ជាមួយប្បគេស ២ បដ ា្មគេៀត្គឺ 

បូរកីសត្យមូណាកូ ្ិងបាបាដុ្ស ដដ្លគធវីឲ្យេំនាក់េំ្ងការេូត្របស់កមពុជាបចចុបប ន្ គកី្
ដ្ល់ ១៧៤ ប្បគេស។ កមពុជាក៏មា្ស្ថា ្ត្ំណាងខ្លួ្ប្បចាគំៅបរគេសចំ្ួ្ ៦៣ ្ិងបា្
ចុេះកិចចប្ពមគប្ពៀងគលីកដលងេិោឋ ការជាមួយប្បគេសចំ្ួ្ ៣៤ ផងដដ្រ។ 
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គប្ៅពីគ្េះ កមពុជា បា្ប ត្រតឹ្ចំណងមិត្តភាព ្ិងគលីកកមពស់កិចចសហប្បតិ្បត្តិការ
គេវភាគីជាមួយប្បគេសជាគប្ចី្ តមរយៈ៖ 

- ការជំរុញឲ្យប ត្ជាប្បប្កតី្គ ីងវញិ្ូវយ ត្ការគេវភាគីដដ្លមា្ប្ស្ថប់ ្ិងបា្
បគងកីត្យ ត្ការថ្មីបដ្ាមគេៀត្។ ជាក់ដសតង គប្ៅពីមា្យ្តការគណៈកមមការចប្មុេះ
គេវភាគីចំ្ួ្ ១៣ ្ិងគណៈកមមការអ្តររោឋ ្ិបាលចំ្ួ្ ២ គៅកនុងឆ្ន ២ំ០១៩ 
គ្េះ គយីងក៏បា្ចុេះហត្ាគល្បគងកីត្កិចចពិគប្ោេះគយបល់្គយបាយគេវភាគី
ចំ្ួ្ ៨ បដ្ាមគេៀត្ ដដ្លគធវីឲ្យចំ្ួ្សរុបគកី្គ ងីដ្ល់ ៣៤។ 

- ការបំគពញការររការេូត្ប្បនពណីយ៉ា ងមមាញឹក ដដ្លដសតងគចញតមរយៈការ
ផ្លល ស់បតូរេសស្កិចចផលូ វការ ្ិងេសស្កិចចការររជាគប្ចី្គលីករបស់ថ្នន ក់ដឹ្កនាំ
ជា្់ខ្ពស់កមពុជា គៅបរគេស។ កនុងគនាេះរមួមា្៖ 
១. ប្ពេះរាជេសស្កិចចរបស់ប្ពេះករុណាប្ពេះបាេសគមតចប្ពេះបរមនាថ្ ្គរាត្តម
សីហមុ្ី ប្ពេះមហាកសប្ត្ន្ប្ពេះរាជាណាចប្កកមពុជា គៅប្បគេសបារាងំ ចិ្ 
្ិងជប៉ាុ្។ 

២. េសស្កិចចផលូវការ ្ិងការររជាប ត្បនាេ ប់របស់ សគមតចគត្គជានាយករដ្ឋមន្រ ត្ី 
គៅនថ្ គវៀត្ណាម  ឥណឌូ គណសីុ  ចិ្  ជប៉ាុ្ សវីស តជីគីស្ថា ្ ដឆ្ក ហុងប្គី 
្ិងប ុលហាគ រ ីដដ្លគៅកនុងឱ្កាសេសស្កិចចទាងំគ្េះ ឯកស្ថរកិចចប្ពមគប្ពៀង
ចំ្ួ្ ៤០ ប្ត្ូវបា្ចុេះហត្ាគល្ោក់ព័ ធ្្ឹងកិចចសហប្បតិ្បត្តិការគលីដផនក
ោណិជជកមម  វ ិ្ ិគយគ គយ អប់រ ំ គេសចរណ៍ សុ្្ិបាល ការដឹ្កជញ្ជូ ្ 
្ិងគហោឋ រចនាសមព័្ធ  ប្ពំដដ្្ ្ិងថ្នមពល ជាគដី្ម។ 

៣. ជាមួយោន គ្េះ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី ប្បាក់ សុខុ្្ ក៏បា្អគញ្ជ ីញ
បំគពញេសស្កិចចផលូ វការ ្ិងការររជាប ត្បនាេ ប់គៅឥណឌូ គណសីុ នថ្ ឡាវ  
េីម័រគ គសត ចិ្ ស្ថធ្នរណរដ្ឋកូគរ ៉ា ដប លហសិក គអសាញ សវីស ្ិងបា្
អគញ្ជ ីញចូលរមួមហាស ន្ិបាត្អ.ស.ប គៅេីប្កុងញីវយ៉ាកសហរដ្ឋអាគមរកិ។ 
គៅកនុងឱ្កាសបំគពញេសស្ៈកិចចគនាេះ ឯកស្ថរកិចចប្ពមគប្ពៀងោក់ព័្ធ្ឹង 
វស័ិយកសិកមម ព ធ្ោរ ្ិងកិចចសហប្បតិ្បត្តិការចាប់គលីវស័ិយប្ពហមេណឌ  
ប្ត្ូវបា្ចុេះហត្ាគល្ផងដដ្រ។ មិ្ដត្ប៉ាុគណាណ េះ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី 
ក៏បា្គធវីជាសហប្បធ្ន្ដឹ្កនាជំាប ត្បនាេ ប់កិចចប្បជំុគណៈកមមការចប្មុេះរវាង 
កមពុជា -ឡាវ  កមពុជា -មីយ៉ា ្់មា៉ា  កមពុជា -គវៀត្ណាម ្ិងកិចចប្បជុំគណៈ 
កមមការអ ត្ររោឋ ្ិបាលកមពុជា- រុសសុីផងដដ្រ។ 
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៤. កមពុជា ក៏បា្គរៀបចំេេួលដំ្គណីរេសស្កិចចផលូវរដ្ឋ/ផលូវការរបស់ប្បមុខ្រដ្ឋ/រោឋ
្ិបាលបរគេស គៅកមពុជា  ដូ្ចជា កូ គរ ៉្ា ងត្ បូង  គវៀត្ណាម គ្បា៉ា ល់   
មីយ៉ា ្់មា៉ា   ប្សីលរក   ឡាវ  មា៉ា គ សីុ ្ិង ហុងប្គី ដដ្លគៅកនុងឱ្កាសគនាេះ 
ឯកស្ថរកិចចប្ពមគប្ពៀងចំ្ួ្ ២៣ ប្តូ្វបា្ចុេះហត្ាគល្ គដី្មបីគលីកកមពស់
ផលប្បគយជ្៍ជាតិ្ តមរយៈការពប្ងឹងកិចចសហប្បតិ្បត្តិការគេវភាគីគលីប្គប់ 
វសិ័យ។ 

 ជាការគួរឲ្យកត្់សមាគ ល់ ឆ្ន ២ំ០១៩ គបីគទាេះបីជាេំនាក់េំ្ងរវាងកមពុជា ្ិងអាគមរកិ 
បា្ជួបប្បេេះ្ូវភាពរការំកូសយ៉ា ងណាកតី ប៉ាុដ្តប្បគេសទាងំពីរ បា្ចាប់គផតីមបរា ញឆ្្េៈ
កនុងការស្ថត រ្ូវេំនាក់េំ្ងគេវភាគីជាមួយោន គ ងីវញិ ជាពិគសសតមរយៈការផ្លល ស់បតូរស្ថរ
លិខិ្ត្ជាគលីកេី១ រវាងថ្នន ក់ដឹ្កនាកំំពូលន្ប្បគេសទាងំពីរ។   

ខ្.េំនាក់េំ្ងពហុភាគី 
កមពុជា បា្អ្ុវត្ត្ូវ្គយបាយការេូត្របស់ខ្លួ្ បត្់ដប្គៅតមសភាពការណ៍

កនុងត្ំប្់ កដូ៏្ចជាកនុងសកលគោក។ កនុង្័យគ្េះ៖ 
១. កមពុជា បា្ចូលរួមយ៉ា ងសកមមកនុងរាល់កិចចប្បជំុនានាគប្កាមប្កបខ្ណឌ អាស្ថ ្ 
គោយសងកត្់ធៃ្់អំពីការគលីកកមពស់ស ត្ិភាព ស ត្ិសុខ្ ្ិងសាិរភាពតំ្ប្់ ្ិង
សគប្មចឲ្យបា្្ូវគោលគៅអាស្ថ ្ជាសហគម្៍ដត្មួយ គោយដផអកគលី 
មជឈភាពអាស្ថ ្ ្ិងការពប្ងឹងគោលការណ៍អាស្ថ ្។  

២. សគមតចគត្គជានាយករដ្ឋមន្រ ត្ី ្ិង ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី ក៏បា្អគញ្ជ ីញ
ចូលរួមកិចចប្បជំុកនុងគវេិកាកប្មិត្តំ្ប្់ ្ិងអ ត្រជាតិ្គផសងៗ ជាប្តបនាេ ប់គៅ
ប្បគេសនថ្  ចិ្  ជប៉ាុ្ តជីគីស្ថា ្  ដប លហសកិ  គអសាញ ្ិងសវីស។ល។   

៣. កមពុជា ក៏បា្គធវីជាមាច ស់ផេេះគរៀបចំកិចចប្បជំុកំពូលអាសីុ-បា៉ា សីុហវិកគលីកេី២ 
គោយគជាគជ័យ កាលពីដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ផងដដ្រ។  

តមរយៈកិចចសហប្បតិ្បត្តិការទាងំអស់គ្េះ  កមពុជា បា្គងីបឈរគ ងីគោយគសមីមុខ្ 
គសមីមាត្់ ្ិងគសមីសិេធិ បា្បគងកី្្ូវេំ្ុកចិត្តដផនក្គយបាយ ទាកទ់ាញ្ូវការឧបត្ាមភោបំ្េ
សប្មាបក់ារអ្ិវឌ្ឍប្បគេសជាតិ្ ្ិងការពប្ងឹងេីផារចាស់ ្ិងគបីកេីផារថ្មី។  

គដី្មបីប ត្គលីកកមពស់ផលប្បគយជ្៍ ្ិងកិត្ា្ុភាពជាតិ្ គៅឆ្ន ំ២០២០គ្េះ  
កមពុជា ក៏បា្គប្ត្ៀមខ្លួ្ជាមាច ស់ផេេះគរៀបចំកិចចប្បជំុគផសងៗ ដូ្ចជា “កិចចប្បជំុកំពូលអាសីុ-
អឺរ ៉ាុបគលីកេី១៣”  “កិចចប្បជំុកំពូលមហាអ្ុត្ំប្គ់មគងគ (GMS) គលីកេី៧” “ យុេធស្ថន្រសត
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សហប្បតិ្បត្តិការគសដ្ឋកិចចអាគយ៉ាយ៉ា វា៉ា ឌី្ - គៅប្បាយ៉ា  - គមគងគ (ACMECS)” ្ិងកិចចប្បជំុ
គៅតមជំនាញគផសងៗគេៀត្ជាគប្ចី្។    
 
ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី  
េ េ្ឹម្ឹងគ្េះដដ្រ ប្កសួងដត្ងដត្បា្យកចិត្តេុកោក់ខ្ពស់  កនុងការការោរផល 

ប្បគយ ជ្៍ពលរដ្ឋដខ្មរគៅបរគេស គោយបា្៖ 
▪ ជួយអ្តរាគម្៍សគន្ររគ េះ ្ិងគធវីមាតុ្្ូមិ្ិវត្ត្៍ពលរដ្ឋដខ្មរ ជាពិគសសពលករ- 
ពលការ ិ្ ីដខ្មរ ដដ្លរងគប្ោេះគោយការជួញដូ្រ ្ិងការរគំោ្បំោ្គៅបរគេស 
សរុប ៣៦,២៦២នាក ់ពីប្បគេសនថ្  មា៉ា គ សីុ  សិងាបុរ ី គវៀត្ណាម  ឥណឌូ គណសីុ  
្ិងចិ្ ជាគដី្ម។ 

▪ បា្ចរចាជាមួយភាគីអាគមរកិ គរៀបចំអ្ុសារណៈគយគយល់ោន ថ្មី គដី្មបសីប្មប
សប្មួលលកខខ្ណឌ ន្ការគធវីមាតុ្្ូមិ្ិវត្ត្៍ពលរដ្ឋដខ្មរមកពីអាគមរកិ។   

▪ បា្ជួយគោេះប្ស្ថយបញ្ញា ពលករ ្ិងផតល់គសវាកិចចការកុងស ុលនានា ទា្់
គពលគវោ ្ិងមា្ប្បសិេធភាពដ្ល់ពលរដ្ឋដខ្មរគៅបរគេស។   

ការររេី៣៖ ការអនុវត្តការងារការេូត្គសដ្ឋកិចច និងវបបធម៌ ស ីមបពីង្ងឹងគសដ្ឋកិចចជាតិ  
ប្កសួងការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ បា្្ិងកំពុងជំរុញយុេធស្ថន្រសត

អាេិភាពថ្មមីួយ គដី្មបចូីលរមួជាវភិាគទា្ពប្ងឹងជ្េល់កំគណី្គសដ្ឋកិចច កាត់្ប ា្យការពឹង
ដផនកគលីជំ្ួយពី្ងគប្ៅ ្ិងគលីកកមពស់ផលប្បគយជ្៍កមពុជាគៅកនុងតំ្ប្់ ្ិងអ ត្រជាតិ្ 
គោយដប្បកាល យពីការអ្ុវត្តការេូត្ប្បនពណី គៅជាការអ្ុវត្តការេូត្េំគ្ីប គោយបដ ា្ម
ការេូត្គសដ្ឋកិចច ្ិងវបបធម៌ា ជាចំដណកដ៏្សំ្្់មួយកនុងការរួមចំដណកគលីកកមពស់
កិត្ា្ុភាពជាតិ្ ្ិងអ្ិវឌ្ឍគសដ្ឋកិចចជាតិ្ គោយកនុងគនាេះ ប្កសួង៖ 

- បា្្ិងកំពុងគរៀបចំ្ូវឯកស្ថរយុេធស្ថន្រសតសតី ពីគសដ្ឋកិចចការេូត្ ្ិងដផ្ការ
សកមមភាពគផសងៗ គោយថ្មីៗគ្េះ ប្កសួងបា្គរៀបចំសិកាខ ស្ថោសតីពីការេូត្ 
គសដ្ឋកិចច គោយមា្ការចូលរួមពីថ្នន ក់ដឹ្កនាំប្កសួង ្ិងអងគអនកការេូត្កមពុជា 
គដី្មបពិីភាកា ្ិងប្បមូលធ្នតុ្ចូលអំពីការគរៀបចំដផ្ការ យុេធស្ថន្រសតគ្េះ។ 

- បា្ប្តគរៀបចំចងប្កង ្ិងផសពវផាយផ្លេ ំងព័ត្៌ាមា្េូគៅ(Dashboard) សតីពី 
ស្ថា ្ភាពគសដ្ឋកិចច ោណិជជកមម វ ិ្ ិគយគ ្ិងគេសចរណ៍ គដី្មបីផតល់ជូ្អនក 
ការេូត្គប្បីប្បាស់កនុងការទាក់ទាញវ ិ្ ិគយគ ្ិងគ ញ្ៀវគេសចរពីបរគេស។ 
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- បា្សហការគរៀបចំដំ្គណីរេសស្កិចចសិកាអងគេូត្បរគេសគៅគខ្ត្តគសៀមរាប 
្ិងោណិជជករមកពីប្បគេសជប៉ាុ្ ្ិងនថ្ គៅ្នំគពញ គោយបា្គធវីបេបរា ញ 
សតី ពីឱ្កាសវ ិ្ ិ គយគគៅកមពុជា ្ិងគរៀបចំកមមវធីិផគូ រផគងោណិជជកមមជាមួយ 
ប្កុមហ ុ្ដខ្មរផងដដ្រ។ 
គៅកនុងស្ថម រតី្ប្សបោន គ្េះ  ស្ថា ្ត្ំណាងកមពុជាប្បចាគំៅបរគេស ក៏បា្ខិ្ត្ខំ្បគងកី្

ការផសពវផាយ ្ិងទាក់ទាញោណិជជករ វ ិ្ ិ គយគិ្ ្ិងគេសចរបរគេសមកកមពុជា  
តមរយៈការ៖ 

- ចូលរួម ្ិងគរៀបចំ្ូវកមមវធីិគផសងៗ ដូ្ចជា ការតំងពិព័រណ៍  ្ិងផសពវផាយ
ោណិជជកមមអំពី សកាត ្ុពលគេសចរណ៍ ្ិងឱ្កាសមកវ ិ្ ិគយគគៅកមពុជា។ 

- ជួបពិភាកា ្ិងចូលរួមគធវីបេបរា ញគៅកនុងគវេិកានានា ជូ្ត្ំណាងប្កុមហ ុ្ 
្ិងវ ិ្ ិគយគិ្បរគេស។  

- សប្មបសប្មួល ្ិងគរៀបចំេសស្កិចចរបស់ោណិជជករបរគេស ដូ្ចជា នថ្ ចិ្ ្ិង
ជប៉ាុ្ គៅកមពុជា ្ិងដំ្គណី រេសស្កិចចសិការបស់អងគេូត្បរគេសប្បចាំគៅ
ប្បគេស មកេសសនាគខ្ត្តគសៀមរាប។  

- ចូលរមួគរៀបចំការតងំពិព័រណ៍វបបធម៌ានានា ដូ្ចជា សំគលៀកបំោក់ប្បនពណី ្ិង
មាូបអាហារដខ្មរ គៅកនុងកមមវធីិគផសងៗជាគប្ចី្។ 

ការររេី៤៖ ការចូលរមួកា្់ដត្សកមមដ្ល់បុពវគហតុ្ស ត្ិភាព សាិរភាព ្ិងការប្បយុេធ្ឹង
ការប្បឈមនានាគៅកនុងពិ្ពគោក 

គទាេះជាមា្ការប្បឈម្ឹងគប្ោេះថ្នន ក់ដ្ល់អាយុជីវតិ្ក៏គោយ ក៏កមពុជាគៅប្តមា្
ភាពសកមមចូលរួមចំដណកកនុងការដថ្រកាស ត្ិភាព ្ិងសាិ រភាពរបស់ពិ្ពគោក។  
ជាក់ដសតង គៅកនុងឆ្ន ំ២០១៩ កមពុជាបា្បញ្ជូ ្កងមាល ំងចំ្ួ្ ៧៨៨ នាក់ (ន្រសតី  ៦៥ 
នាក)់ គៅកា្់ប្បគេសស ូដ្ង់្ងត្បូង  លីបង់  មា៉ា លី  អាន្រហវកិកណាត ល ្ិងគយដម៉ា្។ 

ចាប់តងំពីឆ្ន ២ំ០០៦ មកេល់គពលគ្េះ កមពុជា បា្បញ្ជូ ្កងកមាល ងំសរុបចំ្ួ្ 
៦.៥៥៦ នាក់ (ប្សីត ៣៣៨ នាក់) គៅបំគពញគបសកកមមដថ្រកាស ត្ិភាពអ.ស.ប គៅ
តំ្ប្់គបសកកមមចំ្ួ្ ១០ កនុងប្បគេស ៩ រមួមា្៖ ឆ្ដ៍្ ស ូដ្ង់ ស ូដ្ង់្ងត្បូង អាន្រហវកិ 
កណាត ល លីបង់ សីុប សីុរ ីមា៉ា លី ្ិងគយដម៉ា្។ គៅកនុងតំ្ប្់អាស្ថ ្ កមពុជា សាិត្កនុងគលខ្
គរៀងេី៣ ន្ប្បគេសដដ្លបា្បញ្ជូ ្កងេ័ពមួកគខ្ៀវចូលរមួកនុងគបសកកមមដថ្រកាស ត្ិភាព
របស់ អ.ស.ប ្ិងសាិត្កនុងគលខ្គរៀងេី២ ន្ប្បគេសដដ្លបា្បញ្ជូ ្កងកមាល ងំ ជានារ។ី   
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មា៉ាងវញិគេៀត្ គប្កាមការជួយោបំ្េដផនកហិរញ្ាវត្ាុពីកមពុជា ្ិងពីប្បគេសសមាជិក 
អាស្ថ ្មួយចំ្ួ្ មជឈមណឌ លត្ំប្់អាស្ថ ្សប្មាប់សកមមភាពមី្ (ARMAC) បា្្ិង
កំពុងគដី្រតួ្នាេីយ៉ា ងសំ្្់កនុងការគលីកកមពស់ការយល់ដឹ្ងជាស្ថធ្នរណៈអំពីគប្ោេះថ្នន ក់
ន្សំណល់ជាត្ិផេុ េះពីសន្ររគ ម ្ិងជួយដ្ល់ជ្រងគប្ោេះគោយសហការជាមួយអនក 
ោក់ព័ ធ្គៅកនុងប្បគេសចំ្ួ្ ៤ គផសងគេៀត្គប្ៅពីកមពុជា ដូ្ចជា នថ្ ឡាវ មីយ៉ា ្់មា៉ា  ្ិង 
គវៀត្ណាម។  

បដ ា្មពីគលីគបសកកមមដ៏្ឧត្តុងគឧត្តម ្ងគលីគ្េះ  កមពុជាក៏បា្៖ 
១. បំគពញតួ្នាេីយ៉ា ងសកមម កនុងនាមជាអ្ុប្បធ្ន្មហាស ន្ិបាត្អ.ស.ប គលីក 
េី៧៣ គោយបា្ដឹ្កនាកិំចចប្បជំុគពញអងគរបស់មហាស ន្ិបាត្ អ.ស.ប ជាគប្ចី្
ដ្ង ពិភាកា ្ិងអ្ុម័ត្គលីរគបៀបវារៈោក់ព័្ធ ្ឹងបញ្ញា ប្បឈម ្ិងការអ្ិវឌ្ឍ
ជាសកល។ 

២.  គយីងបា្ចូលរមួគៅកនុងកិចចខិ្ត្ខំ្ប្បឹងដប្បងគផសងៗ របស់សហគម្៍អ ត្រជាតិ្  
កនុងការគលីកកំពស់ស ត្ិភាព ្ិងសាិរភាពពិ្ពគោក តមរយៈការចូលរួមកិចច
ប្បជំុពិភាកាអ ត្រជាតិ្គផសងៗ ោក់ព័ ធ្ ្ឹងបញ្ញា អា វុធជីវស្ថ ន្រសត  ្ិងគីមី  
ការប្បយុេធប្បឆ្ងំគប្គឿងគញៀ្ ្ិងបា្ចុេះហត្ាគល្គលីស ធ្ិសញ្ញា សតីពីការ
ហាមឃាត្់អាវុធ្ុយគកលដអ រផងដដ្រ។ 

៣. េ េ្ឹមគ្េះ ប្កសួង ក៏បា្ោក់គចញ្ូវជំហរចាស់ោស់គលីបញ្ញា មួយចំ្ួ្ 
ដ្ូចជា បញ្ញា ឧបេវីបកូគរ ៉ា សមុប្េចិ្្ងត្បូង ភាពជានដ្គូគសដ្ឋកិចចប្គប់ប្ជុង
គប្ជាយកនុងតំ្ប្់ (RCEP) គំ្ិត្ផតួចគផតីមដខ្សប្កវាត់្្ិងផលូវ (BRI) េសស្ៈទា្
ឥណឌូ -បា៉ា សីុហវកិ ្ិងសភាពការណ៍គៅមជឈមិបូោ៌ា  ។ល។  

ការររេី៥៖ ការប ត្ការោា នកំបែេប្មង់សាា ប័នសៅកនុងប្កសួ្ង ស ីមបីសរៀបចំអងគអនកការេូត 
ប្បកបគោយ  វជិាជ ជីវៈ សស្នហាជាតិ ស្កមម និងម្ពនស្មត្ាភាព 

គលីវស័ិយកំដណេប្មង់ ប្កសួងបា្៖ 
- ប ត្គរៀបចំគធវីឱ្យគសវាស្ថធ្នរណៈមា្ដំ្គណីរការកា្់ដត្ប្បគសីរ។  
- គរៀបចំវគគបណតុ េះបណាត លជាគប្ចី្ដ្ល់មន្រ ត្ី ប្កសួង ្ិងមន្រ ត្ី ដដ្លប្ត្ូវបា្
ដត្ងតងំឱ្យបគប្មីការររគៅតមស្ថា ្តំ្ណាងកមពុជាគៅបរគេស គដី្មបបីគងកី្
ជំនាញវជិាជ ជីវៈ ដប្បកាល យជាអនកការេូត្អាជីព។ 
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- គរៀបចំការប្បលងភាស្ថបរគេស ្ិងចំគណេះដឹ្ងេូគៅនផេកនុង សប្មាប់ដត្ងតងំ
មន្រ ត្ីគោយដផអកគលីសមត្ាភាព  ត្មាល ភាព ្ិងភាពសមធម៌ា។ 

- គធវីឲ្យប្បគសីរគ ីង្ូវការអ្ុវត្តដផ្ការហិរញ្ាវត្ាុ របស់ប្កសួង ្ិងបា្គរៀបចំ
ោក់ឲ្យគប្បីប្បាស់គសវាធ្ននារា៉ាប់រងដថ្ទាសុំខ្ភាពសប្មាប់មន្រ ត្ីការេូត្កមពុជាគៅ
បរគេស។ 

- ប ដ្ពប្ងឹង ្ិងអ្ិវឌ្ឍប្បព័ ធ្ឌី្ជីថ្លូប្ីកមម ដូ្ចជា ការអ្ិវឌ្ឍប្បព័ ធ្ប្គប់ប្គង
លិខិ្ត្ឆ្លងដដ្្ផលូ វការ្ិងការេូត្ថ្មី ប្បព័្ធប្គប់ប្គងឯកស្ថរ Digital Library 
System ្ិងប្បព័ ធ្ប្តួ្ត្ពិ្ិត្យ ្ិងប្គប់ប្គងសុវត្ាិភាពគៅប្កសួង ជាគដី្ម។ 

- ពប្ងឹងការគធវីសវ្កមម ក៏ដូ្ចជា ការគធវីអធិការកិចចកនុងប្កសួង ្ិងគៅតមស្ថា ្
តំ្ណាងកមពុជា គៅបរគេស។ 

- ប្កុមប្ស្ថវប្ជាវ វភិាគ ្ិងពាករណ៍ បា្រួមចំដណកផតល់ជាធ្នតុ្ចូលគៅកនុង
ការររប្ស្ថវប្ជាវ ្ិងវភិាគអំពីប្ពឹត្តិការណ៍ជាតិ្ ្ិងអ ត្រជាតិ្ ្ិងមា្កិចច 
សហការយ៉ា ងលអជាមួយ្ឹងបណាត អគគនាយកោឋ ្ជំនាញរបស់ប្កសួង។  

- ដំ្គ ីងកញ្ច ប់ថ្វកិារចំណាយេួរគៅសំរាប់ស្ថា ្ត្ំណាងគៅបរគេសចំ្ួ្ 
១០%។ 

- េិញស្ថា ្េូត្គៅ អង់ការា៉ា  ប្បគេសេួរគី ្ឹងជួសជុលស្ថា ្េូត្គៅដស រប ី ្ិង  
ប ុលហាគ រ។ី 

- គរៀបចំ E-Passport ជិត្រចួរាល់្ិង ោក់ឱ្យដំ្គណីការនាគពល្ងមុខ្ឆ្ប់ៗ
គ្េះ។ 

 
ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី  

សមិេធផលជាេីគមាេ្ៈ ដដ្លប្កសួងការបរគេស ្ិងសហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ 
េេួលបា្កនុងការអ្ុវត្តេិសគៅការររអាេិភាពទាំងប្បាំ នាឆ្ន កំ្លងគៅ មិ្អាចកាត់្ 
ផ្លត ច់បា្ពីការដឹ្កនាបំ្បកបគោយភាពគឈលៀសនវ បិុ្ប្បសប់ នឆ្នប្បឌិ្ត្ខ្ពស់ ្ិងគមតត ករុណា
ធម៍របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី ្ិងជារដ្ឋមន្រ ត្ីការបរគេស្ិងសហប្បត្ិបត្តិការអ្តរ
ជាតិ្ ្ិងការខិ្ត្ខ្ំត្ស ូបតូ រគបតជញរបស់ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី ជាថ្នន ក់ដឹ្កនា ំ
មន្រ ត្ី បុគគលិកប្គប់ជា្់ថ្នន ក់ទាងំអស់បា្គេ។ គយងីខ្ញុ ំទាងំអស់ោន  គបតជាញ ដថ្រកាសមិេធផល
ដដ្លេេួលបា្គ្េះ ្ិងប ត្គប្ជាងខ្ពស់ស្ថម រតី្ស្ថមគគីឯកភាពជាតិ្ ស្ថម រតី្េេួលខុ្សប្តូ្វ
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្ិងប្បសិេធភាពការររ សំគៅដ្គណតី មបា្ជ័យជំ្េះថ្មីៗ ដថ្មគេៀត្ គដី្មបបុីពវគហតុ្ប្បគេស
ជាតិ្មាតុ្្ូមិ ្ិងប្បជាជ្។  

ជាេីបញ្ច ប់ ខ្ញុ ំសូមគោរពជូ្ពរ ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្រ ត្ី រដ្ឋមន្រ ត្ីការបរគេស ្ិង
សហប្បតិ្បត្តិការអ ត្រជាតិ្ ឯកឧត្តម គោកជំទាវ គោក គោកប្សី នាងកញ្ញា  មន្រ ត្ី 
រាជការ គ ញ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ទាងំអស់ សូមជួបប្បេេះដត្ពុេធពរទាងំបួ្ប្បការ គឺ អាយុ វណណៈ 
សុខ្ៈ ពលៈ កំុបីគ លៀងឃាល ត្គ យី៕  

 
សូមអរគុណ!  

 
 


