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សេចក្ដីប្រកាេព័តម៌ាន 

េដីពី  

“េប្តា ហគ៍ាំពារេង្គម ២០២៣”  
 

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០២៣ 
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នាព្េឹកថ្ងៃចនទ ៨ពរាច ខែមាឃ ឆ្ន ំខាល ចត្វា ស័ក េ.ស. ២៥៦៦ ព្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០២៣, 

ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ ិរសភាចារ្យ អូន ព័នធមុនីរ័តន ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនតី រ្ដ្ឋម្ន្តនតីព្កសួងពសដ្ឋកិចច និងហិរ្ញ្ញវរថុ និងជា

ព្បធានព្កុម្ព្បឹកាជារិគំពារ្សងគម្ បានអពញ្ជ ើញជាអធិបរីដ្៏ែពង់ែពស់កនុងេីធពីបើក “សបាត ហ៍គំពារ្សងគម្” ឆ្ន ំ២០២៣ 

ខដ្លបានព្បព្េឹរតពៅពៅសណ្ឋឋ គរ្ ពរ្៉េសុីដ្ង់ សុខាភ្នំពេញ។ កម្មវិធីពនេះពរ្ៀបចំព ើងពោយព្កុម្ព្បឹកាជារិគំពារ្

សងគម្ និងពោយមានការ្គំព្ទេីថ្ដ្គូ្អភ្ិវឌ្ឍន៍ អងគការ្សងគម្សុីវិល និងភាគី្ពាក់េ័នធដ្ថ្ទពទៀរ  ខដ្លជាខននកម្ួយ

ថ្នការ្េព្ងឹងយនតការ្អភ្ិបាលកិចចលអកនុងព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ពៅកម្ពុជា ពោយអនុពោម្ត្វម្ការ្ចងអុលបង្ហា ញរ្បស ់

“ព្កបែណ្ឌ ពគលនពោបាយជារគំិពារ្សងគម្ ២០១៦-២០២៥” និង “យទុធសាន្តសតចរពុកាណ្ដ្ណំ្ឋកក់ាលទ៣ី” 

រ្បស់រាជរ្ោឋ ភ្ិបាល។ 

 “សបាត ហគំ៍ពារ្សងគម្” ជាព្េឹរតិការ្ណ៍្ព្បចំាឆ្ន ំខដ្ល ព្កមុ្ព្បកឹាជារគំិពារ្សងគម្ បានសពព្ម្ចបពងកើរ និង

ព្បារ្េធចាប់ត្វំងេីឆ្ន ំ២០២២ម្ក កនុងពគលបំណ្ងបពងកើរជាពវទិកាេិភាកាអំេីទិដ្ឋភាេពគលនពោបាយគំពារ្សងគម្ 

និងពលើទិដ្ឋភាេបពចចកពទសថ្នដ្ំពណ្ើរ្ការ្ព្គ្ប់ព្គ្ង និងចារ់ខចងអនតរាគ្ម្ន៍គំពារ្សងគម្នានា រ្វាងសាថ ប័នរ្បស់

រាជរ្ោឋ ភ្ិបាលជាម្ួយភាគ្ីពាក់េ័នធនានា រ្ួម្មានថ្ដ្គ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍, រំណ្ឋងនិពោជក, រំណ្ឋងនិពោជិរ, អងគការ្

សងគម្សុី វិល និងភាគី្ពាក់េ័នធដ្ថ្ទពទៀរ។ បខនថម្ពលើពនេះ “សបាត ហគំ៍ពារ្សងគម្” ក៏ព្រូវបានពព្បើជាយនតការ្ម្ួយខដ្ល

អាចពលើកកម្ពស់ការ្យល់ដ្ឹងរ្បស់សាធារ្ណ្ជនអំេីព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ នងខដ្រ្។ 

 “សបាត ហគំ៍ពារ្សងគម្ ” ឆ្ន ំ២០២៣ នឹងពតត រការ្េិភាកាពលើការ្េព្ងឹងព្បសិទធភាេ និងរមាា ភាេថ្នព្បេ័នធ

គំពារ្សងគម្កម្ពុជា ខដ្លឆាុេះបញ្ច ងំត្វម្រ្យៈម្លូបទ “អភ្បិាលកចិចលអ នងិភាេពជឿជាករ់្បសស់ាធារ្ណ្ជន” និងព្រូវ

បានពរ្ៀបចំកនុងទព្ម្ង់ជាពវទិកាម្ួយខដ្លរ្ួម្មានការ្ពធាើបទបង្ហា ញ និងកិចចេិភាកាខដ្លសព្ម្បសព្ម្ួលពោយវាគ្មិនជា

ថ្នន ក់ដ្ឹកនំាជាន់ែពស់ អនកជំនាញ និងរំណ្ឋងថ្ដ្គ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ពាក់េ័នធ អងគការ្សងគម្សុីវិល និងភាគ្ីពាក់េ័នធដ្ថ្ទពទៀរកនុង

ព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ពៅកម្ពុជា និងពោយការ្ចលូរ្មួ្េីសំណ្ឋក់ថ្នន ក់ដ្ឹកនំាម្កេីព្កសងួ-សាថ ប័នពាក់េ័នធខដ្លមាន

សមាសភាេកនុងព្កុម្ព្បឹកាជាតិ និងគ្ណ្ៈកមាម ធិការ្ព្បរិបរតិថ្នព្កុម្ព្បឹកាជារិគំពារ្សងគម្ ព្បមាណ្ ១ ០០០ នាក់ 

ទងំពោយតទ ល់ និងត្វម្រ្យៈព្បេ័នធវពីដ្អូ (Zoom) ដោយមិនគិតបញ្ចូលអ្នកទស្សនាការផ្សាយបនតផ្ទា ល់ តាមរយៈ

បណ្ដា ញស្ង្គមនានា។ ពវទិកាពនេះនឹងដ្ំពណ្ើរ្ការ្រ្យៈពេល ៣ថ្ងៃពេញ ចាប់េីថ្ងៃទី១៣-១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ំ២០២៣ និង

ប្ពះរាជាណាចប្ក្ក្មពុជា 

ជារ ិសាសនា ព្េេះម្ហាកសព្រ 
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ប្ក្េួង្សេដ្ឋកិ្ចច និង្ ហិរញ្ញវតថុ 

អគ្គពលខាធកិារ្ោឋ នព្កុម្ព្បឹកាជារគំិពារ្សងគម្ 
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បនាទ ប់េីរ្យៈពេល ៣ថ្ងៃពនេះ, ថ្ដ្គូ្អភ្ិវឌ្ឍន៍ អងគការ្សងគម្សុីវិល និងបណ្ឋត ភាគី្ពាក់េ័នធដ្ថ្ទពទៀរ ព្រូវបាន

អនុញ្ញ រ និងពលើកទឹកចិរតឱ្យបនតពរ្ៀបចំកម្មវិធីពាក់េ័នធនឹងកិចចគំពារ្សងគម្ ពៅត្វម្ទីត្វំងជាក់ខសតង និងត្វម្លទធភាេ

ពរ្ៀងៗែាួន រ្ហរូដ្ល់ពេញ១សបាត ហ៍។  

មានព្បសាសន៍ដ្៏ែពងែ់ពស់កនងុេីធីពបើកពនេះ, ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ រិសភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនត ី បានបញ្ជ ក់ថ្ន 

ការ្ពតោ រកិចចេិភាកាពលើ “ការ្េព្ងងឹព្បសទិធភាេ នងិរមាា ភាេព្បេន័ធគំពារ្សងគម្កម្ពុជា” ខដ្លបង្ហា ញោ៉ា ងចាស់ថ្ន 

រាជរ្ោឋ ភ្ិបាលយកចិរតទុកោក់ោ៉ា ងខាា ំង ពលើការ្កសាងព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ម្យួខដ្លព្បកាន់ខាជ ប់នវូពគលការ្ណ៍្

អភ្ិបាលកិចចលអ ពដ្ើម្បីបពងកើនជំពនឿទុកចិរតរ្បស់សាធារ្ណ្ជន។ ពគលការ្ណ៍្ថ្នការ្េព្ងងឹព្បសិទធភាេ និងរមាា ភាេ 

េិរជាមានសារ្ៈសំខាន់ កនុងការ្ធានាថ្ន ទងំងវិការ្ដ្ឋ និងងវិកាភាគ្ទនខដ្លបានបង់ពោយនិពោជក និងកម្មករ្

និពោជិរព្រូវបានពព្បើព្បាស់ចំពគលពៅ និងម្ិនែជេះខាជ យ ជាេិពសសកនុង្ខណៈដែលការ្អភ្ិវឌ្ឍព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ 

បាន និងកំេុងពបាេះជំហានពៅម្ុែកាន់ខរព្បពសើរ្ពនាេះ។ 
 

ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ រិសភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនត ី បានមានព្បសាសន៍បនតពទៀរថ្ន ពព្កាម្ការ្ដ្ឹកនំាដ្៏ឈ្លា សថ្វ, 

បុិនព្បសប់, ម្ុ៉ឺងមា៉ា រ់ និងព្បាកដ្និយម្រ្បស់ សពម្តចអគ្គម្ហាពសនាបរីពរពជា ហ ុន សេន នាយករ្ដ្ឋម្ន្តនតីថ្ន

ព្េេះរាជាណ្ឋចព្កកម្ពុជា, ព្បពទសកម្ពុជាមានសម្រថភាេព្គ្ប់ព្គ្ងសភាេការ្ណ៍្ទល់នឹងវិបរតិនានាបានោ៉ា ងលអព្បពសើរ្  

និងបានការ់បនថយនលប៉ាេះពាល់អវិជជមានម្កពៅកព្ម្ិរខដ្លអាចព្គ្ប់ព្គ្ងបាន ត្វម្រ្យៈការ្ោក់ពចញនូវវិធានការ្

អនតរាគ្ម្ន៍ចំាបាច់ទំងកនុងខននកបពចចកពទស និងខននកសងគម្-ពសដ្ឋកិចចជាបនតបនាទ ប់។ ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ ិរសភាចារ្យ

ក៏បានគ្ូសបញ្ជ ក់បដនែមថ្ន វឌ្ឍនភាេខដ្លពយើងសពព្ម្ចបានទំងពនេះ ពកើរព ើងពោយការ្ែិរែំរ្បស់ព្កសួង-សាថ ប័ន

ពាក់េ័នធ ជាម្ួយនឹងជំនួយបពចចកពទសរ្បស់ថ្ដ្គ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូ្ចជាការ្រួ្ម្ចំខណ្ករ្បស់ព្គ្ប់ភាគ្ីពាក់េ័នធ ពព្កាម្

ការ្ចងអុលបង្ហា ញពោយតទ ល់រ្បស់ សពម្តចពរពជានាយករ្ដ្ឋម្ន្តនតី ខដ្លសពម្តចខរងខរចារ់ទុកការ្អភ្ិវឌ្ឍព្បេ័នធ

គំពារ្សងគម្ ជាពគលនពោបាយអាទិភាេម្ួយរ្បស់រាជរ្ោឋ ភ្ិបាល នាពេលកនាងម្ក និងសព្មាប់ពេលអនាគ្រ។ 

សូម្ជព្មាបជូនថ្ន ព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ខដ្លមានសសរ្សតម្ភ២ គ្៉ឺព្បេ័នធជំនួយសងគម្ និងព្បេ័នធសនតិសុែសងគម្ 

រ្ួម្ចំខណ្កោ៉ា ងសំខាន់កនុងការ្កសាងសងគម្ម្ួយព្បកបពោយភាេសុែដ្ុម្ និងជាម្ូលោឋ នព្គ្ឹេះសព្មាប់ព្ទព្ទង់ និង

អភ្ិវឌ្ឍព្បពទសឱ្យមានភាេធន់ រ្ងងមា,ំ និរ្នតរ្ភាេ, សម្ធម្៌, បរ្ិោបនន និងជួយឱ្យសងគម្ជារិអាចឈ្លនពៅសពព្ម្ចបាន

នូវពគលពៅអភ្ិវឌ្ឍន៍សំខាន់ៗ ព្សបត្វម្រ្ពបៀបវារ្ៈពគលនពោបាយរ្បសរ់ាជរ្ោឋ ភ្ិបាល។ កនុងន័យពនេះ ការ្ជំរ្ុញ

ការ្អភ្ិវឌ្ឍព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ ម្ិនព្រឹម្ខរព្រូវការ្ជាចំាបាច់នូវកិចចសហការ្រ្វាងព្កសួង-សាថ ប័នពាក់េ័នធប៉ាុពណ្ឋណ េះពទ 

ខងម្ទងំព្រូវការ្ជាចំាបាច់នងខដ្រ្ នូវការ្កសាងយនតការ្អភ្ិបាលកិចចម្ួយខដ្លមានភាេរ្ងងមា ំ ពោយព្បកាន់ខាជ ប់

នូវពគលការ្ណ៍្រមាា ភាេ និងគ្ណ្ពនយយភាេ ពដ្ើម្បីធានាឱ្យបាននូវព្បសិទធភាេ តម្លា ភាព និងនិរ្នតរ្ភាេ។  

សូម្ជព្មាបជូនថ្ន ពព្កាយេីការ្បពងកើរព ើងពៅឆ្ន ំ២០១៧, “ព្កមុ្ព្បកឹាជារគំិពារ្សងគម្” បំពេញរួនាទីជា

ពសនាធិការ្ខរម្ួយរ្បស់រាជរ្ោឋ ភ្ិបាលកនុងការ្េិនិរយ និងសព្ម្បសព្ម្ួលពលើការ្ពរ្ៀបចពំគលនពោបាយ, ការ្ខកទព្ម្ង់

សាថ ប័នពាក់េ័នធក៏ព្រូវបានពធាើព ើងជាបនតបនាទ ប់ ដ្ូចជា៖ (១) ការ្ពរ្ៀបចំរ្ចនាសម្ព័នធងមរី្បស់ ពបឡាជារសិនតសិែុសងគម្ 

(ប.ស.ស.), (២) ការ្បពងកើរ និងោក់ឱ្យដ្ំពណ្ើរ្ការ្ ម្លូនធិជិារជិនំយួសងគម្ (ម្.ជ.ជ.) និង (៣) ការ្ែរិែខំកទព្ម្ង ់

ទភីាន កង់្ហរ្បញ្ជ កច់ណំ្ឋយពសវាសខុាភ្បិាល ឱ្យកាា យជាសាថ ប័នបញ្ជ ក់ចំណ្ឋយសព្មាប់ព្បេ័នធខងទសំុែភាេសងគម្

ទងំម្ូល។ ម្ិនខរប៉ាុពណ្ឋណ េះ រាជរ្ោឋ ភ្ិបាលក៏បានបពងកើរ និងោក់ឱ្យដ្ំពណ្ើរ្ការ្ “នយិរ័ករ្សនតសិែុសងគម្” ខដ្លជា

ពសនាធិការ្ថ្នអាជាា ធរ្ពសវាហិរ្ញ្ញវរថុម្ិនខម្នធនាគរ្ ពដ្ើម្បីពធាើនិយ័រកម្ម និងព្រួរេិនិរយពលើព្បរិបរតិការ្កនុងព្បេ័នធ

សនតិសុែសងគម្នងខដ្រ្ ដែើមបីធានាថ្ន ដ្ំពណ្ើរ្ការ្ព្គ្ប់ព្គ្ង និងចារ់ខចងរ្បបសនតិសុែសងគម្នានា ព្រូវបានអនុវរត

ព្បកបពោយភាេព្រឹម្ព្រូវ រមាា ភាេ និងគ្ណ្ពនយយភាេចំពពាេះសាធារ្ណ្ជន ជាេិពសស ចំពពាេះនិពោជក និងកម្មករ្
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និពោជិរ ខដ្លមានការេាកិចចបង់ភាគ្ទនចូលពៅកនុងម្ូលនិធិរ្ួម្គន មួយ។ ងមីៗពនេះរាជរ្ោឋ ភ្ិបាលក៏បាន អនុម្័រ 

និង្ោក់ឱ្យអ្នុវតតនូវ “អនពុ្ករឹយសត េីនីយិរ័កម្មព្បេន័ធសនតសិែុសងគម្” ពដ្ើម្បីនតល់ជាម្លូោឋ នព្គ្ឹេះសព្មាប់ការ្ចាប់ពនតើម្

បំពេញការ្ង្ហរ្រ្បស់និយ័រករ្សនតិសុែសងគម្ ពដ្ើម្បីេព្ងងឹព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ទងំម្ូលឱ្យកាន់ខរព្បពសើរ្។ 

 ពោយខ កសព្មាប់កម្មវិធីឧបរតម្ភសាច់ព្បាក់ជូនព្គួ្សារ្ ព្កីព្ក និងង្ហយរ្ងពព្គេះ កនុងអំ ុងពេលព្បយុទធនឹងជំង៉ឺ

កូវដី្-១៩, ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ រិសភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនតី បានបញ្ជ ក់ថ្ន ពទេះបីបចចុបបននឥទធិេលជំង៉ឺកូវដី្-១៩ 

បានងម្ងយក៏ពោយ ក៏រាជរ្ោឋ ភ្ិបាលសពព្ម្ចបនតអនុវរតកម្មវិធីឧបរថម្ភសាច់ពនេះ កនងុឆ្ន ំ២០២៣ពទៀរ ពដ្ើម្បីបនតជួយ

គំព្ទព្គ្ួសារ្ព្កពី្ក និងង្ហយរ្ងពព្គេះ កនុងដ្ំណ្ឋក់កាលថ្នការ្សាោ រ្ជីវភាេព ើងវិញ។ កម្មវិធីពនេះបានអនុវរតអស់រ្យៈ

ពេល ៣១ខែ ម្កពហើយ និងបាននតល់ព្បាក់ឧបរថម្ភព្បចំាខែជូនព្គ្ួសារ្ព្កីព្ក និងង្ហយរ្ងពព្គេះ ចំនួនព្បមាណ្ ៧០ ម្ុ៉ឺន

ព្គ្ួសារ្ ខដ្លមានសមាជិកចំនួនព្បមាណ្ ២,៧ោននាក ់ពៅទូទងំព្បពទស និងបានពព្បើព្បាស់ងវិកាជារិសុទធសាធ

សរ្ុបចំនួនព្បមាណ្ ៩៣២ ោនដ្ោុា រ្អាពម្រ្កិ។ 

ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ រិសភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនតី បានពឆាៀរនតល់កិរតិយសដ្៏ែពង់ែពស់ ព្បគ្ល់បណ្ណសរ្ពសើរ្ជូន

រំណ្ឋងព្កសួង-សាថ ប័ន ខដ្លបានចលូរួ្ម្កនុងការ្អភិ្វឌ្ឍព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ពៅកម្ពុជា និងសហការ្កនុងការ្ដឹ្កនំា និងអនុវរត

កម្មវិធីជារិជំនយួសងគម្ និងរ្បបសនតិសុែសងគម្ពោយពជាគ្ជ័យ និងបណ្ណទទួលសាគ ល់ខដ្លបង្ហា ញេីការ្វាយរថ្ម្ាែពស់

រ្បសព់្កុម្ព្បឹកាជារិគំពារ្សងគម្ ជូនថ្ដ្គ្ូអភ្ិវឌ្ឍន៍សខំាន់កនុងព្បេ័នធគំពារ្សងគម្ ព្េម្ទងំព្បគ្ល់បណ្ណសរ្ពសើរ្ជូន

សបបុរ្សជនខដ្លជាសមាជិកសាថ បនិករ្បស់ម្លូនិធិគ្នធបុបាា កម្ពុជាខដ្លបានចលូរ្មួ្បរ្ិចាច គ្ដ្៏សំខាន់ និងជាបនតបនាទ ប់ 

ពដ្ើម្បីជាការ្ពលើកទឹកចរិតឱ្យបនតបរ្ិចាច គ្  និងពដ្ើម្បីរ្ួម្គន រ្កានិរ្នតរ្ភាេថ្នកិចចដ្ំពណ្ើរ្ការ្រ្បស់ម្នទីរ្ពេទយគ្នធបុបាា  កនុងការ្

បនតពបសកកម្មពលើកកម្ពស់សុែុមាលភាេមាត្វ និងទរ្ក ព្សបត្វម្ព្កបែណ្ឌ ពគលនពោបាយជារិគំពារ្សងគម្ ពោយ 

ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ រិសភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនត ី បានគ្ូសរ្ំពលចថ្ន ការ្បនតនោល់ពសវាេិនិរយ និងេាបាលទរ្ក 

និងកុមារ្ពៅម្នទីរ្ពេទយគ្នធបុបាា  ព្បកបពោយគុ្ណ្ភាេ និងពោយម្ិនគ្ិរថ្ងា ក៏ជាខននកម្ួយថ្នការ្នោលក់ិចចគំពារ្

សងគម្នងខដ្រ្។ 

 ឯកឧរតម្អគ្គបណ្ឌ រិសភាចារ្យ ឧបនាយករ្ដ្ឋម្ន្តនត ីបានពឆាៀរយកឱ្កាសពនេះ សខម្ោងនូវការ្ពការសរ្ពសើរ្ 

និងខងាងអំណ្រ្គ្ុណ្ ឯកឧរតម្, ពោកជទំវ, អនកឧកញ៉ា , ពោកឧកញ៉ា , ពោក, ពោកព្ស,ី អនកនាងកញ្ញ  ចំពពាេះ

ការ្ចលូរ្មួ្បរ្ិចាច គ្ជូនម្លូនិធិគ្នធបុបាា កម្ពុជា កនុងការ្រ្ួម្គន រ្កានិរ្នតរ្ភាេថ្នកិចចដ្ំពណ្ើរ្ការ្រ្បស់ម្នទីរ្ពេទយពនេះ។ 

 


