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ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ វេលាវ ៉ោ ង ០៨ ព្រឹក ដល់វ ៉ោ ង ១២ ថ្ងៃព្រង ់

 

ទីកខលែងៈ មជ្ឈមណ្ឌ លកិច្ចសហព្រររិរតកិារ កម្ពុជា-ជរ៉ោុន (CJCC) 
អាគារ IFL, ម្ហាេងិីសហរនធរ័សុ្ ស្,ី រាជ្ធាលភី្នវំរញ 
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កណំតហ់េត ុ
កិច្ចប្រជ ុំសមាជិកប្រចុំប្រីមាស 

វេទិកានៃអង្គការមៃិមមៃរដ្ឋា ភិបាល សតពីីកមព ជា 

 

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទ៧ី ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១៣ វេលាវ ៉ោ ង ០៨ ព្រឹក ដល់វ ៉ោ ង ១២ ថ្ងៃព្រង ់

 

ទីកខលែងៈ មជ្ឈមណ្ឌ លកិច្ចសហព្រររិរតកិារ កម្ពុជា-ជរ៉ោុន (CJCC) 
អាគារ IFL, ម្ហាេងិីសហរនធរ័សុ្ ស្,ី រាជ្ធាលភី្នវំរញ 

 

 
 

វេទិកាថ្នអងគការម្ិនមម្នរដ្ឋា ភ្ិបាល  សតីរីកម្ពុជា  បានវរៀរច្ំកិច្ចព្រជុំស ជិកព្រចំព្រី សជាវលើកទី
ម្ួយររស់ខ្លួនកនុ ងឆ្ន ំ២០១៣  មដលបានព្រព្រឹរតិវៅវៅថ្ងៃ  ព្រហស្បត ិ៍  ទី ៧ មខ្ កសមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៣ វៅសាលព្រជុថំ្ន
ម្ជឈម្ណ្ឌ លកចិ្ចសហព្រររិរតិការ កម្ពុជា-ជ្រ៉ោុន (CJCC)។ កិច្ចព្រជុំបានចរវ់្តើម្ វៅវ ៉ោ ង ០៨ ព្រកឹ និងរញ្ចរវ់ៅ
វ ៉ោ ង ១២ ថ្ងៃព្រង ់មដល នអនកចូ្លរមួ្សរុរច្ំនួន ១៥៤ នាក ់(កនុងវនាោះ នស្តសតី ៤៤ នាក)់ ម្ករវីខ្រត-ព្កុង ថ្នព្រោះរាជា
ណាច្ព្កកម្ពុជា មដលជារណំាងម្ករអីងគការស ជិក រំណាងអងគការសងគម្សីុេលិ និងស ជិករណាត ញ ររស់វេទិកា
ថ្នអងគការម្ិនមម្នរដ្ឋា ភ្ិបាល សតីរីកម្ពុជា។ 

 

១. មតិស្វា គមន៍របស់ប្រធានអង្គប្រជ ុំ  
ជាកិច្ចចរវ់្តើម្ លោកព្សី រ៉ោកុ រញ្ញា េចិ្ពិ្រ ព្រធាលអងគព្រជ្សាំ, នាយិកាព្រររិរតថិ្លអងគការកម្ពុជាវដើម្បជួីយ ស្តសតី ន

េរិរត,ិ លិងជា ព្រធានគណ្ៈក ា ធិការព្គរព់្គង លេទិកាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា ភបិាល ស្តីរកីមពសជា បានសាា គម្នដ៍ល់ស  
ជិក-ស ជិការរស់វេទិកាថ្នអងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល សតីរកីម្ពុជា មដលបានចូ្លរមួ្កិច្ចព្រជុំដរំូងកនុងឆ្ន ២ំ០១៣។ 
 នស ជិកច្ំនួន ៩០ និង អងគកាស ជិករណាត ញច្ំនួនជាង ៣០០ វរសកកម្ាច្ម្បងវដើម្បកីារពារសិទធិររស់ជនរង 
វព្គាោះ និងជនងាយរងវព្គាោះ មដលព្រូេរវំលាភ្សិទធិវលើរញ្ញា ររសិាា ន រញ្ញា អភ្េិឌ្ឍន ៍រញ្ញា ធនធានធម្ាជារ ិមដលទាកទ់ង 
នឹងជីេភាររស់វៅ រវិសស រញ្ញា ដីធលី។ កនលងមកវេទិកាថ្នអងកការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល សតីរីកម្ពុជា សវព្ម្ច្បាននូេសម្ទិធិ
្លសំខាន់ៗ ម្យួច្ំនួន ដូច្ជា រដ្ឋា ភ្បិាលបានរនាវរលច្ំវពាោះការ្តល់ដីសម្បទានវសដាកិច្ច បាន្តល់ធារុចូ្លជា
វព្ច្ើនកនុងវគាលនវោបាយ និងច្ារ ់ របាយការណ៍្វាយរថ្ម្លវហរុរ៉ោោះពាល់ររសិាា ន (EIA) បានរំវរញរួនាទីោ៉ោ ងលអ
ព្រវសើរកនុងការសព្ម្រសព្ម្ួលអងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាលទាងំអស់ កនុងការវរៀរច្ំវេទិកាកសិករ វេទិកាព្រជាជនអាសា៊ា ន 
និងវេទិកាវ្េងៗវទៀរ។ វទាោះជាោ៉ោ ងណា ក ៏នរញ្ញា រាងំសទោះម្យួច្ំនួន ដូច្ជា ការចូ្លរមួ្ច្ំមណ្កជាម្យួនឹងរដ្ឋា
ភ្បិាលវដ្ឋយសាររញ្ញា រវសើរ ខ្ាោះររ័ ៌ន សព្ រក់ារវបាោះរុម្ព្ាយ ឧទាហរណ៍្ ច្ារង់េកិាជារ ិការលំបាកកនុងការ
ទាកទ់ាញឲ្យ នការចូ្លរមួ្រសី ជិក។ វលាកព្សីបានវលើកទឹកច្ិរតដល់ស ជិកទាងំអស់ ចូ្លរមួ្គាពំ្ទឲ្យបានវព្ច្ើន
វដើម្បជីព្ម្ុញការងារឲ្យ នព្រសិទធភារ។ វលាកព្សីកប៏ានសំណូ្ម្ររឲ្យអនកចូ្លរមួ្ទាងំអស់រភិាកាវលើរញ្ញា សតីរីការ
មព្រព្រួលអាកាសធារុ ការចូ្លរមួ្កនុងដំវណ្ើ រការវរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារ ិនិងការវបាោះវឆ្ន រវព្ជើសវរ ើស
គណ្ៈកម្ាការព្គរព់្គង ររស់វេទិកាថ្លអងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាលសតីរកីម្ពុជា។  
 

២. ការអនុវត្តគោលនគោបាយប្រែរែួលអាកាសធាត្នុៅកមព ជា នងិ លទ្ធផលននសននិសីទ្គលើកទ្ី ១៨ ននបណ្តត ភាគជីាសមាជិក  
អនុសញ្ញា  រកបខណ្ឌ សហរែជាជាត្ិ សតីពីការប្រែរែលួអាកាសធាត្ុ នាទ្ីរកុងដូហា រែគទ្សកាតា 

 



Page 3 of 13 

 

លោក អ សក ណាវ៉ា ល ់អគ្គនាយករងថ្លព្កសួ្ងររសិ្ថា ល បានវធាើរងាា ញនូេការអនុេរតវគាលនវោបាយររស់រាជ 
រដ្ឋា ភ្បិាល កនុងការវ្លើយររនឹងរញ្ញា ការមព្រព្រួលអាកាសធាតសវៅកម្ពុជា និងលទធ្លថ្នសននសីិទវលើកទី ១៨ ថ្ន
រណាត ភាគីជាស ជិកអនុសញ្ញា ព្ករខ្ណ្ឌ សហព្រជាជារិ សតីរីការមព្រព្រួលអាកាសធារុ នាទីព្កុងដូហា ព្រវទស 
កាតា។ ច្ំវពាោះរញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុ ព្រវទសកម្ពុជាបានចុ្ោះហរាវលខាចូ្លជាស ជិកអនុសញ្ញា ព្ករខ្ណ័្ឌ សហ
ព្រជាជារសិតីរីការមព្រព្រួលអាកាសធារុវៅមខ្ធនូ ឆ្ន ១ំ៩៩៥ និងបានចុ្ោះហរាវលខាចូ្លជាស ជិករធិីសារកយូរូ កនុង
មខ្វម្សា ឆ្ន ២ំ០០២ វព្កាយម្កវទៀរកនុងមខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១០ បានគាពំ្ទកិច្ចព្រម្វព្រៀងទីព្កុងកូវរ៉ោនហាក។ ជាវរៀង
រាល់ឆ្ន  ំគណ្ៈព្ររភិ្ពូ្រូេបានរញ្ជូ នវៅចូ្លរមួ្កនុងកិច្ចព្រជុ។ំ វទាោះរីជាព្រវទសកម្ពុជាវយើងម្និមម្នជាព្រវទសមដលរមួ្
ច្ំមណ្កកនុងការមព្រព្រួលអាកាសធារុ កវ៏យើងគិរគូររីញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុមដរ។ រាជរដ្ឋា ភ្បិាលវយើងទទួលបាន
ច្ំលណ្ញវព្ច្ើនវដ្ឋយវយើង នវ ា្ ោះវៅវលើឆ្កអនតរជារ ិតាម្រយៈការចូ្លរមួ្វដ្ឋោះព្សាយរញ្ញា វនោះ។ វដ្ឋយសារមរ
វយើងជាព្រវទសស ជិកព្ករខ្ណ្ឌ សហព្រជាជារិ វគរព្ម្េូឲ្យវយើងវរៀរច្ំរបាយការណ៍្ជារសិព្ រក់ិច្ចព្រជុពំ្រចឆំ្ន  ំ 
មដលរមួ្ ន ការវធាើសារវរើភ្ណ័្ឌ ឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ កម្ាេធិីការរ់នាយការរវញ្ចញឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ និងេធិានការរនាុនំឹង
ការមព្រព្រួលអាកាសធារុ ការវ្ទររវច្ចកេជិាជ  កិច្ចសហព្រររិរតកិារម្នកេទិាសាស្តសត ការព្សាេព្ជាេ ការកសាងសម្រា
ភារ ការអររ់ ំ្ េរា្ ាយហិរញ្ារបទាន។ របាយការណ៍្ជារវិលើកទ១ី បានដ្ឋកជូ់នកនុងកចិ្ចព្រជុវំលើកទ៨ី កនុងឆ្ន ំ
២០០២។ រច្ចុរបនន វយើងករុំងវរៀរច្ំរញ្ចររ់បាយការណ៍្ជារវិលើកទី២។ សាា រន័ជារិពាករ់ន័ធការមព្រព្រួលអាកាស 
ធារុ ព្រូេបានរវងកើរវ ើង មដល នសាា រន័ជារពិាករ់ន័ធច្ំនួន ២០ មដល នព្កសួងររសិាា នជាសាា រន័រវងាគ លថ្ន 
អនុសញ្ញា ព្ករខ្ណ័្ឌ សហព្រជាជារសិតីរកីារមព្រព្រួលអាកាសធារុ និងរិធីសារកយូរូ។ កនុងវនាោះការោិល័យមព្រព្រួល 
អាកាសធារុថ្នព្រវទសកម្ពុជា ព្រូេបានរវងកើរវ ើង វៅមខ្ម្ងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៣ និងបានរវម្លើងជានាយកដ្ឋា នមព្រព្រួល 
អាកាសធារុ វៅមខ្រុលា ឆ្ន ២ំ០០៩។ គណ្ៈក ា ធិការជារពិ្គរព់្គងការមព្រព្រួលអាកាសធារុ បានរវងកើរវ ើង កនសង
មខ្វម្សា ឆ្ន ២ំ០០៦ មដល នភារកិច្ចវរៀរច្ំ សព្ម្រសព្ម្ួល និងតាម្ដ្ឋន រនិិរយការអនុេរតវគាលនវោបាយ
យុទធសាស្តសត ររធិានច្ារ ់ម្នការ និងកម្ាេធិីនានាររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល វដើម្បវី្លើយររនឹងការមព្រព្រួលអាកាសធារុ។ 
គណ្ៈក ា ធកិារវនោះព្រូេបានសវម្តច្នាយករដាម្ស្តនតី ហ៊ាុន មសន ទទួលវធាើជាព្រធានកិរតយិសថ្នគណ្ៈក ា ធិការវនោះ 
វៅមខ្រុលា ឆ្ន ២ំ០០៩។ វៅកនុងគណ្ៈក ា ធិការព្គរព់្គងសតីរកីារមព្រព្រួលអាកាសធារុ  ននាយកដ្ឋា នមព្រព្រួល
អាកាសធារុ ជាវលខាធិការដ្ឋា ន កនុងវនាោះ នព្កុម្ការងារអនតរព្កសួង ម្នកថាម្រល ព្កុម្ការងារអនតរព្កសួងម្នក
ថ្ព្រវ ើ ជាវដើម្។ ព្រវទសកម្ពុជាបានវធាើសារវរើភ្ណ័្ឌ ឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ សព្ រឆ់្ន ១ំ៩៩៤ ការេភិាគការការរ់នាយ
ការរវញ្ចញឧសា័ន្ទោះកញ្ចកក់នុងេស័ិយថាម្រល និងដឹកជញ្ជូ ន កសិកម្ា ការវព្រើព្បាស់ដី និងថ្ព្រវ ើ ការវាយរថ្ម្លភារ
ងាយរងវព្គាោះ និងរនាុំវៅនងឹការមព្រព្រួលអាកាសធារុ និងការេភិាគវគានវោបាយ មដលវ្លើយររនឹង្លរ៉ោោះពាល់
ថ្នការមព្រព្រួលអាកាសធារុវៅកម្ពុជា ការអវងករព្គួសារជនរទសតីរភីារងាយរងវព្គាោះ និង រនាុំនងឹការមព្រព្រួល
អាកាសធារុ សាា នភារ និងការការវាយរថ្ម្លថាម្រលនិរនតរភារវៅកម្ពុជា សព្ រយ់នតការអភ្េិឌ្ឍនស៍ាអ រ ការមព្រព្រួល
អាកាសធារុ និងយនតការអភ្េិឌ្ឍនស៍ាអ រ ម្គគុវទសកស៏តីរយីនតការអភ្េិឌ្ឍនស៍ាអ រសព្ រព់្រវទសកម្ពុជា រសីកាត នុរល
ការរ់នាយការរវញ្ចញឧសា័ន្ទោះកញ្ចកវ់ៅជាគំវរាងយនតការអភ្េិឌ្ឍនស៍ាអ រ មដលអាច្សំវរច្បាន។ កនលងម្ក វយើងបាន 
អនុេរតគំវរាង នងិវគៀងគរធនធាន កនុងវនាោះ ន គវព្ ងយនតការអភ្េិឌ្ឍនស៍ាអ រ គវព្ ងការរ់នាយការរវញ្ចញឧសា័ន
្ទោះកញ្ចកស់ព្ រទ់ី្ារការនូសា័ព្គច្ិរត កម្ាេធិសីកម្ាភារជាររិនាុំនឹងការមព្រព្រួលអាកាសធារុ (២០០៦) គវព្ ង
វលើកកំរស់ការព្គរព់្គងធនធានទឹក និងទ ល រព់្រររិរតកិសិកម្ា គវព្ ងរនាុំនងឹការមព្រព្រួលអាកាសធារុវៅររំន់
វ្នរ កម្ាេធិីសម្ពន័ធភារមព្រព្រលួអាកាសធារុៈ ម្ូលនិធិមព្រព្រួលអាកាសធារុ (៨,៩លានដុលាល រ) និងកម្ាេធិីសាកលបង
សព្ រភ់ារធនព់្ទានំឹងអាកាសធារុ (ធនាគាររភិ្រវលាក)។ ព្កសួងររសិាា ន បានសហការជាម្យួព្កសួងម្នការ និង
រណាត ព្កសួង-សាា រន័ពាករ់ន័ធ វដើម្បរីញ្ចូ លរញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុ កនុងម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ាររិច្ចុរបនន
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កម្ាឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣។ កម្ាេធិសីម្ពន័ធភារមព្រព្រួលអាកាសធារុកម្ពុជា មដលដឹកនាវំដ្ឋយព្កសួងររសិាា ន បានសហ
ការជាម្យួរណាត ព្កសួង-សាា រន័ពាករ់ន័ធច្ំនួន ៩ វដើម្បវីរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតសតីរកីារមព្រព្រួលអាកាសធារុ មដល 
ព្គរដណ្ត រវ់លើេស័ិយអាទិភារច្ំនួន ១៦ ររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល។ កម្ាេធិីសម្ពន័ធភារមព្រព្រលួអាកាសធារុកម្ពុជា បាននិង 
កំរុងវរៀរច្មំ្នការយុទធសាស្តសតអររ់ ំនិង្េរា្ ាយអំរកីារមព្រព្រួលអាកាសធារុ។ វលាកកប៏ានវធាើការរងាា ញនូេលទធ-
្លកិច្ចព្រជុំករូំលវលើកទី១៨ ថ្នរណាត ភាគីជាស ជិកអនុសញ្ញា  វៅទីព្កុងដូហា ព្រវទសកាតា កនុងវនាោះ ន លទធ-
្លទី១ ការឯកភារវដ្ឋយអនុវនាម្តាម្ម្នការសកម្ាភារទីព្កុងបាលី ម្អកវលើច្កខុេស័ិយសព្ រស់កម្ាភារសហ 
ព្រររិរតកិាររយៈវរលមេង កនុងការការរ់នាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់តាម្រយៈសកម្ាភារជារ/ិអលតរជាត ិការកាតរ់លាយការខព្រ 
ព្រួលអាកាស្ធាតស លលើកកមពស់្ស្កមមភាររល ស្ ាំ ការអភេិឌ្ឍលិងការលទេររលចេកេទិា ការខរងខចកធលធាលហិរញ្ា េរាុ  នងិ 
េនិិវោគ ការកសាងសម្រាភារវដើម្បគីាពំ្ទសកម្ាភារ ការរ់នាយនិងរនាុំ ព្រម្ទាងំកិច្ចសហព្រររិរតកិាររវច្ចកេទិា។ 
លទធ្លទី២ កំនរស់កម្ាភាររមនាម្សព្ រស់កម្ាភារការងារកនុងឆ្ន ២ំ០១៤ វដើម្បធីានាដល់កិច្ចព្រឹងមព្រងកនុងការ 
ការរ់នាយឧសា័ន វដ្ឋយលទធភារខ្ពស់រំ្ុរ វព្កាម្អនុសញ្ញា  និងសវព្ម្ច្ព្កមុ្ការងាររវិសសថ្នទីព្កុងឌូ្បាន នឹង 
រចិរណារណាត ធារុ សព្ រឯ់កសារច្រច វដ្ឋយវធាើការងារជារនាទ ន ់ និងេធិានការ្លូេច្ារន់ានា វព្កាម្អនុសញ្ញា ឲ្យ
បានម្ុនកិច្ចព្រជុំថ្នសននិសីទវលើកទី២០ កនុងឆ្ន ២ំ០១៤។ លទធ្លទី៣ ព្រវទសឧសាហកម្ាបានយល់ព្រម្រនតការ 
វរតជាា ច្ិរតវលើកទី២ វព្កាម្រធិីសារកយូរូ រថី្ងៃទី ០១ មខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ដល់ថ្ងៃទី ៣១ មខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ វដើម្បកីំណ្រ់
វគាលវៅវសដាកិច្ច ជាម្យួនឹងការកំនររ់រ ិណ្ការរវញ្ចញឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ ឬររ ិណ្ឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ ព្រូេការ់
រនាយសព្ ររ់និិរយវ ើងេញិ។ ព្រវទសអាលលឺម្៉ោង ់ និងច្ព្កភ្រអងវ់គលស បានព្រកាស្តល់ងេកិា ៧០លានអរឺ ៉ោ ូ ដល់ 
ព្រវទសកំរុងអភ្េិឌ្ឍនស៍ព្ រក់ម្ាេធិី និង គវព្ ង NAMA។ លទធ្លទី ៤ សវព្ម្ច្វលើវសច្កតីព្ពាងេធិសីាស្តសតវ្លើយ 
ររការខូ្ច្ខារ និងការបាររ់ងទ់ាកទ់ងនងឹឥទធិរលថ្នការមព្រព្រួលអាកាសធារុ កនុងព្រវទសកំរុងអភ្េិឌ្ឍន ៍ រវិសស 
រណាត ព្រវទសងាយវព្គាោះថាន កវ់ដ្ឋយសារការមព្រព្រួលអាកាសធារុ វដើម្បវីលើកកម្ពស់សម្រាភាររនាុំ។ លទធ្លទី ៥ 
សវព្ម្ច្វសច្កតពី្ពាងម្នការរនាុំថាន កជ់ារ ិ វដ្ឋយ្តួច្វ្តើម្វគាលការណ៍្មណ្នាសំព្ ររ់វងកើរម្នការរនាុ ំ វដ្ឋយ 
រណាត ភាគី  នព្រវទសអភ្េិឌ្ឍនរ៍ចិ្រួច្ មដលបានអនុម្រ័សវព្ម្ច្។ សវព្ម្ច្្តល់ការមណ្នាចំ្ំវពាោះម្ូលនិធិររសិាា ន 
រភិ្រវលាក អងគភារព្រររិរតថិ្នយនតការហិរញ្ា េរាុ សព្ រព់្រររិរតមិ្ូលនិធិព្រវទស នការអភ្េិឌ្ឍនរចិ្រួច្ វដើម្ប ី
ជព្ម្ុញសកម្ាភារសព្ រដ់ំវណ្ើ រការថ្នការវរៀរច្ំម្នការរនាុំថាន កជ់ារ។ិ លទធ្លទី៦ សវព្ម្ច្វសច្កតពី្ពាង ការងារ 
គណ្ៈក ា ធកិាររនាុំ វដ្ឋយចររ់ញ្ជូ នស ជិករណំាង ព្កុម្ព្រវទសកនុងដំណាច្ឆ់្ន  ំ ២០១២ និងវរៀរច្ំព្រជុដំំរូង 
ររស់ខ្លួនកនុងឆ្ន  ំ២០១៥ សព្ រស់ ជិករំវរញការងាររយៈវរល ២ឆ្ន  ំនិងវរៀរច្ំព្រជុដំំរូងកនុងឆ្ន  ំ២០១៦ សព្ រ ់
ស ជិករំវរញការងារ ៣ឆ្ន ។ំ លទធ្លទ៧ី សវព្ម្ច្ការវរៀរច្ំរវាងភាគីជាស ជិកថ្នអនុសញ្ញា  និងម្ូលនិធអិាកាស 
ធារុថ្ររង មដលបានសវព្ម្ច្កនុងសននិសីទទ ី ១៦ និង១៧ កនលងវៅវនោះ សព្ រព់្រររិរតយិនតការហិរញ្ា េរាុ និងព្កុម្ 
ព្រឹកាថ្នអនុសញ្ញា កនុងកិច្ចព្រជុវំលើកទី១៩ ខាងម្ុខ្។ លទធ្លទ៨ី សវព្ម្ច្ដូហា កម្ាេធិីអនុេរត ព្តាទ៦ី ថ្នអនុសញ្ញា  
រយៈវរល ៨ឆ្ន  ំវដើម្បកីសាងសម្រាភារវលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង កនុងវគាលរំណ្ងជព្ម្ុញការចូ្លរមួ្ររស់សាធារណ្ៈ 
ជន កនុងការវធាើវសច្កតីសវព្ម្ច្វលើការងារមព្រព្រួលអាកាសធារុ។ សវព្ម្ច្វធាើការរនិិរយវម្ើលកម្ាេធិីអនុេរតវ ើងេញិ វៅ 
ឆ្ន ២ំ០២០ វដ្ឋយរនិិរយវម្ើលវលើដំវណ្ើ រការអនុេរតឆ្ន ២ំ០១៦។ លទធ្លទី៩ ព្រវទសអភ្េិឌ្ឍនប៍ានសនារនតវគៀងគរ 
ហិរញ្ា េរាុរយៈវរលមេង ដល់ព្រវទសកំរុងអភ្េិឌ្ឍនច៍្ំនួន ១០០ ពានល់ានដុលាល រ កនុងមយួឆ្ន  ំគិរព្រមឹ្ឆ្ន ២ំ០២០។ កនុង
ម្យួឆ្ន  ំព្រវទសអភ្េិឌ្ឍនន៍ឹង្តល់ងេកិាោ៉ោ ងរចិ្ ១០ពានដុ់លាល  ច្វនាល ោះ ឆ្ន ២ំ០១៣-២០១៥ កនសងលនាោះរមួមាល ព្រវទស
អាលលឺម្៉ោង ់ ច្ព្កភ្រអងវ់គលស បារាងំ ដ្ឋណឺ្ ៉ោ ក ស៊ាុយមអ៊ារ និងសហគម្នអ៍រឺ ៉ោុរ បានព្រកាសនឹង្តល់ហិរញ្ារបទាន
ព្រ ណ្ ៦ពានល់ានដុលាល រ រហូរដល់ឆ្ន ២ំ០១៥។ លទធ្លទី១០ សវព្ម្ច្វសច្កតីព្ពាងសននិសីទវលើកទ១ី៩ នឹងព្រូេ



Page 5 of 13 

 

វរៀរច្ពំ្បាររាវ ើងវៅទីព្កុងវា៉ោសាេ ីព្រវទសរ៉ោូ ូញ ចររ់ថី្ងៃទ១ី១ ដល់ថ្ងៃទ២ី២ មខ្េចិ្ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ វដ្ឋយអនុវលាម្
តាម្អគគវលខាធិកាសភាសហព្រជាជារ។ិ 
 

៣. ទ្សសនៈរបសអ់ងគការសងគមសុីវិល ចំគ ោះលទ្ធផលននសននិសទី្គលើកទ្ី ១៨ ននបណ្តត ភាគីជាសមាជិកអនុសញ្ញា រកបខណ្ឌ សហ 
រែជាជាត្ិ សតីពកីារប្រែរែួលអាកាសធាត្ ុនាទ្ីរកុង ដូហា រែគទ្សកាតា  

 លោក ឈតិ ស្ាំអាត នាយកព្រតរិតត ិ លេទិកាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា ភបិាល ស្តីរកីមពសជា បានវធាើរទរងាា ញវលើ
ច្ំណុ្ច្សំខាន ់៤ ទាកទ់ងនឹង ម្ុនកចិ្ចព្រជុំ COP18 ការលស្នើស្សាំ លិងយល់ព្រមលលើ COP18 ស្លនិដ្ឋា ល លិងស្ាំណូ្មររ។ 
លោកកប៏ាលលលើកល ើងលូេលហតសទលស្ាំខាល់ៗ មយួចាំលួល ទាកទ់ងលឹងការច្រចរររស់សងគម្សីុេលិ រមួ្ ន ការយល់ដឹង
អរំីការច្រចរ នកព្ម្រិ សងគម្សីុេលិម្យួច្ំនួនម្និយល់អំរកីារច្រចរ និងចបំាច្ព់្រូេវលើកវ ើងកងាល់ររស់សហ
គម្នក៍នុងថាន កអ់នតរជារ។ិ វេទិកាថ្នអងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល សតីរកីម្ពុជា រណាត ញមព្រព្រួលអាកាសធារុ DCA/CA 
CCIM ជាម្យួនឹងការគាពំ្ទរសី ជិករណាត ញ បានវរៀរច្សំននិសីទកាមសរ កាលរថី្ងៃទី ១៤ ខែេចិឆកិា ឆ្ន ាំ២០១២ 
វសច្កតមីងលងការណ៍្ព្រូេបានមច្កជូនវៅស ជិករណាត ញ NGOF លិង CCCN វសច្កតីមងលងការណ៍្ព្រូេបានវច្ញ្ាយ
វដ្ឋយកាមសរដឹមខ្ម្រូឌាវដលី វៅថ្ងៃទី ២៩ មខ្េចិ្ឆិកា ឆ្ន ២០១២។ វៅកនុងកិច្ចច្រចរវនោះ ការចូ្លរមួ្ជាម្យួលិង
អងគការអនតរជារិ ដូច្ជា CAN International, Southern Voice Program, ACT Alliance ្ងមដរ។ ឯកសារវគាល
ជំហរររស់អងគការសងគម្សីុេលិកម្ពុជា ព្រូេបានមច្កជូនរណាត ញអងគការអនតរជារិ គណ្ៈព្ររភិ្រូរស់ព្រវទសនីម្យួៗ 
អនកច្រចរ និងរណាត ញអងគការស ជិក ព្រម្ទាងំព្ររន័ធ្េរា្ ាយជារិ និង អនតរជារ។ិ វគាលជំហរររស់សងគម្សីុេលិ
មដលបានវលើកវ ើងកនុងសននសីិទ បានវតត រវលើការរនាុំ ការរ់នាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់កម្ាេធិី REDD+ រវច្ចកេទិា នងិ
ការរព្ងឹងសម្រាភារ។ ច្ំវពាោះការរនាុ ំ សងគម្សីុេលិបានគាពំ្ទឲ្យ នម្នការរនាុំជារិ (NAPs) ហិរញ្ារបទាល
ស្ព្មារក់ាររល ស្ ាំ លិងការកាតរ់លាយគួ្រខតលស្មើគ្នន  គ្នាំព្ទកិចេព្រមលព្រៀងទីព្កុងឌូ្បាន (ADP) គ្នាំព្ទឲ្យមាលព្ករែណ្ឌ
ទូទាតស់្ាំណ្ងរីការបាតរ់ងល់ិងការែូចខាត លិងមាលភារងាយទទួលបានហិរញ្ារបទាលស្ព្មារក់ាររល ស្ ាំ។ សននិសីទី
វលើកទ ី១៨ វនោះ បានព្រម្វព្រៀងវលើវគាលជំហរ វលើវគាលការណ៍្ជួយ ដល់ព្រវទសអភ្េិឌ្ឍន ៍ វរៀរច្ំម្នការរនាុជំារ ិ
(National Adaptation Plans) និងការដ្ឋករ់ញ្ចូ លទសេនៈការបាររ់ង ់ និងការខូ្ច្ខារមដលជាជំហានដំរងូថ្ន 
UNFCCC។ វគាលជំហរច្ំវពាោះការការរ់នាយ រមួ្ ន រកាកំវណ្ើ នសីរុណ្ា ភារររោិកាសម្ធយម្ឲ្យវៅវព្កាម្ ១,៥
អងារវស គាពំ្ទច្ំវពាោះការរនតរធិីសារកយូរូ ជំហានទ២ី (មខ្ម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៣ ដល់មខ្ធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧) ព្រវទសអភ្ិ
េឌ្ឍនក៍ាររ់នាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចកឲ់្យបាន ៤០ភាគរយ វៅឆ្ន ២ំ០២០ គាពំ្ទការអនុេរត NAMA លងិ MRV ស្ព្មារភ់ាគ្ី
ស្មាជ្ិកអលសស្ញ្ញា  ខតព្រលទស្អភេិឌ្ឍលព៍្តូេមាលការគ្នាំព្ទខទនកហិរញ្ា េតាស លិងរលចេកេទិា ធលធាល ការរព្ងឹងស្មតាភារ 
លិងកមមសិ្ទធិរញ្ញា ។ សននិសីទបានព្រម្វព្រៀងវលើរធិីសារចូ្លរមួ្ការរ់នាយ ១៥ភាគរយ ថ្នឧសា័ន្ទោះកញ្ចកស់កល
វលាក ព្រវទសអភ្េិឌ្ឍនរ៍ចិ្រួច្ ព្រម្អនុេរត NAMAs លិង MRV កនសងរររិទ “ការអភ្េិឌ្ឍនព៍្រករវដ្ឋយនិរនតរភារ” មរ
ទាម្ទារឲ្យព្រវទសអភ្េិឌ្ឍន ៍គាពំ្ទ ហិរញ្ា េរាុ រវច្ចកេទិា និងរព្ងឹងសម្រាភារ វហើយព្រវទសអភ្េិឌ្ឍនឯ៍កភារអនុេរត 
NAMAs លិង MRV កនសងរររិទលគ្នររលគ្នលការណ៍្ UNFCCC គ្ ឺ “ទទួលខុ្សព្រូេរមួ្ រ៉ោុមនតកនុងកំររិវ្េងៗគាន ”។ វគាល
ជំហរររស់សងគម្សីុេលិ វលើកម្ាេធិ ី REDD+ សូ្មឲ្យមាលយលតការចាស់្ោស់្អាំរមីូលលិធិគ្នាំព្ទ ស្ព្មារក់ារអនុេតត
កមមេធិី មាលមលូលិធិរយៈលរលែែ ី លិងរខលាម ស្ព្មារ ់REDD+ ការអលសេតតគ្លព្មាង REDD+ ថាន កជ់ារ ិ គួរវគាររតាម្
វគាលការណ៍្ព្រម្វព្រៀងវដ្ឋយវសរជីាម្ុន និង វដ្ឋយ នររ័ ៌នព្គរព់្គាន ់ (FPIC)។ ស្លនិសី្ទលលោះរសាំសូ្េែនោះខែនងឲ្យ
កមមេធិ ីREDD+ វនោះ ដំវណ្ើ រការវនាោះវទ។ ជំហរច្ំវពាោះហិរញ្ារបទាន សងគម្សីុេលិវសនើឲ្យ នការវគៀងគរហិរញ្ារបទាល 
មព្រព្រួលអាកាសធារុរហូរដល់ ១០០វកាដដុិលាល រ គិរព្រមឹ្ឆ្ន ២ំ០២០ មដលបានវរតជាា កនុងកិច្ចព្រម្វព្រៀងទីព្កងុកូវរ៉ោន
ហាក ព្រវទសដ្ឋណឺ្ ៉ោ ក ហិរញ្ារយទានរមនាម្ អាច្វព្រើព្បាស់បាន និង ននិរនតរភារ សព្ រក់ារការរ់នាយ និងរនាុំ
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ឲ្យបានវសាើភារគាន  ហិរញ្ារបទានជាជំនួយម្និមម្នកម្ច ី ចរវ់្តើម្្តល់ហិរញ្ារយទានច្ំនួន ៣០លានដុលាល រ និងសងគម្
សីុេលិគរបជីារួអងគសំខានក់នុងការរនិិរយវម្ើលងេកិាវនោះ។ ច្ំវពាោះវគាលជំហររវច្ចកេទិា សងគម្សីុេលិគាពំ្ទឲ្យ ន
គណ្ៈក ា ធកិារព្រររិរតកិាររវច្ចកេទិា (Technology Executive Committees) គាពំ្ទឲ្យ នម្ជឈម្ណ្ឌ លរវច្ចក
េទិាអាកាសធារុ និងរណាត ញ (Climate Technology Center and Network) និងគាពំ្ទឲ្យ នការវាយរថ្ម្លរព្ម្ូេ
ការរវច្ចកេទិា (Technology Need Asessment)។ សននិសីទបានសវព្ម្ច្ និងឯកភារតាម្ច្ំនុច្ទាងំរី។ វគាល
ជំហរចុ្ងវព្កាយររស់សងគម្សីុេលិ ច្ំវពាោះការរព្ងឹងសម្រាភារ សូម្ឲ្យរាររ់ញ្ចូ លជាអនតរេស័ិយ ដូច្ជា កសិកម្ា ថ្ព្រ
វ ើ ជល្ល ធនធានទឹក ថាម្រល សុខ្ភារ ម្នការ និងការរ់នាយវព្គាោះភ្យ័ថ្នវព្គាោះម្ហនតរាយ ជាវដើម្។ រព្ងឹង
សម្រាភារព្សាេព្ជាេមររេទិាសាស្តសតឲ្យបានព្គរព់្រវទស និងការវលើកកម្ពស់វយនឌ្រ័កនុងការមព្រព្រួលអាកាសធារុ។ 
សំវណ្ើ ច្ំវពាោះការរព្ងឹងសម្រាភារ សននិសីទម្និជព្ម្ុញឲ្យ នដំវណ្ើ រការវទ។ ជារមួ្ សននិសីទកំរូលវលើកទ១ី៨ វៅ
ដូហា ម្និសូេ នដំវណ្ើ រការវព្ច្ើនវទ កនុងវនាោះ ព្រវទសកំរុងអភ្េិឌ្ឍនរ៍ិច្រួច្ និងកនុងឧរសម្ពន័១  នទសេនៈ និង
វគាលគំនិរ ព្រម្ទាងំការទទួលខុ្សព្រូេវ្េងគាន ។ រញ្ញា ជាវព្ច្ើនពាករ់ន័ធនឹង្នទៈនវោបាយ វសដាកិច្ច ការព្រកួរ
ព្រមជងទី្ារ រវច្ចកវទស ធនធាន ហិរញ្ា េរាុ ជាវដើម្។ ព្រវទសអភ្េិឌ្ឍនម៍្យួច្ំនួនបានរាោម្រងាអ កដ់ំវណ្ើ រការ
ច្រចរ។ ម្ហិច្ឆតាការរ់នាយការរំភាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់នកព្ម្រិទារ ឧទាហរណ៍្ សហគម្នអ៍រឺ ៉ោុរនឹងការរ់នាយ
ការរវញ្ចញព្រ ណ្ ២០ភាគរយ មដលរិច្ជាងការវរតជាា ច្ិរតរច្ចុរបនន។ ព្រវទសជរ៉ោនុ រុសេ ី កាណាដ្ឋ និងញូេវហេ
មលន បានដកខ្លួនម្និចូ្លរមួ្កនុងរធិីសារកយូរូ ជំហានទី២។ សងគម្សីុេលិបាន សំណូ្ម្ររ ជូនរដ្ឋា ភ្បិាល និងអងគការ
សងគម្សីុេលិគួរមរ នការសហការោ៉ោ ងវរញវលញ កនុងការចូ្លរមួ្វដ្ឋោះព្សាយរញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុ ព្រម្ទាងំ
ការច្រចរអនតរជារិ។ រដ្ឋា ភ្បិាលគួរ្តល់ឱកាសដល់អងគការសងគម្សីុេលិ ចូ្លរមួ្ដំវណ្ើ រការរភិាកាសតីរកីារមព្រព្រួល
អាកាសធារុថាន កជ់ារ។ិ NAMAs  នសារៈសំខានណ់ាស់សព្ រក់ម្ពុជា ទទួលបានម្ូលនិធិរមនាម្។ សងគម្សីុេលិ
គាពំ្ទរដ្ឋា ភ្បិាលកនុងការវរៀរច្មំ្នការរនាុជំារិ រព្ងឹងសម្រាភារច្រចររមនាម្។ ហិរញ្ារបទានសព្ រវ់ដ្ឋោះព្សាយ
រញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុគួរមរជំនួយឥរសំណ្ង ម្និមម្នជាកម្ចវីនាោះវទ។ 
 

៤. បទ្ពិគោធន៍ននការអនុវត្តន៍កមមវិធីបន្ុំគៅនឹងការប្រែរែួលអាកាសធាត្គុៅកមពជុា  
 លោក សុខ្ សាខ្ន អនកសព្ម្រសព្ម្ួលថ្លអងគការការតីាសកម្ពុជា បានរងាា ញថា អងគការការតីាស រវងកើរវ ើង
េញិកនុងមខ្ម្ងុិនា ឆ្ន ១ំ៩៩០ កំរុងអនុេរតការងារកនុងររំនវ់គាលវៅ ១០ វខ្រត-ព្កុង និង  នកម្ាេធិីសំខាន់ៗ  ៥ រមួ្ ន 
កម្ាេធិីរព្ងងឹសិទធិអណំាច្សហគម្ន ៍កម្ាេធិវីលើកកម្ពស់សនតិសុខ្វសបៀង និងអភ្េិឌ្ឍនជ៍ីេភាររស់វៅព្រករវដ្ឋយនិរនតរ
ភារ កម្ាេធិីអភ្េិឌ្ឍនសុ៍ខ្ភារសហគម្ន ៍កម្ាេធិមីងទាអំនក្ទុកវម្វរាគវអដស៍ កម្ាេធិមីងទា ំនិង្តល់ជំនាញ ព្រម្ទាងំការ
អភ្េិឌ្ឍនវ៍ហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័ធដល់អនកវទាស កម្ាេធិមី្ជឈម្ណ្ឌ លសព្ រសុ់ខ្ភារ្លូេច្ិរតររស់កុ រ និងយុេជន កម្ាេធិី
រងាក រមងទាមំភ្នក កម្ាេធិីវលើកកម្ពស់សិទធិជាម្លូដ្ឋា ន វយនឌ្រ័ ការព្រឆ្ងំការជួញដូរស្តសតី នងិកុ រ កម្ាេធិរីណ្តុ ោះរណាត ល 
ជំនាញសព្ រយុ់េជន និងកម្ាេធិីវ្លើយររនឹងវព្គាោះម្ហនតរាយ និងការរនាុំនងឹការមព្រព្រួលអាកាសធារុ។ កម្ាេធិី
វលើកកម្ពស់សនតិសុខ្វសបៀងវៅសហគម្ន ៍  នសកម្ាភាររវងកើរជព្ងកុព្សូេ ្លិរកម្ាព្សូេ សួនរមនលព្គួសារ ច្ិញ្ច ឹម្
សរា រវងកើនព្បាកច់្ំណូ្ល និងសនេពំ្បាក។់ ជំនាញរវច្ចកវទសកសិកម្ា កសិដ្ឋា នរងាា ញ ្លិរជីសររីាងគ ្លិរជី
កំរ៉ោុសតិរងឹ និងរាេ ច្ិញ្ច ឹម្សរា និងច្ិញ្ច ឹម្ព្រ។ី ការសាត រ និងសាងសងវ់ហដ្ឋា រច្នាសម្ពន័ធខាន ររូច្ៈ ព្រឡាយ ព្សោះ អណ្តូ ង 
សាា នីយរូម្ទឹក រនិិរយទំនរន់ិងទាា រទឹក សាងសងន់ិងជួសជុលលូរ សាងសងន់ិងជួសជុល្លូេ សាងសងន់ិងជួសជុល
សាព ន។ ទឹកសាអ រ និងអនាម្យ័ៈ សាងសងអ់ណ្តូ ង/ស្នរថ់្ដ ការអររ់សុំខ្ភារ និងអនាម្យ័។ ការការរ់នាយហានិភ្យ័
ទឹកជំនន ់ និងរនាុវំៅកព្ម្រិសហគម្នៈ៍ ព្រជាជនសាងសង់្ ទោះវលើកខ្ពស់ និងខ្ពស់ជាងកំរស់ទឹកជំនន ់ កមនលងសុេរាិ
ភារតាម្ព្គួសារ ការតល ស់រតូរដំណំា ការការពារ និងវព្រៀម្រងាក រ។ កសាងសម្រាភារដល់រុគគលិក អងគការម្និមម្នរដ្ឋា
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ភ្បិាល និងរុគគលិករដ្ឋា ភ្បិាលៈ ការវព្រៀម្រងាក រវព្គាោះម្ហនតរាយសហគម្ន ៍ការការរ់នាយហានិភ្យ័វព្គាោះម្ហនតរាយ
សហគម្ន ៍គវព្ ងមស៊ាារ ការព្គរព់្គងវព្គាោះម្ហនតរាយ នងិការវព្រៀម្រងាក រវព្គាោះម្ហនតរាយសហគម្ន ៍និងរវងកើនការ
យល់ដឹងអរំីការមព្រព្រួលអាកាសធារុ និងការរនាុនំឹងការមព្រព្រួលអាកាសធារុ។  
 

គវទ្ិកាពិភាក្ 
 

សំនួរៈ 
១. លោក ជ្ ីរលូរ ៉ាត នាយកព្រររិរត ិស គម្កុ រ វខ្រតឧតតរមាលជ្យ័ បានសួរអាំរកីារេភិាគវលើឧសា័ន្ទោះកញ្ចករ់កីារ
វព្រើព្បាស់ដីកសិកម្ា និងថ្ព្រវ ើ វរើសម្បទានវសដាកិច្ចជោះឥទធិរលអាីខ្លោះដល់ការការរ់នាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចក?់  ន
ព្រោះរាជព្កិរយម្យួវៅរនាទ យឆ្ា រ  នសម្បទានវសដាកិច្ចកនុងររំនវ់នោះ វហើយព្រជាជនវធាើការ ូសឆ្យ និងវធាើ
រណ័្ណ កម្ាសិទធ។ិ វរើរញ្ញា ទាងំវនោះព្រូេបានដ្ឋករ់ញ្ចូ លកនុងរបាយការណ៍្ជារវិលើកទី១ មដរឬវទ? 

 

២. លោក រញ្ញា  ម្ករអីងគការអភ្េិឌ្ឍនវ៍សដាកចិ្ច និងសងគម្ បានវចទសួរថា វរើព្រវទសវយើង នការរំភាយឧសា័ន
កព្ម្រិណាវៅកនុងការវធាើសារវរើភ្ណ័្ឌ ? 

 

៣. លោក វស្នា ម្ករអីងគការសកម្ាភាររំវរ ើកូនមខ្ារ វរើការតីាស នយុទធសាស្តសតមររណាច្ំវពាោះព្រជាជនវធាើ
ច្ំណាកព្សុក មដលរណាត លរីរញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុ? 

 

៤. តាំណាងមករអីងគការ AFSC រច្ចុរបននថ្ព្រវ ើកំរុងមរបាររ់ង ់ វរើរដ្ឋា ភ្បិាលមាល្នទៈោ៉ោ ងណាច្ំវពាោះការការពារ
ថ្ព្រវ ើ? 

 
ច្វម្លើយៈ 
លោក អ សក ណាវ៉ាលៈ់ វយើងបានគណ្នារញ្ចូ លទាងំអស់កនុងរបាយករណ៍្វលើកទី១ វដ្ឋយ នការសិកាព្សាេព្ជាេសារ
វរើភណ័្ឌ ឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ ម្នកថ្ព្រវ ើ នងិកសិកម្ា។ វដើម្បគីណ្នាសារវរើភណ័្ឌ ឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ វយើងព្រូេដឹងគំររ
ថ្ព្រវ ើ ព្រវភ្ទវ ើ តាម្រយៈការវធាើគណ្នាជា ូរ។៍ វៅវរលមដលគណ្នាសរុរទាងំអស់ វយើងនឹងដឹងថាព្រវទស
កម្ពុជាវយើងរភំាយរ៉ោុណាណ  និងព្សូររ៉ោុណាណ  វហើយ នេស័ិយវ្េងៗវទៀរ  នេស័ិយឧសាហកម្ា ដឹកជញ្ជូ ន ការរស់វៅ 
សំណ្ល់រូករញ្ចូ លគាន  វនាោះវយើងនឹងដឹងសារវរើភណ័្ឌ ឧសា័ន្ទោះកញ្ចកស់ព្ រឆ់្ន ១ំ៩៩៤។ វៅវរលមដលគណ្នា កនុង 
ឆ្ន ១ំ៩៩៤ វយើងវ ើញថា ថ្ព្រវ ើព្រវទសកម្ពុជា  នសម្រាភារព្សូរយកឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ជាជាងការរំភាយ មដលវគ
ឲ្យវ ា្ ោះថា Net Sink  ននយ័ថាជាព្រវទសមដលរំភាយរចិ្ជាងការព្សូរយក។ វព្កាយម្កវទៀរវយើងបាន វរៀរច្ំ
របាយការណ៍្ជារិវលើកទី ២ យកឆ្ន  ំ ២០១០ ជាវគាល វៅវរលមដលវយើងបានគណ្នាវយើងវ ើញថា ច្វនាល ោះឆ្ន ំ
១៩៩៤ និង ឆ្ន  ំ២០១០ វយើងបានបាររ់ងថ់្ព្រវ ើអស់វព្ច្ើន វដ្ឋយរំមលងរដីីថ្ព្រវៅជាដីកសិកម្ា ជេីភារព្រជាជន 
និងការវព្រើព្បាស់ថាម្រលវកើនវ ើង។ លទធ្លថ្នការគណ្នាកនុងឆ្ន  ំ ២០១០ ព្រវទសកម្ពុជាវយើងមលងជាព្រវទស 
ព្សរូយក (Net Sink) លទៀតលហើយ វហើយព្រវទសកម្ពុជាកាល យជាព្រវទសមដល នការរំភាយវព្ច្ើនជាងសម្រាភារ
ព្សូរយក វដ្ឋយសារវយើងបារថ់្ព្រវ ើខ្លោះ។ របាយការណ៍្វនោះ ព្រូេបានរញ្ជូ នវៅគណ្ៈកម្ាការចរត់ាងំររស់អនុ
សញ្ញា  វដើម្បវីធាើការរចិរណាសព្ រព់្រវទសកម្ពុជា។ ងាីរបរិមរការវធាើសារវរើភណ័្ឌ ឧសា័ន្ទោះកញ្ចកឆ់្ន ២ំ០១០ ព្រវទស
កម្ពុជាវយើងជាព្រវទសរំភាយករ៏រិមម្ន រ៉ោុមនតវយើងសាិរកនុងកព្ម្រិរភំាយរិច្ វដ្ឋយវយើងយកទិននយ័រំភាយឧសា័ន្ទោះ
កញ្ចកស់រុរម្កមច្កនងឹច្ំនួនព្រជាជនសរុរ វយើងវ ើញថា ព្រជាជនកម្ពុជារំភាយកនុង ន ក ់០,៣វតាន កនុងម្យួឆ្ន ថំ្ន
ឧសា័នការូនិច្សម្ម្ូល។ ឧទាហរណ៍្វព្រៀរវធៀរនឹងព្រវទសអភ្េិឌ្ឍន ៍ មដល នជាង ៣០ព្រវទស រមួ្ នសហរដា
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អាវម្រចិ្ និងសហគម្នអ៍រឺ ៉ោុរ មដលរំភាយរី ៥ វៅ ១០វតាន កនុង ន ក ់ វហើយសហរដាអាវម្រចិ្រំភាយ ន ក ់២០,៥វតាន 
កនុងម្យួឆ្ន ។ំ សរាថ្ងៃសីរុណ្ា ភារធម្យម្ររស់ម្នដវីកើនវ ើង ០,៧អងារវស រ៉ោុមនតការច្រចរអនតរជារិ វគបានកំណ្រ់
ជាវគាលការណ៍្សីរុណ្ា ភារជាម្ធយម្ររស់ម្នដីម្និគួរវ ើងហួស ២ អងារវស រវីព្ពាោះវានឹងវធាើឲ្យខូ្ច្ព្ររន័ធវអកូ ូ
សីុ ឧទាហរណ៍្ ម្នុសេវយើង នសីរុណ្ា ភារម្ធយម្ ៣៦ អងារវស ច្ំមណ្កឯម្នដី ន ១៦,៥ អងារវស វៅ
វរលមដលកវតត វ ើង ២ អងារវស វនាោះ ម្នុសេវយើងនឹង នរញ្ញា មដលព្រូេជួរនឹងព្គូវរទយ។ វដើម្បរីងាក រម្និឲ្យកវតត
ម្នដីវ ើងវលើស ២ អងារវស វគព្រូេគណ្នាឧសា័ន្ទោះកញ្ចករ់៉ោុនាា នព្រវភ្ទ និងវធាើោ៉ោ ងណាម្និឲ្យវលើសរី ២ អងារ
វស។ វហរុវនោះវហើយវទើរវគរព្ម្ូេថា វៅឆ្ន  ំ ២០២០ វដើម្បមី្និឲ្យសីរុណ្ា ភារម្នដីវ ើងវលើសរី ២ អងារវស 
ព្រវទស ឧសាហកម្ាទាងំ ៣៨ ព្រូេការរ់នាយឲ្យបាន ៤០ភាគរយថ្នកព្ម្រិរំភាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចក ់ វព្រៀរនងឹឆ្ន ំ
១៩៩០ រ៉ោុមនតកនុងការច្រចរកនលងគាា នព្រវទសណាម្យួអាច្វធាើបានវនាោះវទ។ វៅថ្ងៃខាងម្ុខ្ សីរុណ្ា ភារម្ធយម្ររស់
ម្នដីនឹងវកើនវ ើងវលើស ២ អងារវស វរលវនាោះរិភ្រវលាកទាងំម្ូលនឹងជួរព្រទោះនងឹវព្គាោះម្ហនតរាយ។ ដូវច្នោះព្រូេ
វធាើការគណ្នាកូតាថ្នការរំភាយររស់ម្នុសេ ន ក់ៗ លៅលលើរភិ្រវលាក ថាវរើ ន ក់ៗ  រំភាយឧសា័ន្ទោះកញ្ចករ់៉ោុនាា ន 
វហើយវគបានគណ្នាវ ើញថា កូតាថ្នការរំភាយររស់ម្នុសេ ន ក់ៗ  ម្និឲ្យវលើសរី ៥វតាន ព្រសិនការរំភាយររស់
ម្នុសេ ន ក់ៗ វលើសរី ៥វតាន វនាោះកវតត ម្នដីនឹងវលើសរ ី២ អងារវស។ ដូវច្នោះសហរដាអាវម្រកិព្ច្មណ្នលិងព្រវទស
ច្ិនថា សរាថ្ងៃព្រវទសច្ិនរំរុលខាល ងំជាងសហរដាអាវម្រកិវៅវទៀរ រ៉ោុមនត នឱកាសកនុងការអនុេរតរនតវទៀរបាន វនោះគ ឺ
វដ្ឋយសារមររិធីសារកយូរូមដលបានមច្កព្រវទសកនុងរភិ្រវលាកជាររី គឺព្រវទសអនក ន និងព្រវទសអនកព្ក កនុងវនាោះ
រាររ់ញ្ចូ លច្ិន្ងមដរ វដ្ឋយសារមរព្រជាជនច្ិន ន ករ់ភំាយ ៣វតាន កនុងមយួឆ្ន  ំ ដូវច្នោះវៅវរលមដលវគគិរកូតា
ព្រមហល ៥វតាន មដលកព្ម្រិសព្ រក់ារច្រចរ វហរុដូច្វនោះ វទើរវធាើឲ្យអាវម្រកិវដើរវច្ញរកីារច្រចររធិីសារកយូរូ ឬ
ម្យួម្និសាិរវៅវព្កាម្ច្ារថ់្នរធិីសារវនោះ។ សរាថ្ងៃវគច្រចរវដ្ឋយម្អកវលើវគាលការណ៍្មររវនោះ ព្រវទសកម្ពុជា
វយើង នរំភាយរចិ្រួច្ និងម្និមម្នជាអនកវធាើឲ្យអាកាសធារុមព្រព្រួលវទ មរវយើងជាអនករងវព្គាោះ។ វហរុវនោះវហើយ
វទើរវយើងមរងមរអំពាេនាេឲ្យព្រវទសអនក នគួរមរ នសំណ្ងម្នកហិរញ្ា េរាុ  គាពំ្ទម្នករវច្ចកវទស មដលវយើងសូម្
ឲ្យជំនួយវនោះវដ្ឋយម្និ នសំណ្ង។ 
 
REDD ជាវគាលគំនិរលអកនុងការមងរកាថ្ព្រវ ើឲ្យគង ់វហើយគណ្នាររ ិណ្មដលថ្ព្រវ ើអាច្ព្សូច្យកការូនបាន 
ររ ិណ្មដលថ្ព្រវ ើព្សូរ វាគឺជាឥណ្ទានមដលអាច្ដូរនឹងងេកិាបាន។ REDD  នវដើម្កំវណ្ើ រកនុងឆ្ន  ំ២០០៧ 
មដលព្រវទសកម្ពុជាសរាថ្ងៃកំរុងអនុេរតគវព្ ងច្ំនួន ២ កនុងព្សុកជាកំានត វខ្រតព្រោះេហិារ និងឧរតរ នជយ័ ទទួលបាន
ងេកិាច្ំនួនព្រ ណ្ ៥០ម្ុនឺដុលាល រ សព្ ររ់យៈវរល ៥ឆ្ន  ំតាម្រយៈគវព្ ងទី្ារសា័ព្គច្ិរត និងគវព្ ង REDD ម្យួ
វទៀរអនុេរតវដ្ឋយព្កសួងររសិាា ន សាិរកនុងមដនជព្ម្កសរាថ្ព្រភ្នឱំរា៉ោ ល់ វខ្រតកំរងស់ពឺ  លិងលែតតវពាធិសារ ់ ម្កដល់សរា
ថ្ងៃវយើងទទួលងេកិាបាន ៦លានដុលាល រអាវម្រកិ វហើយងេកិាវនោះបានចូ្លវៅកនុងធនាគារជាររិចួ្វហើយ វនោះជាព្បាក់
កកវ់ទ។ REDD លលោះលឹងដាំលណ្ើ រការរវរៀរទី្ារសា័ព្គច្រិតដមដល វដ្ឋយសារមររុទំាន ់នវគាលការណ៍្ទី្ារវទ 
វគាលការណ៍្ទាងំវនោះព្រូេម្អកវលើកិច្ចព្រជុំករូំល មដលវយើង នការខ្កច្ិរតច្ំវពាោះកិច្ចព្រជុំវៅទីព្កុងដូហា វដ្ឋយសារ 
REDD រសាំមាលឥទធិរល វដ្ឋយវគបានសងឃមឹ្ថា ថ្ព្រវ ើកនុងរភិ្រវលាកនឹងព្រូេបានរកា វដ្ឋយ នច្ារទ់ី្ារមដល
ម្និមម្នជាទី្ារសា័ព្គច្ិរត។ កនុងកចិ្ចព្រជុវំលើកទី១៤ ព្រវទសវរ៉ោរូ  នឧទានជារោិ៉ោ សានី  នជីេច្ព្ម្ុោះវព្ច្ើនជាង
សហរដាអាវម្រកិទាងំម្ូល វហើយព្រវទសវរ៉ោរ ូបានរកវ ើញវព្រងការវៅកនុងឧទានជារវិនោះ វគអាច្ទាញយកច្ំណូ្ល 
រីវព្រងការបានោ៉ោ ងវព្ច្ើន ព្រវទសវរ៉ោរូយល់ព្រម្រកាឧទានជារវិនោះឲ្យគង ់ ជាងនូរនងឹលុយ ៣០០លានដុលាល រ កនុង
ម្យួឆ្ន  ំរ៉ោុមនតកនុងកិច្ចព្រជុវំនោះរុ ំននរណាហា៊ា ន្តល់លុយដល់ព្រវទសវរ៉ោរូលទ វនោះវគវៅថា ររាជយ័ទី្ារ (Market 
Failure) វដ្ឋយសារមរការអភ្រិកេ នរថ្ម្លរចិ្ជាងអភ្េិឌ្ឍន។៍ ព្រវទសកម្ពុជា រដ្ឋា ភ្បិាលបាន្តល់អាទិភារវលើការអភ្ិ
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េឌ្ឍនម៍ដរ វដ្ឋយសារព្រជាជនវកើនវ ើង  នរព្ម្ូេការអគគិសនវីដើម្បកីាររស់វៅសម្ព្សរ មដលព្រវទសកម្ពុជាវយើង ន
សកាត នុរលកនុងការអភ្េិឌ្ឍវារអីគគិសនី សាិរកនុងររំនភ់្នសំំរូរថ្ព្រវ ើវព្ច្ើន វដើម្បធីានាសុេរាិភារថាម្រលសព្ រទ់ាក់
ទាញេនិិវោគទុន ដូវច្នោះវយើងព្រូេលោះរងថ់្ព្រវ ើខ្លោះ មដលថ្ព្រទាងំវនាោះសាិរកនុងររំនក់ារពារធម្ាជារិ។ រដ្ឋា ភ្បិាល
បានរចិរណាងលឹងមងលងម្ុននឹង្តល់សម្បទាន ឧទាហរណ៍្ ការរកវ ើញមរ ៉ោទតីាញ៉ោូ ម្ រ៉ោុមនត្លរ៉ោោះពាល់រីការេនិិវោគវនោះ
ធំ ដូច្វនោះរដ្ឋា ភ្បិាលសវព្ម្ច្ម្និ្តល់សម្បទានមរ ៉ោ។ វដ្ឋយម កវយើងព្រូេវធាើ េនិិវោគច្ំវពាោះដំណំាកសិឧសាហកម្ា 
មដលវយើងទាញយកច្ំណូ្លររីនធ និង្តល់ការងារដល់ព្រជាជនមខ្ារ។  
 
REDD វអាព្ស័្យលឹងទីទ្រស្ម័ព្គ្ចិតតអលតរជាតិ។ ព្រសិ្លលរើគ្នម លទី្ារអនតរជារសិា័ព្គច្ិព្រវនាោះវទ ថ្ព្រវ ើវលើរិភ្រ
វលាកនឹងបាររ់ង ់វដ្ឋយសារគាា ននរណា្តល់ងេកិាសព្ រម់ងរកាថ្ព្រវ ើឲ្យបានគងេ់ងេ។ វៅកនុងការច្រចរងាីៗ វគ
បាននិោយអំរ ីREDD ថាគ្ឺជាររាជ្យ័ទីទ្រ។  
 
វលាក សុខ្ សាខ្ន ៖ ការតីាសបានអនុេរតរចួ្ម្កវហើយនូេយុទធសាស្តសតការរ់នាយការវធាើច្ំណាកព្សុក វហើយវយើង ន
សកម្ាភារ ការសាត រវ ើងេញិនូេច្ំណាកព្សកុវដ្ឋយខុ្សច្ារ ់ វយើង នគវព្ ងសព្ រស់ាត រវ ើងេញិ កនុងវនាោះ ន
សកម្ាភារ២ធំ ទី១. អភ្េិឌ្ឍនស៍ហគម្ន ៍ទី២. អភ្េិឌ្ឍនយុ៍េជន។ អភ្េិឌ្ឍនស៍ហគម្ន ៍វយើងបានជព្ម្ញុវលើកទឹកច្ិរត
ការដ្ឋដុំោះ រវងកើនព្បាកច់្ំណូ្លតាម្រយៈការច្ិញ្ច ឹម្សរា សិរបកម្ាតាម្្ទោះ ជព្ម្ុញ្លិរ្លកសិកម្ា ្តល់ជំនួយរវច្ចក
វទស វដើម្បទីទួល្លបានវព្ច្ើន និងវលើកកម្ពស់ម្ុខ្រររ វដ្ឋយ នម្ណ្ឌ ល្តល់ជំនាញេជិាជ ជីេដល់យុេជន អាច្ឲ្យ
យុេជន នការងារវធាើ។ វយើងនឹងវរៀរច្មំ្ជឈម្ណ្ឌ លសព្ រស់ាត រលទធភារ ររស់ជនមដលរងវព្គាោះរចី្ំណាកព្សុក 
វដើម្បឲី្យគារអ់ាច្ទទួលជំនាញរវច្ចកវទស។ 
 

៥. ណែនុំអុំពកីារន ោះននោ តនប្ជើសនរ ើសសមាជិកគែៈកមាា ធកិារប្គប់ប្គង្ នេទិកាននអង្គការមិនណមនរដ្ឋា ភិ ល សតីពីកមព ជា  
 លោក តកឹ េណាណ រា៉ា  នាយកព្រររិរតរិង លេទកិាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា ភបិាល ស្តីរីកមពសជា បានខណ្នាាំអាំរកីារលបាោះ
លឆ្ន តលព្ជ្ើស្លរ ើស្ស្មាជ្ិកគ្ណ្ៈកមាម ធិការព្គ្រព់្គ្ង លេទកិាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា ភបិាល ស្តីរកីមពសជា លដើមបជី្ាំលួស្គណ្ៈ 
កម្ាការព្គរព់្គង ៣រូរ លោកព្សី រ៉ោុក រញ្ញា េចិ្ិព្រ លោកព្សី ព្រ ី្លលីភ្ងួ និង កញ្ញា  មសន វជឿនសាហាី មដលច្រអ់ណ្រតិ។ 
វរកខជន រវ ា្ ោះវបាោះវឆ្ន រ ន ៧ រូរ រមួ្ ន ១. វលាក ស៊ាុន សុងហាក ់២.លោកព្សី ព្រី ្លលីភ្ងួ ៣. វលាក ងនិ 
វៅេររ័ន ៤. វលាកព្សី មក សុខ្នី ៥. វលាក ឯក ច្ំវរ ើន ៦. វលាក កុល សារា៉ោ ន ់៧. វលាក ស៊ាុន យូរា៉ោ ។ វលាកកប៏ានមណ្នាំ
ឲ្យអនកវបាោះវឆ្ន រវធាើការរនិិរយព្រេរតរិូរឲ្យបានព្រមឹ្ព្រូេម្ុននឹងវបាោះវឆ្ន រ រណំាងអងគការស ជិកអាច្វបាោះវឆ្ន របានមរ 
ម្យួសវម្លងវទ និង នអនកសា័ព្គច្ិរតវដើម្បវីធាើការរារស់នលឹកវឆ្ន រវដើម្បរីញ្ញជ ករ់ភីារយុរតធិម្ ៌និងព្រមឹ្ព្រូេ។ 

 

ការប្រកាសលទធផលពីការន ោះននោ តគរជើសគរ ើសសមាជិកគណ្ៈកមាម ធិការគប់រគង 
 លោក តកឹ េណាណ រា៉ា  ព្រកាសលទធ្លថ្នសវម្លងវឆ្ន រ ន ១. វលាក ស៊ាុន សុងហាក ់(២៧សវម្លង) ២. លោកព្សី 
ព្រ ី្លលីភ្ងួ (៣៥សវម្លង) ៣. វលាក ងិន វៅេររ័ន (២៣សវម្លង) ៤. វលាកព្សី មក សុខ្នី (២០សវម្លង) ៥. វលាក ឯក 
ច្ំវរ ើន (១៣សវម្លង) ៦. វលាក កុយ សារា៉ោ ន ់ (១៤សវម្លង) និង ៧. វលាក ស៊ាុន យូរា៉ោ  (៣៦សវម្លង)។ ដូច្វនោះ ១. វលាក 
ស៊ាុន យូរា៉ោ  (៣៦សវម្លង) ២. វលាកព្សី ព្រ ី្លលីភ្ងួ (៣៥សវម្លង) និង ៣. វលាក ស៊ាុន សុងហាក ់(២៧សវម្លង)។ សវម្លង
វឆ្ន រសរុរ នច្ំនួន ៥៧សនលកឹ អនុរបវាទ ១សនលឹក ដូវច្នោះសនលឹកវឆ្ន របានការ ន ៥៦សនលឹក។  
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គសចកតីប្លែងអុំែរគ ែចុំន ោះសមាជិកគែៈកមាា ធិការប្គប់ប្គង្ នេទិកាននអង្គការមនិណមនរដ្ឋា ភិ ល សតីពីកមព ជា ណែល នចប់អែតតិ 
និង្ កិចចស្វា គមនច៍ុំន ោះសមាជិកថ្ាី  
 លោក ឈតិ ស្ាំអាត នាយកព្រតរិតត ិ លេទកិាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា ភបិាល ស្តីរកីមពសជា បានសាា គម្នច៍្ំវពាោះ
រណំាងអងគការមដលបានជារវ់ឆ្ន រងាី។ វ្លៀរឱកាសវនោះមដរ វលាកកប៏ានមងលងអណំ្រគុណ្ច្ំវពាោះ វលាក វលាកព្សី 
មដលបានច្រអ់ណ្រត ិកនុងវនាោះ នវលាកព្សី រ៉ោុក រញ្ញា េចិ្ិព្រ រយៈវរល ៤ឆ្ន  ំ មដលរមី្នុវលាកព្សីវធាើការវៅអងគការ
លូវងរា៉ោ នរំវរ ើរភិ្រវលាក (LWF) វព្កាយម្កវលាកព្សីបានកាល យម្កជានាយកព្រររិរតិអងគការ CWCC និងបានជារ់
វឆ្ន រជាព្រធានគណ្ៈក ា ធកិារព្គរព់្គង។ វលាក  រិ សំអារ កប៏ានជូននូេេរាុអនុសាេរយី ៍ និង លិខ្រិសរវសើរ
សព្ រម់ងលងអណំ្រគុណ្ច្ំវពាោះកិច្ចខ្ពំ្រឹងមព្រងររស់វលាកព្សី រវីេទិកាថ្នអងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល សតីរកីម្ពុជា។ 
រច្ចុរបននវយើង នស ជិកគណ្ៈកមាម ធិការ ៧រូរ កនុងលនាោះនឹងព្រូេវបាោះវឆ្ន រវព្ជើសវរ ើស ព្រធានគណ្ៈកមាម ធិការព្គរ់
ព្គងមាន កទ់ងខដរ។  
 

៦. ដំគណ្ើ រការគរៀបចំប្ផនការយុទ្ធោស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិ២០១៤-២០១៨  
 លោក រ៉ាចូ ស្សេណ្ណ ឌ្ ីអគ្គនាយករងថ្លអគ្គនាយកដ្ឋា លខទលការថ្លព្កសួ្ងខទលការ បានវលើច្ំនុច្សំខាន ់២ ទាក់
ទងនឹងឋានានុព្កម្ នងិរួនាទីររស់វគាលនវោបាយ ម្នការ និងកម្ាេធិរីរស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាលកម្ពុជាព្រម្ទាងំដំវណ្ើ រ
ការថ្នកាវរៀរច្មំ្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារ ិ ឆ្ន  ំ ២០១៤-២០១៨។ ម្ុននឹងវរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍន៍
ជារិ ចបំាច្ព់្រូេ នកម្ាេធិីនវោបាយររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល វរលវនាោះកម្ាេធិីវគាលនវោបាយព្រូេរងាា ញកនុងកិច្ចព្រជុំ
ទី១ ជូនស ជកិសភា វហើយវៅវរលរាជរដ្ឋា ភ្បិាលកម្ពុជាចរវ់្តើម្ដំវណ្ើ រការ បានវរៀរច្រំំមលងកម្ាេធិវីគាលនវោ
បាយវនោះ ឲ្យវៅជារវរៀរវារៈវគាលនវោបាយររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាលកម្ពុជា។ វៅវរលមដលវយើងបានរវងកើរម្នការ
យុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារិវហើយ កនុងវនាោះ នវគាលនវោបាយអាទិភារសំខាន់ៗ  មដលបានរញ្ចូ លកនុងវនោះ។ រវរៀរ
វារៈវគាលនវោបាយររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាលកម្ពុជា គ ឺ យុទធសាស្តសតច្រុវកាណ្ កនុងវនាោះ នយុទធសាស្តសតច្រុវកាណ្ 
ដំណាកក់ាលទី ១ និងយុទធសាស្តសតច្រុវកាណ្ដំណាកក់ាលទី ២ វហើយអណ្រតវិព្កាយនឹងវរៀរច្ំយុទធសាស្តសតច្រុវកាណ្
ដំណាកក់ាលទី៣។ វដើម្បអីនុេរតយុទធសាស្តសតច្រុវកាណ្ រាជរដ្ឋា ភ្បិាលព្រូេវរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារ ិនិង
កម្ាេធិេីនិិវោគរីឆ្ន រំកំិល វហើយកម្ាេធិីេនិវិោគរីឆ្ន រំកំិលវនោះ នឹងរមួ្ច្ំមណ្កកនុងការវរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតងេកិា
ជារិ វដើម្បដីំវណ្ើ រការការអនុេរតកម្ាេធិេីនិវិោគរីឆ្ន រំកំិលវនោះ។ រនាទ ររ់ីវរៀរច្មំ្នការអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារវិនោះវហើយ រណាត
វគាលនវោបាយតាម្េស័ិយវ្េងៗ  នមរវគាលនវោបាយធំៗរ៉ោុវណាណ ោះ និងរនតវរៀរច្ំវគាលនវោបាយលម្អរិតាម្
េស័ិយ។ 
 ដំវណ្ើ រការវរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារិ ម្អកវលើយុទធសាស្តសតច្រុវកាណ្ររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាលវហើយ 
វដ្ឋយសារមរដំវណ្ើ រការថ្នម្នការម្យួព្រូេរញ្ចរ ់ ដូវច្នោះព្រូេវរៀរច្មំ្នការងាី។ វទាោះរីជា ព្កសួងម្នការ នរួនាទី
ររស់ខ្លួនកនុងការវរៀរច្ំម្នការជារកិវ៏ដ្ឋយ ម្ុននងឹចរវ់្តើម្ព្រូេមរសំុវគាលការណ៍្ររីាជរដ្ឋា ភ្បិាលជាម្ុនសិន មដល 
វគាលការណ៍្វនោះជាឯកសារវោងសព្ រព់្កសួង-សាា រន័ររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល វដើម្បសីហការជាម្យួព្កសួងម្នការ។ 

វៅវរលបានវគាលការណ៍្វហើយ នឹងរងាា ញដល់ព្កសួងសាា រន័ពាករ់ន័ធ វដើម្បមីណ្នាអំរំីការវរៀរច្ធំារុចូ្លសព្ រ ់
វ្ាើជូនព្កសួងម្នការ វហើយព្កសួងម្នការនឹងវរៀរច្ជំាវសច្កតីព្ពាងម្នការ វៅវរលមដលព្កសួងសាា រន័បានវ្ាើ 
ជូននូេធារុចូ្ល។ វៅវរលវរៀរច្ំវសច្កតីព្ពាងវហើយ ជាដំណាកថ់្នការរភិាកាវដ្ឋយវ្ាើវសច្កតីព្ពាងជូនសាា រន័ពាក ់
រន័ធ និងថ្ដគូអភ្េិឌ្ឍនរ៍និិរយ ថាវរើធារុចូ្លខដលបានវរៀរច្កំនុងវសច្កតីព្ពាងម្នការវនោះ បានដ្ឋកចូ់្លវហើយឬវៅ និង 
រនិិរយ និង្តល់អនុសាសន។៍ ការរនិិរយវម្ើល និង្តល់អនុសាសនរ៍ថី្ដគូអភ្េិឌ្ឍន ៍ និងអងគការសងគម្សីុេលិ គឺសាិរកនុង 
ដំណាកក់ាលវនោះវហើយ ខដលធារុចូ្លរីអងគការសងគម្សីុេលិ ព្រូេមររមួ្ច្ំមណ្កវធាើការរភិាកាតាម្រយៈយនតការព្កុម្
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ការងារច្ព្ម្ុោះ។ ច្ំវពាោះរញ្ញា អនតរេស័ិយ ឧទាហរណ៍្ រញ្ញា មព្រព្រួលអាកាសធារុ រុ ំនព្កុម្ការងារច្ព្ម្ុោះវទ ដូច្វនោះ
អងគការ សងគម្សីុេលិ និងថ្ដគូអភ្េិឌ្ឍនន៍ានា អាច្វធាើការរភិាកាធារុចូ្ល និងអនុសាសនវ៍្េងៗ វដ្ឋយរភិាកាតទ ល់
ជាម្យួព្កសួងសាា រន័ មដលសព្ម្រសព្ម្ួលវលើរញ្ញា មព្រព្រលួអាកាសធារុ មដល នព្កសួងររសិាា នទទួលរនទុក។ 
វៅវរលមដលធារុចូ្លព្រូេបានយល់ព្រម្ដ្ឋកចូ់្លវដ្ឋយព្កសួង វនាោះព្កសួងម្នការនងឹរនិិរយវម្ើល ម្ុននងឹដ្ឋក់
រញ្ចូ លកនុងម្នការជារិ។ រនាទ ររ់ទីទួលបានធារុចូ្ល និងអនុសាសនរ៍ចួ្ម្ក កិច្ចព្រជុំរភិាកានងឹព្រូេបានវរៀរច្វំ ើង 
តាម្រយៈ ការរងាា ញវព្ៅ្លូេការជាដំរូង និង នការរងាា ញជាទូវៅកនុងកិច្ចព្រជុំអនតរព្កសួង វដើម្បរីនិរិយវម្ើលវសច្កតី
ព្ពាង មដលកិច្ចព្រជុវំនោះ ន ២ដំណាកក់ាល កនុងកព្ម្រិរវច្ចកវទស នងិកព្ម្រិនវោបាយ។ រនាទ រម់្ក នកិច្ចព្រជុំ
ម្យួវ្េងវទៀររវាងព្កសួងម្នការ ព្កសួងវសដាកិច្ច និងហិរញ្ា េរាុ ឧរតម្ព្កុម្ព្រឹកាវសដាកិច្ចជារ ិ និងគណ្ៈកម្ាការ
ជារិនីរសិម្បទា និងអភ្េិឌ្ឍនក៍ម្ពុជា ជាសាា រន័ ៤ ទទួលរនទុកហិរញ្ា េរាុ ទទួលជំនួយវដើម្បដីំវណ្ើ រការអភ្េិឌ្ឍន ៍រនាទ រ់
ម្ក វសច្កតីព្ពាងចុ្ងវព្កាយនឹងព្រូេវ្ាើវៅទីសតីការគណ្ៈរដាម្ស្តនត។ី វៅវរលវសច្កតីព្ពាងបានវ្ាើវៅទសីតីការគណ្ៈរដា
ម្ស្តនតវីហើយ នឹងម្និបានរញ្ចូ លភាល ម្កនុងកិច្ចព្រជុំវរញអងគររស់ទីសតីការគណ្ៈរដាម្ស្តនតីវទ រ៉ោុមនតនឹង នកិច្ចព្រជុំរវីលើក
រមនាម្វទៀរវៅកនុងទីសតីការគណ្ៈរដាម្ស្តនតីវនាោះ កនុងវនាោះ នកិច្ចព្រជុំព្កមុ្ព្រឹកាវសដាកចិ្ច សងគម្កិច្ច េរបធម្ ៌ព្កុម្ព្រកឹា
អនកច្ារ ់រមួ្ទាងំ ព្កុម្ព្រឹកាអកេរសាស្តសត វដើម្បរីនិិរយវម្ើលវលើអកេរសាស្តសត ច្ារ ់និងខ្លមឹ្សារវសដាកិច្ច សងគម្កិច្ច។ 
រនាទ ររ់ទីទួលបានអនុសាសនរ៍កីិច្ចព្រជុវំនោះវហើយ យកវសច្កតីព្ពាងម្កមកសព្ម្ួល នងិ នកិច្ចព្រជុអំនតរព្កសួងម្តង
វទៀរ មដលកិច្ចព្រជុវំលើកវនោះដឹកនាកំិច្ចព្រជុំវដ្ឋយអគគវលខារាជរដ្ឋា ភ្បិាលកម្ពុជា។ រនាទ រម់្កវទៀរ នឹងមាលកិច្ចព្រជុំ
វរញអងគគណ្ៈរដាម្ស្តនតី មដលដឹកនាតំទ ល់វដ្ឋយឯកឧរតម្ឧរនាយករដាម្ស្តនត ី ទទួលរនទុកទសីតីការគណ្ៈរដាម្ស្តនត។ី វៅ
វរលមកសព្ម្លួច្រស់រាព្គរត់ាម្វោរល់រចួ្វហើយ នឹងចូ្លដល់កិច្ចព្រជុវំរញអងគគណ្ៈរដាម្ស្តនត។ី វដ្ឋយសារមរម្ន
ការវនោះ នកព្ម្រិច្ារ ់  ននយ័ថា វៅវរលមដលឯកសារវនោះព្រូេបានអនុម្រ័រចួ្វហើយ គឺព្រូេមរអនុេរត ដូវច្នោះអាច្
រញ្ញជ កប់ានថា នកព្ម្រិវសាើនឹងច្ារ ់ ដូវច្នោះ ឯកសារវនោះនឹងព្រូេទទួលការអនុម្រ័ររីដាសភា និងព្រទឹធសភា តាម្រយៈ
ការព្រជុំរដាសភារ រនាទ រម់្កអនុម្រ័រពី្រទឹធសភា វហើយចុ្ងវព្កាយឯកសារវនោះ នឹងព្រូេ នការឡាយព្រហសាវលខារី
ព្រោះរាជព្កម្វដើម្បដី្ឋកឲ់្យវព្រើព្បាស់ជា្លូេការ វទើរម្នការវនោះ អាច្ដ្ឋកឲ់្យអនុេរតវរលវលញបាន។ រនាទ ររ់ឡីាយ
ព្រហសាវលខារចួ្វហើយ វទើរវធាើការវបាោះរុម្ព និងវធាើការ្េរា្ ាយោ៉ោ ងទូលំទូលាយវៅថាន កជ់ារិវព្កាម្អធិររភីារ
ររស់ព្រម្ុខ្រដ្ឋា ភ្បិាល ព្រសិនវរើងេកិារព្គរព់្គាន ់ វយើងនឹងវធាើការ្េរា្ ាយវៅព្គរវ់ខ្រត ព្រសិនវរើងេកិាម្និព្គរ់
ព្គានន់ឹង នមរការ្េរា្ ាយថាន ករ់រំនរ់៉ោុវណាណ ោះ។  
 

៧. ការចូលរួមរបសអ់ងគការសងគមសុីវិល កនុងដំគណ្ើ រការគរៀបចំប្ផនការយុទ្ធោស្តសតអភិវឌ្ឍន៍ជាត្ ិ 
វលាកព្សី ចន ់សុខ្វយ៉ោង ព្រធានកម្ាេធិរីញ្ញា អភ្េិឌ្ឍនថ៍្នលេទិកាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា ភបិាល ស្តីរកីមពសជា បាន 

រងាា ញរីការចូ្លរមួ្ច្ំមណ្កររស់សងគម្សីុេលិ កនុងការវរៀរច្ ំ និងការតាម្ដ្ឋនការអនុេរតម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍន៍
ជារិ វដ្ឋយបានវលើកវ ើងរសីារៈសំខានថ់្នការចូ្លរមួ្ររស់សងគម្សីុេលិ មដលបានរំវរញរមនាម្ជាម្យួរដ្ឋា ភ្បិាល
កនុងការវរៀរច្ំវសច្កតីព្ពាងម្នការជារិ តាម្រយៈការព្រម្លូគំនិរ និងររ័ ៌នរមី្ូលដ្ឋា ន ជួយ ឲ្យព្ររន័ធរដ្ឋា ភ្បិាលកាន់
មរវ្លើយររនឹងរព្ម្ូេការព្រជាជនកម្ពុជា និងជួយ ្ េរា្ ាយម្នការជារកិានម់រទូលំទូលាយ។ អ ុំងវរលអនុេរតម្ន
ការជារិ អងគការសងគម្សីុេលិអាច្ចូ្លរមួ្្តល់គំនិររមី្ូលដ្ឋា ន កនុងការអនុេរតវគាលនវោបាយ តាម្ដ្ឋនេឌ្ឍនភារតាម្
រយៈការអវងករការវរញច្ិរតររស់ព្រជារលរដា ចូ្លរមួ្អនុេរតកម្ាេធិីឲ្យព្សរនឹងអាទិភារម្នការជារិ និងរស៊ាូម្រវិដើម្បី
ឲ្យការអនុេរតវគាលនវោបាយកនុងការការរ់នាយភារព្កីព្ក។ វៅវរលមដលព្កសួងម្នការបានវ្ាើវសច្កតីព្ពាងម្ន
ការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ាររិច្ចុរបននកម្ា ជូនសងគម្សីុេលិវធាើការ្តល់វោរល់ គវព្ ងវគាលនវោបាយអភ្េិឌ្ឍនថ៍្ន 
វេទិកាថ្នអងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល សតីរកីម្ពុជា និងអងគការសងគម្សីុេលិតាម្េស័ិយច្ំនួន ១៨ បានចូ្លរមួ្ោ៉ោ ង្ុស
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្ុលកនុងការ្តល់ម្រិវោរល់។ កនុងច្ំវណាម្ ១៨ េស័ិយ ម្រវិោរល់វលើ ១៤ េស័ិយ (៧៧,៧៧ភាគរយ) និង ៦៥ 
(១៧,៣៣ភាគរយ) ថ្ន ៣៧៥ ម្រវិោរល់ ព្រូេបានដ្ឋករ់ញ្ចូ លកនុង ្យអជ រច្ចុរបននកម្ា។ កនុងដវំណ្ើ រការវរៀរច្ ំ
្យអជ រច្ចុរបននកម្ា ការចូ្លរមួ្ររស់អងគការសងគម្សីុេលិកនុងយនតការរវិព្គាោះវោរល់ តាម្រយៈព្កុម្ការងាររវច្ចក
វទស វៅ នកព្ម្រិ។ វសច្កតីព្ពាង ្យអជ រច្ចុរបននកម្ាមដលបានវ្ាើជូនភាគីពាករ់ន័ធ ព្រូេបានរនារ និង្តល់រយៈ
វរល ១៥ថ្ងៃ សព្ រ់្ តល់វោរល់។  នអងគការសងគម្សីុេលិតាម្េស័ិយម្យួច្ំនួន មដលបានដ្ឋកជូ់នម្រវិោរល់
វលើរបាយការណ៍្ពាកក់ណាត លអណ្រតថិ្ន ្យអជ រច្ចុរបននកម្ា ជូនព្រធានព្កុម្ការងាររវច្ចកវទសថ្នព្កសួងសាម្ ីកនុង
មខ្រុលា ឆ្ន ២ំ០១១។ សងគម្សីុេលិតាម្េស័ិយច្ំនួន ២១ បានតាម្ដ្ឋនការអនុេរត ្យអជ និងសូច្នាករតាម្ដ្ឋនរមួ្ 
(JMIs) វដ្ឋយបាន្លិរឯកសារវគាលជំហររនិិរយតាម្ដ្ឋនេឌ្ឍនភារថ្នសូច្នាករតាម្ដ្ឋនរមួ្ ការអនុេរត ្អយជ 
រច្ចុរបននកម្ា និងរញ្ញា វ្េងៗ កនុងឆ្ន ២ំ០១០-២០១២ លព្កាមការស្ព្មរស្ព្មួលររស់្លេទិកាថ្លអងគការមលិខមលរដ្ឋា
ភបិាល ស្តីរកីមពសជា CCC លិង MEDiCAM លដ្ឋយមាលការរលិព្គ្នោះលោរល់ជាមយួស្មាជ្ិករណាត ញ លិងអនកពាក់
រល័ធ។ វៅថ្ងៃទី២៥ មខ្កញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១២ អងគការសងគម្សីុេលិជារិ និងអនតរជារ ិច្ំនួន ១៣៧ បានរវិព្គាោះវោរល់វៅ
ថាន កជ់ារិ វដើម្បី្ េរា្ ាយឯកសារវគាលជំហរជា្លូេការ និងវច្ញវសច្កតីមងលងការរមួ្សតីរមី្រវិោរល់ និងសំណូ្ម្ររ
ររស់សងគម្សីុេលិ។ ឯកសារវគាលជំហរររស់អងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល និងវសច្កតីមងលងការណ៍្រមួ្ររស់សងគម្សីុេលិ 
ច្ំនួន២០០ច្ារ ់ ព្រូេបានដ្ឋកជូ់នរាជរដ្ឋា ភ្បិាល និងថ្ដគូអភ្េិឌ្ឍនម៍ដលបានចូ្លរមួ្កិច្ចព្រជុ ំ GDCC លលើកទ១ី៩ និង
 នការចរអ់ារម្ាណ៍្ោ៉ោ ងខាល ងំរពី្ររន័ធ្េរា្ ាយ និងថ្ដគូអភ្េិឌ្ឍន ៍ រវិសសេស័ិយដីធលី។ វទាោះរីជាឯកសារវគាល
ជំហរតាម្ដ្ឋនការអនុេរតម្នការជារ ិព្រូេបាន្លិរវដ្ឋយ នការចូ្លរមួ្រអីងគការសងគម្សីុេលិតាម្េស័ិយកវ៏ដ្ឋយ ក៏
ឯកសារវគាលជំហរររស់អងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាលវនោះ ម្និបានព្គរដណ្ត រព់្គរេ់ស័ិយវទ ដូច្ជា ព្រឆ្ងំអវំរើរុក
រលួយ វយនឌ្រ័ និងអររ់វំព្ៅព្ររន័ធ។ សម្រាភារររស់អងគការសីុេលិកនុងការតាម្ដ្ឋនវគាលនវោបាយ វៅ ន
កព្ម្រិ។ ឯកសារព្រួររនិិរយតាម្ដ្ឋន ចបំាច្ព់្រូេវធាើរច្ចុរបននកម្ា និងមកសព្ម្ួលជាព្រច ំ វដើម្បធីានាថា រញ្ញា  និងអនុ
សាសនម៍ដលបានវលើកវ ើងវៅមរ នសុរលភារ។ ឯកសារវគាលជំហរតាម្េស័ិយ បានវរៀរច្ំវ ើងវដ្ឋយម្អកវលើ
ររ័ ៌នតាម្រយៈការសវងករ និងឯកសារវោងនានាររស់អនកសរវសរ មដលម្និ្លុោះរញ្ញច ំងកនុងព្រភ្រររ័ ៌នមដលម្និ
បានវច្ញ្ាយជាសាធារណ្ៈ។ សព្ រដ់ំវណ្ើ រការវរៀរច្ំ ្យអជ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ សងគម្សីុេលិនឹងរនតរមួ្
ច្ំមណ្កជាម្យួរដ្ឋា ភ្បិាល និងថ្ដគូអភ្េិឌ្ឍន ៍តាម្រយៈការ្តល់ម្រវិោរល់សព្ រជ់ាធារុចូ្លកនុងកាវរៀរច្ំ ្យអជ 
ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ មដលចរវ់្តើម្កនុងមខ្ម្ករា ឆ្ន ២ំ០១៣។ អងគការសងគម្សីុេលិសងឃមឹ្ោ៉ោ ងម្ុរ ថំា ព្កសួងម្ន
ការនឹងរនត្ តល់ឱកាសរនិិរយ ្តល់វោរល់វលើ ្យអជ ឆ្ន ាំ២០១៤-២០១៨ ជាម្យួវរលវេលាកានម់រសម្ព្សរ។ 
អងគការសងគម្សីុេលិតាម្េស័ិយ និងស ជិករណាត ញ អាច្ចូ្លរមួ្្តល់វោរល់តាម្រយៈកិច្ចព្រជុំជាម្យួព្កសួង 

សាា រន័ សាម្ ី កិច្ចព្រជុំព្កុម្ការងាររវច្ចកវទស ការ្លិរឯកសារម្រវិោរល់តាម្េស័ិយវលើវសច្កតីព្ពាង ្យអជ 
វព្កាម្ការសព្ម្រសព្ម្ួលររស់ NGO Forum CCC លិង MEDiCAM។  
 

គវទ្ិកាពិភាកា 
ស្ាំណួ្រៈ 
១. លោកព្សី្ ខកេ ណាវ៉ា លៈ់ វរើ នម្ូលវហរុអាខី្លោះ មដលរដ្ឋា ភ្បិាលម្និអាច្ដ្ឋករ់ញ្ចូ លអនុសាសនវ៍្េងៗ ររស់ 
អងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល? 

 

២. លោក ព្ពារ កសល នាយកព្រតរិតតថិ្លអងគការរ ល ភារកម្ពុជា៖ វរើវៅកនុងយនតការររស់រាជរដ្ឋា ភ្បិាល ននីរេិធិ ី
និងម្វធាបាយ កនុងការព្រួររិនិរយតាម្ដ្ឋនការរកីច្ំវរ ើនថ្នម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារិ វដ្ឋយរវរៀរណា? 
វរើ នរបាយការណ៍្ជាសាធារណ្ៈវដើម្បមីច្កសងគម្សីុេលិ ឬសាធារណ្ៈអរំីលទធ្លថ្នការតាម្ដ្ឋនវនោះវទ? 
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ចលមែើយៈ 
លោក រ៉ាចូ ស្សេណ្ណ ឌ្ៈី រណាត អនុសាសន ៍និងធារុចូ្លរអីងគការម្និមម្នរដ្ឋា ភ្បិាល ព្រូេដ្ឋកចូ់្លតាម្ព្កុម្ការងាររវច្ចក
វទសតាម្េស័ិយ។ ច្ំវពាោះការសវព្ម្ច្ដ្ឋករ់ញ្ចូ ល គឺអាព្ស័យវលើព្កសួងតាម្េស័ិយ រញ្ញា ម្យួច្ំនួនម្និព្រូេបានដ្ឋក់
រញ្ចូ ល អាច្ម្កររីញ្ញា វនាោះជារញ្ញា រវសើរ ឬ រញ្ញា ម្និសូេសំខាន។់ ព្កសួងម្នការទទួលរនទុកដ្ឋករ់ញ្ចូ លធារុចូ្ល 
វហើយព្កសួងម្នការ  នសិទធិកនុងការសវងខរធារុចូ្ល វដ្ឋយរកាខ្លមឹ្សារដមដល វដើម្បវីធាើោ៉ោ ងណាឲ្យ នរុលយ
ភារ។ ទាកទ់ងនឹងការតាម្ដ្ឋនព្រួររនិិរយ និងវាយរថ្ម្ល គឺ នយនតការរញ្ញជ កោ់៉ោ ងច្ាស់កនុងជំរូកទ៦ី មដល ន 
២ដំណាកក់ាល។ ការតាម្ដ្ឋនព្រួររនិិរយ វាយរថ្ម្ល មដលវធាើវ ើងវដ្ឋយព្កសួងសាម្ ី វដ្ឋយម ក ការវាយរថ្ម្លវលើ
សូច្នាករ  នជារមួ្ច្ំនួន ៦៣ ព្គរេ់ស័ិយទាងំអស់។ ការតាម្ដ្ឋនវលើការសវព្ម្ច្បានវលើសូច្នាករទាងំ ៦៣ គឺជា
ការទទួលខុ្សព្រូេររស់ព្កសួងម្នការ។ វដ្ឋយ នការលំបាកកនុងវរៀរច្ំម្នការយុទធសាស្តសតចស់ រដ្ឋា ភ្បិាលក៏
សវព្ម្ច្វធាើរច្ចុរបននកម្ាឲ្យវៅជាម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ាររិច្ចុរបននកម្ា ឆ្ន ាំ២០០៩-២០១៣។ វយើងម្និបាន
វរៀរច្ំវធាើការវាយរថ្ម្លវលើម្នការយុទធសាស្តសតពាកក់ណាត លអណ្រត។ិ វព្កាយវរលម្នការយុទធសាស្តសតអភ្េិឌ្ឍនជ៍ារិ
ព្រូេបានរញ្ចរ ់រដ្ឋា ភ្បិាលបានវធាើការ្េរា្ ាយវៅតាម្ររំនន់ិម្យួៗ មដលកនុងម្យួររំន ់ន៦វខ្រត។  
 

៨. នសចកតីសនង្េបននកិចចប្រជ ុំ  និង្បិទកិចចប្រជ ុំ  
លោកព្សី្ រ៉ាសក រញ្ញា េចិពិ្ត ព្រធាលអងគព្រជ្សាំ បានរូកសរុរអងគព្រជុំ មដលកចិ្ចព្រជុំបានវលើកវ ើងរកីាររិភាកា

អរំីកិច្ចច្រចរកនុង COP18 លហើយការរិភាក្ស្តីរកីារខព្រព្រួលអាកាស្ធាតសលូេមលិទាលម់ាលលរលព្គ្រព់្គ្នលល់ៅល ើយ។ 
ចាំលពាោះដាំលណ្ើ រការលរៀរចាំខទលការយសទធស្ថស្រស្តអភេិឌ្ឍលជ៍ាត ិកល៏ៅមាលការែវោះខាត ដូចជា ខទនកលយលឌ្រ័ មដលរមួ្រញ្ចូ ល
ព្គរេ់ស័ិយទាងំអស់ លិងការព្រឆ្ាំងលឹងអាំលរើរសករលួយ។ NGOF ខ្លួនឯងកព៏្រូេមរ នទព្ម្ងម់្យួសព្ រឲ់្យ នការ
រស្តញ្ញជ រវយនឌ្រ័វៅកនុងធារុចូ្លសព្ រដ់្ឋកជូ់នរដ្ឋា ភ្បិាលទងខដរ។ វលាកព្សីកប៏ានមងលងអណំ្រគុណ្ច្ំវពាោះស 
ជិក-ស ជិកា មដលបានចូ្លរមួ្កនុងកិច្ចព្រជុំកនុងថ្ងៃវនោះ និងព្រកាសរិទអងគព្រជុំ។ 
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