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សនុ�រកថា 
 

 

 
សនុ�រកថា 

ឯកឧត�មបណ�ិ តសភាចរ្យ អ៊ុក រ៉ប៊ុន រដ�ម�ន�ី្រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  
ែថ�ងក�ងុពិធីេបកសន�បិាតបូកសរបុលទ�ផលករងរឆា�  ំ២០២២ នងិេលក  

ទិសេដករងរឆា�  ំ២០២៣ របស្់រកសងួអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ  
ៃថ�អង� រ ៣េកត ែខមាឃ ឆា� ខំល ចត� សក័ ព.ស.២៥៦៦ 

សណា� គារសខុភ�ំេពញ ៃថ�ទី២៤ ែខមករ ឆា� ២ំ០២៣  

– េលកជំទវ ឯកឧត�ម រដ�េលខធិករ និងអនុរដ�េលខធិករ 
– េលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រស ីអស់េលក តំណាង្រកសួងស� ប័នរជរដ� ភិបាល 
– េលកជំទវ ឯកឧត�មអភិបាលៃនគណៈអភិបាលរជធានី េខត� 
– េលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រសី អស់េលក ទី្របឹក្សោ អគ�នាយក អគា� ធិករ ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

អង�ករជាតិ អង�ករអន�រជាតិ ្របធាននាយកដ� ន ្របធានមន�ីរ ្របធានករយិាល័យ ម�ន�ីរជករ 
– អង�សន�ិបាត ជាទីេម្រតី ! 

១. សន�ិបាតបូកសរុបលទ�ផលករងរឆា�  ំ២០២២ និង េលីកទិសេដករងរឆា� ២ំ០២៣ របស់

្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រត�វបាន្របារព�េធ�ីេឡងីក�ុងស� នភាពមួយែដលមាតុភូមិមានសុខសន�ិភាពេពញ
បរបូិរណ៍ រងឹមារំមួជាមួយនឹងេជាគជ័យដ៏ធំេធងែដលរជរដ� ភិបាលេទីបនឹងទទួលបានថ�ីៗពំុែដលធា� ប់ 
មានក�ុង្របវត�ិស�ស� ជាពិេសសេនាះ គឺលទ�ផលៃនករ្របជំុកំពូលអស៊ន បូករមួជាមួយនឹងករអនុវត�
នេយាបាយករបរេទសឯករជ្យែផ�កេលីច្បោប់។ ទន�ឹមេនះ ស� នភាពៃនកររតត្បោតជំងឺកូវដី-១៩ 
ក៏មានករថមថយ និង្រត�វ្រគប់្រគងបានផងែដរ តមរយៈករដក់េចញនូវវធិានក�ុងករករពរ និងេលីក

កម�សេ់ខឿនសុខភាព្របជាជនដ៏មាន្របសិទ�ភាពរបស់រជរដ� ភិបាលបានទន់េពលេវល ជាពិេសសគឺ
ករចក់វ៉ក់សងំេ្រសចដល់្របជាជន្រគប់រូបបាន្របមាណ ៩៥,២៥% េនទូទងំ្របេទស។ េបីេទះបីជា 

ស� នភាពៃនកររកីរលដលជំងឺកូវដី-១៩ មានភាពធូរ្រសលេ្រចីន េហយី្របេទសជាតិ្រត�វបានេបីក
េឡងីវញិតងំពីចុងឆា� ២ំ០២១ ក៏េដយ ក៏មិនែមនមានន័យថា ជំងឺកូវដី-១៩ បានសបរលប បាត់អស់ 
ទងំ្រស�ងពីពិភពេលកេនាះេទ។ ដូេច�ះ េយីង្រត�វែតរស់េនតមគន�ង្រប្រកតីភាពថ�ី ែដល្រត�វបន�
អនុវត�េគាលករណ៍ ៣ ករពរ និង ៣ កំុ  ឱ្យបានខ� ប់ខ�ួន។    

២. ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណេដយេស� ះ ចំេពះេលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រសី អស់េលក 
តំណាង ្រកសួងស� ប័ន តំណាងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ តំណាងអង�ករជាតិ និងអន�រជាតិ ែដលបានចំណាយ 

េពលេវលដ៏មានតៃម�អេ�� ីញចូលរួមក�ុងអង�សន�ិបាតនាេពលេនះ ែដលបានញុាងំឱ្យបរយិាកសៃន
ករ្របារព�អង�សន�ិបាតនាេពលេនះកន់ែតមានភាពអធិកអធម។ វត�មានរបស់េលកជំទវ ឯកឧត�ម 
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េលក្រសី អស់េលក គឺបានសរប�� ក់ឱ្យេឃញីយ៉ាងច្បោស់អំពីសរៈសំខន់ និងករយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ 
ចំេពះវសិ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទែដលជាករងរដ៏ចបំាច់ក�ុងករចូលរមួេលីកកម�ស់គុណភាព និងគុណតៃម� 

ៃនកររស់េនរបស់្របជាជនជនបទតមរយៈ កររមួគា� ជំរុញករអនុវត�យុទ�ស�ស� និង េគាលនេយាបាយ 
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទរបស់រជរដ� ភិបាល ក�ុងេគាលេដេធ�ីឱ្យមានករវវិត�ជាវជិ�មាននូវ ស� នភាពេសដ�កិច�-
សង�មកិច� េនតំបន់ជនបទកម�ុជា។   

៣. េឆ��តក�ុងឱកសេនះ ខ�ុ ំសូមពនំានូំវករផា� េំផ�ីសកសួរសុខទុក� និងពរសព�សធុករ េដយ
ក�ី្រសលញ់ដ៏្រជាលេ្រជ ពីសំណាក់ សេម�ចអគ�ម�េស�បតីេតេ� ហ៊ុន ែសន �យក 
រដ�ម�ន�ី និងសេម�ចកិត�ិ�ពឹទ�បណ�ិត ប៊ុន ���នី ហ៊ុន ែសន �ប�ន�ក�ទ�កហម 
កម��� ជូនចំេពះថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់ថា� ក់របស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ្រពមទងំ 

េភ��វជាតិ និងអន�រជាតិទងំអស់ែដលមានវត�មានេនក�ុងអង�សន�ិបាតនាេពលេនះ។   
៤. រជរដ� ភិបាលេ្រកមករដឹកនាដ៏ំេឆ��សៃវ និង្របកបេដយគតិបណ�ិ តរបស់ សេម�ចេតេ� 

ហ៊ុន ែសន �យករដ�ម�ន�ី បានេធ�ីឱ្យ្របេទសកម�ុជាទទួលបាននូវកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វសិ័យ និង
បានអនុវត�្របកបេដយេជាគជ័យនូវយុទ�ស�ស�ចតុេកណ េដីម្បីកំេណីន ករងរ សមធម៌ និង
្របសិទ�ភាពក�ុងរយៈេពល ៣ ដំណាក់កលរចួមកេហយី េដយបានែ្របក� យ្របេទសកម�ុជាពី្របេទស 
ែដលមាន្របាក់ចំណូលទប មកជា្របេទសែដលមាន្របាក់ចំណូលមធ្យមក្រមិតទប។ បច�ុប្បន�េនះ 
រជរដ� ភិបាល បាននិងកំពុងបន�អនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណដំណាក់កលទី ៤ បន�េទៀត ស្រមាប់ 
រជរដ� ភិបាលនីតិកលទី៦ ឆា� ២ំ០១៨-២០២៣ ក�ុងេគាលបំណងបេង�ីនវឌ្ឍនភាពបែន�ម េដីម្បឈីន
េទសេ្រមចឱ្យបានចក�ុវសិ័យ្របកបេដយមហិច�ត ក�ុងករែ្របក� យកម�ុជាេទជា្របេទសែដលមាន
្របាក់ចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់េនឆា�  ំ ២០៣០ និង្របេទសែដលមាន្របាក់ចំណូលក្រមិតខ�ស់េនឆា� ំ
២០៥០។  

៥. ក�ុងអណត�ិេនះ រជរដ� ភិបាល សេ្រមចបាននូវសមិទ�ផលធំៗ និងេលចេធា� ជាេ្រចីន ទងំែផ�ក 
េសដ�កិច� និងសង�មកិច�ទងំេនទី្រក�ង និងទីជនបទ ពិេសសបំផុតេនាះគឺ េជាគជ័យយ៉ាង្រតចះ្រតចង់

េលីករ្រគប់្រគង និងទប់ស� ត់កររកីរលដលជំងឺកូវដី-១៩ តមរយៈ ករដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�
ច្បោស់លស់ និង្របកបេដយ្របសិទ�ភាពែដលក�ុងេនាះរួមមាន៖ ករចក់វ៉ក់សងំជូន្របជាពលរដ�
្រគប់រូប និងទន់េពលេវល និងវធិានករគា្ំរទដល់្រគ�សរ្រកី្រក។ កិច�អន�រគមន៍ដ៏មាន្របសិទ�ភាពេនះ 
បានចូលរួមកត់បន�យជាអតិបរមានូវផលប៉ះពល់ដល់ករអភិវឌ្ឍ្របេទស និងបានេធ�ីឱ្យសកម�ភាព

អជីវកម� និងធុរកិច� រមួជាមួយនឹងសកម�ភាពសង�មនានាេងីបេឡងីវញិ។ នាេពលថ�ីៗ រជរដ� ភិបាល 
ក៏បានដក់េចញនូវយុទ�ស�ស� ក�ុងករបន�ចក់វ៉ក់សងំែដលជាដូសជំរុញជូនកុមារ និង្របជាពលរដ� 
េពញវយ័ផងែដរ េដីម្បបីេង�ីនភាពសុបំែន�មេទៀត។ ជាមួយនឹងេជាគជ័យេនះ អ�កជំនាញបានព្យោករថា 
កំេណីនេសដ�កិច�កម�ុជា នឹង្រត�វេងីបេឡីងវញិយ៉ាងេលឿនក�ុងរយៈេពលមធ្យមផងែដរ។ ជាក់ែស�ង 
កំេណីនេសដ�កិច�របស់កម�ុជា នាឆា� ២ំ០២២ បន�េងីបេឡងីក�ុងអ្រត្របមាណ ៥,៤ ភាគរយ េហយីេន
ឆា� ២ំ០២៣ េនះ រពឹំងថានឹងេកីនដល់ ៦,៦%។     

៦. េដយសរមានសុខសន�ិភាព េស�រភាពនេយាបាយ ករអភិវឌ្ឍ និងេជាគជ័យដ៏ធំេធង 

រមួជាមួយនឹងវធិានករដ៏មុត្រស�ច និងមាន្របសិទ�ភាព េដយមានករគា្ំរទ និងចូលរមួដ៏សកម�របស់
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្របជាជន្រគប់មជ្ឈដ� ន េ្រកមករដឹកនារំបស ់សេម�ចេតេ� �យករដ�ម�ន�ី េធ�ីឱ្យេយងីអចេបីក
្របេទសជាតិេយងីេឡងីវញិ និងអចេធ�ីជាមា� ស់ផ�ះក�ុងករេរៀបចំកិច�្របជំុធំៗ និងកិច�្របជំុពក់ព័ន� នានា

បានយ៉ាងរលូន និង្របកបេដយសិមិទ�ផលគួរឱ្យកត់សមា� ល់ ជាអទិ៍ ករេរៀបចំេធ�ីជាមា� ស់ផ�ះៃនកិច�
្របជំុកំពូលអស៊ន និងកិច�្របជំុពក់ព័ន�នានា ែដលមានករចូលរមួពីថា� ក់ដឹកនាកំ�ុងតំបន់អស៊ន និង
េមដឹកនាធំំៗេលីពិភពេលក។ ភាពេជាគជ័យេនះ បានសរប�� ក់ឱ្យេឃីញយ៉ាងច្បោស់ថា្របេទស

កម�ុជា មានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់  ក៏ដូចជា្រត�វបានទទួលស� ល់េដយេស�ីមុខេស�មីាត់េនេលីឆាកអន�រជាតិ 
ផងែដរ។   

៧. ចំេពះវសិ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ រជរដ� ភិបាល បាននិងកំពុងផ�ល់ករយកចិត�ទុកដក់ខ�ស់ 
ែដលេធ�ីឱ្យស� នភាពេនជនបទេនកម�ុជាមានកររកីចេ្រមីនលូតលស់គួរឱ្យកត់សមា� ល ់េហយីបាននិង 

កំពុងរមួចំែណកេលីកកម�ស់ក្រមិតជីវភាពរស់េន្របជាជនជនបទយ៉ាងេ្រចីនផងែដរ េទះជាេនពំុទន់ 
េឆ�ីយតបបាន្រគប់្រគាន់  េទតមត្រម�វករជាក់ែស�ងេនេឡយីក៏េដយ។ េហតុដូចេនះ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ 

ជនបទជាេសនាធិករផា� ល់របស់រជរដ� ភិបាល នឹងបន�ជំរុញអនុវត�េគាលនេយាបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
បែន�មេទៀត សំេដេលីកកម�ស់គុណភាព និងគុណតៃម�ជីវតិ រស់េនរបស់្របជាជនជនបទ្របកបេដយ 
បរយិាបន� ទំងែផ�កេសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌ េដីម្បីរួមចំែណកកត់បន�យភាព្រកី្រករបស់ 
រជរដ� ភិបាល។  

៨. ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាននិងកំពុងបន�អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-
២០២៣ ក�ុងេគាលបំណងេគាលនេយាបាយចម្បងគឺ “ករេលីកកម�ស់ គុណភាព និងគុណតៃម�ៃនជីវតិ 
រស់េនរបស់្របជាជនជនបទ្របកបេដយបរយិាប័ន�ទងំែផ�កេសដ�កិច� សង�មកិច� និងវប្បធម៌” េដយបាន 
កំណត់យកេគាលេដជាយុទ�ស�ស�ចំនួន ៤ គឺ៖ ១)ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�រូបវន័� និង គមនាគមន៍ 
២) ករែកលម�លក�ខណ� ៃនកររស់េនរបសស់ហគមន៍ជនបទ ៣) ករេធ�ីពិពិធកម�សកម�ភាពេសដ�កិច� 
ជនបទ និង៤) ករព្រងឹងេសវគា្ំរទរដ�បាល និងកិច�ករទូេទ។ លទ�ផលែដលេយងីទទួលបានៃនករ 
អនុវត�ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣ បាននិងកំពុងរមួចំែណកយ៉ាងេ្រចីនក�ុង 
ករជំរុញឱ្យមានករផា� ស់ប�ូរជីវភាពរស់េនរបស់្របជាជនេនជនបទ្របកបេដយបរយិាបន� ទងំែផ�ក 
េសដ�កិច� សង�មកិច� វប្បធម៌ និងបរសិ� ន។ ជាក់ែស�ង ្របជាជនៃនតំបន់ជនបទ មានឱកស្របកប 

មុខរបរបែន�ម និងផ�ល់េសវកម�នានាេដីម្បីបេង�ីន្របាក់ចំណូលក�ុង្រគ�សរ េ្រកពីករេធ�ីែ្រសចំករ។ 
បែន�មពីេនះ តំបន់ជនបទចប់េផ�ីមមានលំេនដ� នសមរម្យ េហីយេសវទឹកស� ត និងអនាម័យ មាន

អ្រត្របមាណជាង៨០% មានផ�ូវគមនាគមន៍កន់ែត្របេសីរេឡងី មានេសវអគ�ិសនីកន់ែត ទូលំទូលយ 
េសវទូរគមនាគមន៍កន់ែតទំេនីប និងមាន្របជា្របិយភាពដ៏ធំេធង ែដលកត� ទងំេនះបាននិងកំពុង 

ផា� ស់ប�ូរជីវភាពរស់េន និងសុខភាព្របជាជនជនបទ ឈនេទរកជនបទែដលមានភាពសុីវលិ័យ។ 

េលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រសី អសេ់លក នងិអង�សន�ិបាតទងំមូលជាទីេម្រតី ! 

៩. ក�ុងករបន�អនុវត�នូវែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជនបទឆា�  ំ ២០១៩-២០២៣ របស់ខ�ួន 
ស្រមាប់ឆា�  ំ២០២២ កន�ងេទ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទសេ្រមចបាននូវលទ�ផលសំខន់ៗជាសរវន័� 
ដូចតេទ៖ 
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១០. ទី ១. ករអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�រូបវន័� និងគមនាគមន៍៖ ្រកសួងបានយកចិត�ទុកដក់
នូវករតភា� ប់េហដ� រចនាសម�័ន�ដល់្រគប់្រចកល�កៃនតំបន់ជនបទ ជាពិេសសតំបន់ែដលមានសក� នុពល

េសដ�កិច�ខ�ស់។ ផ�ូវជនបទជាេ្រចីនរមួជាមួយនឹងសំណង់សិល្បៈករផងែដរ េនរជធានី និង្រគប់េខត�
្រត�វបានស� បនា ជួសជុល និងែកលម� េដយេលីកក្រមិតែ្របក� យពីផ�ូវដីស និងផ�ូវ្រក�ស្រកហម េទជា 
ផ�ូវ្រកលខ្សោច់ភ�ំ និងក�ុងរូបភាពថ�ីគឺផ�ូវ្រកលេកស៊ូ ឬ្រកលេបតុង ជាពិេសស្រកសួងបានយកចិត� 

ទុកដក់ក�ុងករសងសង់ផ�ូវែដលមានភាពធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ េដីម្បធីានបាននូវនិរន�រភាព 
និង្របសិទ�ភាព ក៏ដូចជាកត់បន�យករចំណាយក�ុងករែថទ ំ និងជួសជុល។ ក�ុងឆា�  ំ ២០២២ ករអនុវត� 

ករងរស� បនា ែកលម� ជួសជុល ែថទ ំស� រ និងេលីកក្រមិតផ�ូវជនបទសេ្រមចបាន្របែវង ៦ ០៦០ គ.ម.។  
១១. ផ�ូវជនបទបានផ�ល់អត�្របេយាន៍ជាេ្រចីនរមួមាន៖ (១)ជាមេធ្យោបាយក�ុងករេធ�ីដំេណីរដ៏

្របេសីរ ជួយស្រម�លដល់ករងរទំនាក់ទំនង បេង�ីនឱកសក�ុងករទទួលបានទំនិញ និងេសវកម�
េផ្សងៗឱ្យកន់ែត្របេសីរេឡងី (២) ជំរុញពិពិធកម�ៃនសកម�ភាពកសិកម� និងផលិតកម� ជួយស្រម�ល

ដលក់រ េធ�ីពណិជ�ូបនីយកម� េដីម្បបីេង�ីនករផលិតរបស់កសិករ   បេង�ីនចល័តភាពៃនកមា� ងំពលកម� 
សមា� រៈ និងេ្រគឿងបរកិ� ផ្សងៗ (៣) កត់បន�យេពលេវលក�ុងករេធ�ីដំេណីរ ផ�ល់ឱកសក�ុងករបេង�ីត 
និង បេង�ីនមុខរបរបែន�មដល់្របជាជនបទេដីម្បីបេង�ីន្របាក់ចំណូលផងែដរ។  ផ�ូវជនបទក៏បានផ�ល់
លទ�ភាពឱ្យ្របជាជនមានភាពងយ្រស�លក�ុងករទទួលបាន នូវេសវសធារណៈនានាដូចជា េសវអប់រ ំ
េសវសុខភិបាល េសវទឹកស� ត អនាម័យ និងេសវទូរគមនាគមន៍ជាេដីម។ និយាយជារមួ ផ�ូវជនបទ
គឺជាឆ�ឹងខ�ងដ៏សំខន់មិនអចខ�ះបាន ែដលបាននិងកំពុងបំេរឱី្យករងរអភិវឌ្ឍន៍ ទងំែផ�កេសដ�កិច� 
សង�មកិច� ែដលជាមូលដ� ន្រគឹះៃនករកត់បន�យភាព្រកី្រក និងវឌ្ឍនភាពសង�មជនបទ។ 

១២. េទះបីជាយ៉ាងណា ផ�ូវជនបទក៏ទទួលរងនូវផលប៉ះពល់េដយសរករដឹកេលីសទំងន់
កំណត់ និងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ែដលបានបង�ឱ្យមានករខូចខតផ�ូវជនបទជាេ្រចីនផងែដរ។ 
ទន�ឹមេនះ កំេណីនៃនត្រម�វករក�ុងករេ្របី្របាសផ់�ូវជនបទក៏មានករេកីនេឡងី រមួជាមួយនឹងកំេណីនៃន 
យានជំនិះរបស់បងប�ូន្របជាពលរដ� ជាពិេសសេនតំបន់ជនបទ ក�ុងករេធ�ីដំេណីរ និងដឹកជ��ូ នកសិផល

ផងែដរ។ ជាករេឆ�ីយតប ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដក់េចញនូវែផនករយុទ�ស�ស�េដីម្ប ី ព្រងឹង
គុណភាព ភាពធន់ និងពេន��នករកសងស� បនា ែកលម� ក៏ដូចជាករែថទ ំ ផ�ូវជនបទឱ្យបានកន់
ែតឆាប់រហ័ស និងមានភាព្របេសីរេឡងីេឆ�ីយតបេទនឹងត្រម�វករជាក់ែស�ងក�ុងករេ្របី្របាស់ផ�ូវជនបទ។  

១៣. ទី ២. ករែកលម�លក�ខណ� ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ៖ សំេដេធ�ីឱ្យ្របេសរី

េឡងីនូវគុណភាពៃនកររស់េន្របកបេដយផាសុកភាព តំបន់ជនបទនឹង្រគបដណ� ប់េទេដយ ភូមិឃុំ
មានបរសិ� នរស់េនស� តបាត  ទទួលបានេសវចបំាច់ជាេ្រចីនែដលជាែផ�កមួយជួយជំរុញឱ្យមានរេបៀប 

រស់េនែបបទំេនីប។ គិតដល់ដំណាច់ឆា�  ំ២០២២ េនះ ្របជាជនជនបទ្របមាណជាង ៨០% ទទួលបាន 
េសវបានទឹកស� ត និងអនាម័យ។  

១៤. ករងរអនាម័យស្រមាប់ឆា� មុំន ្រត�វបាន្របមូលផ�ុ ំេលីករបេង�ីតទមា� ប់ថ�ី េដីម្បបំីេរេីគាល
នេយាបាយព្រងឹងេខឿនករពរសុខភាពរបសរ់ជរដ� ភិបាល ពិេសសសំេដ្របឆាងំទល់នឹងកររតត្បោត

ៃនជំងឺកូវដី-១៩ េនាះគឺ ករបំផុស្របជាជនេអយអនុវត� ៣ ករពរ េដយពក់ម៉ាស លងៃដ និង 
គមា� តសុវត�ិភាព ្រពមទងំ ៣ កំុ គឺ កំុចូលេទកែន�ងបិតជិត និងេ្របីម៉ាសុីន្រតជាក់េ្រចីនេពក្រត�វរក 
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កែន�ងែដលមានខ្យល់េចញចូលល� កំុេទកែន�ងែដលមានមនុស្ស េ្រចីនកុះករ និងកំុប៉ះពល់គា� កំុចប់ 
ៃដគា�  កំុេគៀកស� គា�  កំុេអបគា� ជាេដីម។  

១៥. ទន�ឹមនឹងេនះ ករលុបបំបាត់ទមា� ប់ចស់ ែដលធា� ប់ែតបេនា� បង់ពសវលពសកល 
បណា� លឱ្យពុលបរយិាកស ខ�ះអនាម័យ េអយែបេទរកករេ្របី្របាស់បង�ន់វញិេនាះ ក៏កំពុង្រត�វបាន
ជំរុញ្រពមៗគា� យ៉ាងខ� ងំក� ែដរតមរយៈ យន�ករៃន្រក�មករងរបេច�កេទស ែដលតភា� ប់គា� ពីថា� ក់ជាតិ 

ដលថ់ា� ក់េ្រកមជាតិ េដយមានករចូលរមួអនុវត�យ៉ាងសកម�ពី្រគប់បណា� ស� ប័នពក់ព័ន� ពីថា� ក់េខត� 
ថា� ក់្រស�កថា� ក់ឃុ ំនិងមានករគា្ំរទនិងចូលរមួយ៉ាងស្រសក់ស្រសពីំ្របជាជន និងៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ជាេ្រចីន

ក៏បានចូលរួមកិច�សហ្របត�ិបត�ិករយ៉ាងេក��វក� ែដរ រហូតដល់សេ្រមចបាននូវករប�� ប់ករបេនា� បង់
ពសវលពសកល ស្រមាប់េខត�ស� យេរៀង េខត�ៃ្រពែវង និងេខត�កណា� ល េហីយ េខត�កំពង់ស�ឺ 

េខត�កំពង់ឆា� ងំ និងេខត�ែកប កំពុងឈនេទសេ្រមចបានេនក�ុងឆា� ២ំ០២៣េនះ។ េបីពិនិត្យជារមួវញិ 
គិតមកដល់្រតឹមឆា�  ំ២០២២ េនះ មាន្រស�កចំនួន ៣៩ ឃុចំំនួន ៤៧២ និងភូមិចំនួន ៦០២៨ េហយី 

ែដលបានប�� ប់ករបេនា� បង់ពសវលពសកល។   
១៦. ករប�� ប់ករបេនា� បង់ពសវលពសកល (Open Defecation Free ODF) គឺសំេដ 

េទេលីករប�� ប់ទងំ្រស�ង នូវទមា� ប់ៃនករបេនា� បង់េ្រកបង�ន់ ដូចជា ករបេនា� បង់តមគុេមា� តៃ្រព 
តមទឹក តមទីវលជាេដីម។ េយងីបានដឹងេហយីថា ទមា� ប់ៃនកររបេនា� បង់ខងេ្រកទងំេនះ បានេធ�ី 
ឱ្យមានផលប៉ះពល់យ៉ាងខ� ងំដល់សុខភាព បរសិ� នៃនកររស់េន សកម�ភាពេទសចរណ៍ និង េសចក�ី 
ៃថ�ថ�ូ រៃនសង�មជាតិេយីង។ ដូេច�ះ ODF គឺពិតជាមានសរសំខន់ណាស់ ក�ុងករចូលរួមចំែណក
េលីកកម�ស់េខឿនសុខភាព្របជាជន អហរូបត�ម� ជាពិេសសេលីកកម�សសុ់ខភាពកុមារ និង�ស�ី េធ�ីឱ្យ
សហគមន៍ជនបទមានបរសិ� នល�ទក់ទញេភ��វេទសចរ និងេធ�ីឱ្យសហគមន៍ជនបទមានភាពសុីវលិ័យ
្រសបតមនិនា� ករៃនករអភិវឌ្ឍរបស់្របេទសេយងី។  

១៧. ទី ៣. ពិពិធកម�សកម�ភាពេសដ�កិច�ជនបទ៖ ក�ុងន័យបេង�ីតករងរ មុខរបរ សហ្រគិន
ភាព និងសកម�ភាពេសដ�កិច�ឱ្យមានរូបភាពច្រម�ះេដយគិតតងំពីរបរកសិកម� និងមិនែមនកសិកម�េន

តមសហគមន៍ជនបទ េដីម្បីចូលរួមេដះ្រសយប�� ជីវភាពរស់េន្របចៃំថ� បេង�ីន្របាក់ចំណូល
្រគ�សរនីមួយៗេនជនបទ។ កម�វធិីករេធ�ីពិពិធកម�សកម�ភាពេសដ�កិច�ជនបទ សេ្រមចបាននូវ
វឌ្ឍនភាពជាេ្រចីនតមរយៈករបេង�ីតមុខរបរ សហ្រគិនភាព និងសកម�ភាពេសដ�កិច�នានា។ កត�
ទងំអស់េនះ បាននិងកំពុងចូលរួមចំែណកេលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េន ក៏ដូចជាកត់បន�យភាព្រកី្រក  

របស់្របជាជន ែដលភាគេ្រចីនរស់េនទីជនបទ។ បែន�មពីេលីេនះ សកម�ភាពនានាែដលរមួមាន៖ ករ
បណ�ុ ះបណា� ល ជំនាញវជិា� ជីវៈ ខងកសិកម� សិប្បកម� េសវកម�តូចតច និងមុខរបរដៃទេទៀត បង�ឱ្យ
្រគ�សរនីមួយៗ ទទួលបាននូវ្របាក់ចំណូលបែន�ម និងបេង�ីតបាននូវភាពសុខដុមរមនាក�ុងសង�មជនបទ 
កត់បន�យករេធ�ីចំណាក្រស�កេទកន់ទី្រក�ង ឬឆ�ងែដនេដយ្របថុយ្របថានេទ្របេទសដ៏ៃទ។ 

១៨. ទី ៤. ករងរព្រងឹងស� ប័ន អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពនិងធនធានមនុស្ស៖ េដីម្បធីានា្របសិទ�
ភាពៃនករ្រគប់្រគង ្រកសួងគា្ំរទដល់កម�វធីិអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស និងអភិបាលកិច�ល� ករអភិវឌ្ឍ

្របកបេដយនិរន�រភាពទងំេនថា� ក់ជាតិ និងេនថា� ក់េ្រកមជាតិសំេដរមួចំែណកក�ុងករអនុវត�កម�វធីិ
កំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈ កំែណទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហិរ��វត�ុសធារណៈ េដយេ្របី្របាស់
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យន�ករៃនករអនុវត�ថវកិ តមរយៈករព្រងឹងករអនុវត�ថវកិកម�វធីិកន់ែតសុីជេ្រម និងអនុវត�ែផនករ
ថវកិពត៌មានសមិទ�ិកម�្របកបេដយករទទួលខុស្រត�វ កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ 

េដយបានេផ�រមុខងរ និងភារកិច�មួយចំនួនដល់ថា� ក់េ្រកមជាតិ និងកំែណទ្រមង់ដ៏ៃទេទៀតឱ្យកន់ែត
មាន្របសិទ�ភាពខ�ស់។ សមត�ភាពរបស់ស� ប័នរមួ នឹងសមត�ភាពរបស់ម�ន�ីរជករមានកររកីចេ្រមីន
គួរឱ្យកត់សមា� ល់ តមរយៈករបណ�ុ ះបណា� ល និងករព្រងឹងសមត�ភាពជំនាញមូលដ� ន។ ករេរៀបចំ 

និងករ្រគប់្រគងែផនករ ក៏ដូចជាករេ្របី្របាស់ថវកិ្រត�វបានេរៀបចំ្របកបេដយគុណភាព និងកន់ែត
្របេសីរេឡងី និង្រប្រពឹត�េទតមេគាលករណ៍ែណនា ំ និងបទដ� នគតិយុត�ិនានាែដលបានដក់េចញ 

េដយរជរដ� ភិបាល។ ម�ន�ីរបស់្រកសួងក៏្រត�វបានេ្រជីសេរសី ឱ្យចូលរមួក�ុងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេនសល 
ភូមិន�រដ�បាល េដីម្បពី្រងឹងសមត�ភាពផងែដរ។ ជាមួយគា� េនះផងែដរ ្រកសួងបានេរៀបចំ្រក�មករងរ 

រដ� ភិបាលឌីជីថល បេច�កវទិ្យោពត៌មានគមនាគមន៍ េដីម្បេីឆ�ីយតបេទនឹងករវវិត�ន៍ៃនបេច�កវទិ្យោ និង 
ទំេនីបកម� ៤.០។ 

១៩. ជារមួ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទែដលជាេសនាធិករមួយដ៏សំខន់របស់រជរដ� ភិបាលេលី
វសិ័យអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បាននិងកំពុងចូលរមួចំែណកយ៉ាងសកម�ក�ុងករអនុវត�យុទ�ស�ស�ចតុេកណ 
ដំណាក់ ទី៤ ែផនករយុទ�ស�ស�អភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆា� ២ំ០១៩-២០២៣ ក៏ដូចជា្រកបខណ� េគាលេដអភិវឌ្ឍ 
្របកបេដយចីរភាពកម�ុជា ឆា�  ំ២០១៦-២០៣០ និងទស្សនៈវសិយ័របស់រជរដ� ភិបាលឈនេទសេ្រមច 
ឱ្យបាននូវេគាលេដែ្របក� យ្របេទសកម�ុជា ជា្របេទសែដលមានចំណូលមធ្យមក្រមិតខ�ស់នាឆា�  ំ២០៣០ 
និងជា្របេទសមានចំណូលខ�ស់នាឆា�  ំ ២០៥០ ក�ុងករែកលម� និងេលីកកម�ស់ស� នភាពេសដ�កិច� 
សង�មកិច� និងវប្បធម៌របស់្របជាជនជនបទ កត់បន�យភាព្រកី្រក និងភាពខុសគា� រវងអ�កជនបទ 
និងអ�កទី្រក�ង េដីម្បីឈនេទរកករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព បរយិាបន� និងសុីវលិ័យ តមរយៈ 
ករេលីកកម�ស់ជីវភាពរស់េន និងករែកលម�លក�ខណ� ៃនកររស់េនរបស់សហគមន៍ជនបទ។ 

េលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រសី អសេ់លក នងិអង�សន�ិបាតទងំមូលជាទីេម្រតី ! 

២០. េដយឆា�  ំ ២០២៣ ជាឆា� ចុំងេ្រកយៃនរជរដ� ភិបាលនីតិកលទី ៦ ជាមួយនឹងករ្រត�ត
ពិនិត្យ និងវយតៃម�នូវវឌ្ឍនភាពករងរ្របចឆំា�  ំ ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នឹងបន�ខិតខំយ៉ាងខ� ងំក�  
និងស្រម�ចេគាលេដរបស់ខ�ួនបែន�មេទៀត េដីម្បឈីនេទសេ្រមចតមតមេគាលេដែដលបានកំណត់ 
រមួមាន៖ (១). បន�បេង�ីនករតភា� ប់េហដ� រចនាសម�័ន�ផ�ូវជនបទ េដយមានភាពធន់នឹងករែ្រប្រប�ល

អកសធាតុ េដីម្បធីានា្របសិទ�ភាពៃនករេ្របី្របាស់ផ�ូវជនបទបានយូរអែង�ង និងេដីម្បជំីរុញដល់ករ
អភិវឌ្ឍេសដ�កិច� សង�មកិច�  និងវប្បធម៌េនតំបន់ជនបទ (២). បន�ែកលម�លក�ខណ� ៃនកររស់េនរបស់
សហគមន៍ជនបទ េដយជំរុញករផ�ល់េសវទឹកស� ត និងអនាម័យ េដីម្បឈីនេទសេ្រមចបាន 

េគាលេដៃនអ្រត្រគបដណ� ប់េសវទឹកស� តនិងអនាម័យជនបទ ៩០% េនឆា� ២ំ០២៣ និង ១០០%
េនឆា� ២ំ០២៥ (៣). ព្រងីកសកម�ភាពពិពិធកម�សកម�ភាពេសដ�កិច�ជនបទ សំេដធានាជំរុញកំេណីន

េសដ�កិច�តម្រគ�សរ េនតំបន់ជនបទ េធ�ីឲ្យសហគមន៍មានបំណិនជីវតិ អចបេង�ីតជំនាញផា� ល់ខ�ួន 
បេង�ីតមុខរបរនិងបេង�ីន្របាក់ចំណូល (៤).  ព្រងឹងសមត�ភាព ក�ុងករផ�ល់េសវជូន្របជាជនេនជនបទ 

តមរយៈ ករេរៀបចំេគាលនេយាបាយ ែផនករយុទ�ស�ស� ែផនករសកម�ភាព ចូលរមួអនុវត�កម�វធីិ 
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កំែណទ្រមង់នានា និងបន�ព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�ិករជាមួយៃដគូអភិវឌ្ឍន៍នានា បណា� ្របេទសអស៊ន 
អង�ករមិនែមនរដ� ភិបាល។ 

២១. ឯកឧត�មបណ�ិ ត សសួ គង់ រដ�េលខធិករ្របចកំរៃន្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនឹង 
រយករណ៍សេង�បជូនអង�សន�ិបាតអំពីលទ�ផលករងរឆា�  ំ ២០២២ និងទិសេដករងរឆា�  ំ ២០២៣ 
េដីម្ប ី ជាមូលដ� នស្រមាប់ករសិក្សោែស�ងយល់េហយីេយងីក៏មានរបាយករណ៍លម�ិតបូកសរុបរមួ និង 

របាយករណ៍ តមកម�វធីិនីមួយៗ ស្រមាប់ករពិនិត្យវយតៃម� និងពិភាក្សោែស�ងរកចំណុចខ� ងំ និង 
ចំណុចេខ្សោយ េដីម្បែីកលម� និងបំេពញបែន�មជាយថាេហតុ។ 

២២. េឆ��តក�ុងឱកសេនះ ក�ុងនាមថា� ក់ដឹកនា ំនិងម�ន�ីរជករ្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខ�ុ ំសូម
សែម�ងនូវកត��ូតធម៌យ៉ាង្រជាលេ្រជជូនចំេពះ សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន 

នាយករដ�ម�ន�ី ែដលែតងែតផ�លក់រដឹកនា្ំរបកបេដយភាពេឆ��សៃវ និងគតិបណ�ិ ត និងសូមសែម�ង
ករេកតសរេសីរ និងែថ�ងអំណរអរគុណេដយេស� ះជូនចំេពះថា� ក់ដឹកនា ំ និងម�ន�ីរជករ្រគប់លំដប់

ថា� ក់ ែដលបាននិងកំពុងបំេពញភារកិច�េន្រកសួង និងេនរជធានីេខត� ចំេពះករលះបង់ទងំកមា� ងំ
កយចិត�ខិតខំអនុវត�ន៍ករងរយ៉ាងខ� ប់ខ�ួន េធ�ីឱ្យសេ្រមចបាននូវសមិទ�ផលជាេ្រចីនក�ុងវសិ័យអភិវឌ្ឍន៍ 
ជនបទ្របកបេដយស� រតីសមគ�ីភាព និងករទទួលខុស្រត�វ។ ខ�ុ ំសូមអរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ 
្រកសួងស� ប័នពក់ព័ន� ៃដគូអភិវឌ្ឍន៍ អង�ករជាតិ និងអន�រជាតិ ្របជាជន និងសប្ុបរសជន ែដលបាន 
រមួចំែណកឧបត�ម�គា្ំរទទងំស� រតីសមា� រៈបេច�កេទស និងថវកិដល់បុព�េហតុអភិវឌ្ឍជនបទេនកម�ុជា។ 

២៣. ជាទីប�� ប់ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណសរជាថ�ីម�ងេទៀតដល់ េលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រសី 
អស់េលក សមាជិក សមាជិក អង�សន�ិបាតទងំមូល ែដលបានអេ�� ីញចូលរមួក�ុងសន�ិបាតបូកសរុប
ករងរឆា� ២ំ០២២ និងេលីកទិសេដករងរឆា� ២ំ០២៣ របស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ នាេពលេនះ។ 
ខ�ុ ំសូមជូនពរ េលកជំទវ ឯកឧត�ម េលក្រសី អស់េលក ទងំអស់ បាន្របកបេដយ សុខភាពល�
បរបូិរណ៍ទទួលបានេជាគជ័យ្រគប់ភារកិច�េរៀងៗខ�ួន និងមានសុភមង�លក�ុង្រគ�សរ។ 

ខ�ុ ំសូម្របកសេបីកសន�ិបាតបូកសរុបលទ�ផលករងរឆា� ២ំ០២២ និងេលីកទិសេដករងរ 
ឆា� ២ំ០២៣ របស់្រកសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទចប់ពីេពលេនះតេទ ៕  

សមូអរគុណ ! 


