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របាយការណ៍ 
លទ្ធផលការងារឆ្ន ាំ២០២០ 
និង ទ្សិដៅការងារឆ្ន ាំ២០២១ 

 
ដសចក្ដីដផដើម 
 
 វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមគឺជាគគរឹះស្ថា នស្ថធារណៈមួយចំណុឹះឱ្យរាជបណឌិ ត្យ ស្ភា
កមពុជា មានកគមិត្សស្មើនរងអគគនាយកដ្ឋា ន។ វទិ្យាស្ថា នដរកនាសំដ្ឋយគបធានវទិ្យាស្ថា នមួយរូប ដដលមានស្ញ្ញា បគត្
បណឌិ ត្ មាននាយកដ្ឋា នជាចំណុឹះចំនួនគរបំួន គឺ នាយកដ្ឋា នកិចចការទូ្យសៅ, នាយកដ្ឋា នធមមស្ថស្តស្រ ចរយិាស្ថស្តស្រ
និងសយនឌរ័, នាយកដ្ឋា ននើតិ្ស្ថស្តស្រ, នាយកដ្ឋា នវទិ្យាស្ថស្តស្រសស្ដាកិចចនិងសទ្យស្ចរណ៍, នាយកដ្ឋា នគបវត្រិវទិ្យានិង
វទិ្យាស្ថស្តស្រនសយារយ, នាយកដ្ឋា នភូមិវទិ្យានិងនគរូបនើយកមម, នាយកដ្ឋា នទ្យស្សនវជិាា និងស្ងគមវទិ្យា, នាយកដ្ឋា ន
នរវទិ្យានិងជាតិ្ពនធុវទិ្យា និង នាយកដ្ឋា នវទិ្យាស្ថស្តស្រអបរ់។ំ នាយកដ្ឋា នននវទិ្យាស្ថា នដរកនាសំដ្ឋយគបធានមួយរូប 
ដដលមានស្ញ្ញា បគត្ចាប់ពើបរញិ្ញា បគត្ជានខ់្ពស្់ស ើងសៅ ស ើយគតូ្វនរងជំនាញឯកសទ្យស្។ 

កដូ៏ចជារាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាដដរ សគៅពើការងារគគបគ់គងរដារលសដើមបើធានានិរនរន៍ភាពរបស្់ខ្លួន វទិ្យា
ស្ថា ន សៅមានការងារចមបងៗបើសទ្យៀត្ គឺ គស្ថវគជាវ សធវើស្ិកាា ស្ថលា និង សរឹះពុមពផ្សាយស្ថា នដគស្ថវគជាវ។ នាយកដ្ឋា ន
ទងំគរបំើរបស្់វទិ្យាស្ថា នគឺជានាយកដ្ឋា នជំនាញ។ នាយកដ្ឋា ននើមួយៗមានបសគមើការសៅសដ្ឋយមស្តនរើជំនាញតាមឯក
សទ្យស្សរៀងៗខ្លួន ដដលមានកគមិត្ស្ញ្ញា បគត្ចាបព់ើបរញិ្ញា បគត្ជាន់ខ្ពស្់ស ើងសៅ ស ើយមានភារកិចចសធវើការស្ិកា
គស្ថវគជាវសលើគសគមាងនានា សៅតាមឯកសទ្យស្របស្់ខ្លួន សដើមបើសរៀបចំស្ិកាា ស្ថលា និង សរឹះពុមពផ្សាយស្ថា នដដដលខ្លួន
គស្ថវគជាវរន។  

ទ្យើតាងំននវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមស្ាិត្សៅកាុងបរសិវណរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ដដល
ស្ាិត្សៅមហាវថិើស្ ពន័ធរុស្សើ ស្ងាា ត្ក់ាកាប ខ្ណ័ឌ សោដស្នជយ័ រាជធានើភាំសពញ។ 

ទូ្យរស្័ពទទកទ់្យង៖ (០២៣)-៨៩០-១៨០  និងសគ ទំ្យពរ័៖ www.ihssacademy.com 

 
ចក្ខវុិសយ័ 

 ស្ិកាគស្ថវគជាវជានខ់្ពស្់សលើវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម សៅកាុងគបសទ្យស្ កាុងតំ្បន ់ និងសលើ
ស្កលសលាក សដើមបើរមួចំដណកកស្ថងគបសទ្យស្កមពុជាមួយដដលមានភាពស្មបូរដបបខាងចំសណឹះដរង វបបធម ៌ គបនពណើ  
ធនធានមនុស្ស និងវបុិលភាពជាភិសយាភាព។  
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ដោលដៅ  
ស្ិកាគស្ថវគជាវវទិ្យាស្ថស្តស្រសលើវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម សដើមបើរមួចំដណកកាុងការអភិវឌឍន៍

គបសទ្យស្កមពុជាកាុងស្ថម រត្ើស្នរិភាព អភិវឌឍនភាព និងភាពសុ្ខ្ដុមរមនាតាមសោលសៅនសយារយ របស្់រាជរដ្ឋា ភិរ
ល។ 

 

ដេសក្ក្មម 
វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម មានសបស្កកមមដូចត្សៅ៖ 

-ស្ិកាគស្ថវគជាវ វភិាគ និងផ្សរល់សយាបល់ឬជូនព័ត្ម៌ានអំពើវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម  
-សរៀបចំសវទិ្យកាវទិ្យាស្ថស្តស្រនានា ដដលោកព់ន័ធនរងវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 
-អភិវឌឍស្មត្ាភាពមស្តនរើឱ្យកានដ់ត្គបសស្ើរស ើងនូវវធិើស្ថស្តស្រគស្ថវគជាវសលើវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថ

ស្តស្រស្ងគម 

-គបមូល ចងគកង សរឹះពុមពផ្សាយនិងត្មាល់ឯកស្ថរ និងស្ថា នដគស្ថវគជាវនានា គពមទងំឯកស្ថរទងំឡាយ 

ដដលោក់ពន័ធនរងវសិ្័យមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 

-សធវើកិចចស្ គបតិ្បត្រិការនិងស្គមបស្គមួលការស្ិកាគស្ថវគជាវជាមួយគកស្ួង/ស្ថា បន័ អងគការជាតិ្និងអនររ
ជាតិ្ គពមទងំនដគូអភិវឌឍនានា  ដដលមានសោលបំណងដូចោា  

-គគបគ់គងការងាររដារល បុគគលិក និង រិញ្ាវត្ាុរបស្់វទិ្យាស្ថា ន 

-អនុវត្រភារកិចចសផ្សសងៗសទ្យៀត្ ដដលរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាគបគល់ជូន។ 
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ជាំពកូ្ទ្១ី៖ 
លទ្ធផលការងារឆ្ន ាំ២០២០ 

 
១. ការងាររដ្ឋបាល េុគ្គលកិ្ 
  ១.១. ការងាររដ្ឋបាល 

 ១.១.១. ការងារលខិិតដចញ-ចូល  
- ឆ្ា ២ំ០២០ វមវស្ រនផ្សលិត្លិខិ្ត្សចញចំនួន៥៦លិខិ្ត្ និងស្ំសណើ សផ្សសងៗ។ 
-ទ្យទួ្យលរន ផ្សសពវផ្សាយ និងចាត្់តាងំថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ អសញ្ា ើញឱ្យចូលរមួកាុងកមមវធិើនានារបស្់រាជ
បណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា និងពើស្ថា បន័ខាងសគៅតាមរយៈការចាត្់តាងំពើស្ំណាក់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 
-ទ្យទួ្យលរន ផ្សសពវផ្សាយលិខិ្ត្បទ្យដ្ឋា នគតិ្យុត្រនានា។ 
 

  ១.១.២. សនតិសខុ អនាម័យ ថែទាំ និង ផគត់ផគង់ 
 ឆ្ា ២ំ០២០ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម រនសធវើការស្មាា ត្អនាមយ័ ដថទរុំកាជាតិ្ ផ្កា  បដនាមសផ្សើង
ផ្កា លមា កាុងវទិ្យាស្ថា នជាគបចា។ំ 
 

១.២. ការងារេុគ្គលកិ្ 
១.២.១. ស្ថា នភាពេុគ្គលកិ្ 

 វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា មានគបធានវទិ្យាស្ថា នមួយរូបឋា
នៈសស្មើអគគនាយក អមសដ្ឋយអនុគបធានពើររូបឋានៈសស្មើអគគនាយករង សដ្ឋយមាននាយកដ្ឋា នកិចចការទូ្យសៅជាសស្នាធិ
ការ និងមាននាយកដ្ឋា នជំនាញគស្ថវគជាវ ចំនួនគរបំើ មានមស្តនរើ ៣៥រូប និងជំនួយការ របស្ក ៣រូប។  
   

១.២.២. េុគ្គលកិ្តាមប្េដេទ្សញ្ញា េប្ត វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រ
ស្ងគមននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា មានមស្តនរើស្រុបចំនួន ៣៥រូប កំពុងបសគមើការងារជាថ្នា ក់ដរកនាវំទិ្យាស្ថា ន 
និងនាយកដ្ឋា នទងំ៩។ 

 
ល.រ នាមនិងសោត្រនាម សភទ្យ កគមិត្ស្ញ្ញា ប័គត្ ជំនាញឯកសទ្យស្ ត្នួាទ្យើ សផ្សសងៗ 

គបុស្ គស្ើ 
ថ្នា ក់ដរកនាវំទិ្យាស្ថា ន 

១ ផុ្សន កសិ្កា   បណឌិ ត្ បុរាណវទិ្យា គបធាន  
២ សេង វណាា រទិ្យធ   បណឌិ ត្ វ.ិសស្ដាកិចច អនុគបធាន  
៣ គពំុ សទ្យវ ើ   បណឌិ ត្ សស្ដាកិចច អនុគបធាន  
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ជំនកួារ របស្ក 
៤ អ ុ៊ុំ ប ុម   បណឌិ ត្ រដារលស្ថធារណៈ ជំនួយការ របស្ក ជួយការងារ វមវស្ 

៥ កង ឱ្ម   បណឌិ ត្ វទិ្យាស្ថស្តស្រអប់រ ំ ជំនួយការ របស្ក ជួយការងារ វមវស្ 

៦ គត្រង លើម   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ គគប់គគងស្ថធារណៈ ជំនួយការ របស្ក ជួយការងារ វមវស្ 

នាយកដ្ឋា នកិចចការទូ្យសៅ 
៧ ឃនិ យ ង់   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ អកសរសិ្លប ៍  រដារលស្ថធារណៈ 
៨ រ ន់ ស្ំណាង   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ វ.ិអប់រ ំ   
៩ ជនួ ជើវនិ   បណឌិ ត្ អកសរសិ្លប ៍ ពយួរត្នួាទ្យើ ជំនួយការស្សមរចសត្សជា 

នាយកដ្ឋា ននើតិ្ស្ថស្តស្រ 
១០ ដ ម ឡាច   បណឌិ ត្ ទ្យស្សនវជិាា    
១១ មិន គបុស្បញ្ញា រទិ្យធិ   បណឌិ ត្ គគប់គគងស្ថធារណៈ  សផ្សទរមកពើ មស្ច 
១២ ឃាង ច័នទដ្ឋរា    បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ គគប់គគងស្ថធារណៈ  សំុ្ចូលនិវត្រន៍ 

នាយកដ្ឋា នវទិ្យាស្ថស្តស្រសស្ដាកិចចនិងសទ្យស្ចរណ៍ 
១៣ ស ឿន ស្ថវន   បណឌិ ត្ រដារលស្ថធារណៈ   
១៤ ស្ថន សចង   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ វ.ិសស្ដាកិចច   
១៥ យនិ សោ   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ គគប់គគងស្ថធារណៈ   
១៦ តូ្ច សុ្ធារ ើ   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ គគប់គគងស្ថធារណៈ  បនរការសិ្កាសៅចិន 

នាយកដ្ឋា នគបវត្រិវទិ្យានិងវទិ្យាស្ថស្តស្រនសយារយ 
១៧ សួ្ ប ុណាា រា ត្ ់   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ សទ្យស្ចរណ៍វបបធម ៌   
១៨ គយួ ធាវ ើ   បណឌិ ត្ វ.ិនសយារយ  ទ្យើគបរកាស្សមរចសត្សជា 

១៩ សុ្ង សុ្ើណា   បណឌិ ត្ គបវត្រិស្ថស្តស្រ   
២០ អាត្ សទ្យៀង   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ គបវត្រិស្ថស្តស្រ   

នាយកដ្ឋា នភូមិវទិ្យា និងនគរូបនើយកមម 
២១ ន  សុ្គនាធ    បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ ភូមិវទិ្យា   

នាយកដ្ឋា នទ្យស្សនវជិាា  និងស្ងគមវទិ្យា 
២២ រ ន់ វុតាា    បណឌិ ត្ ទ្យស្សនវជិាា    
២៣  ុរម ញាណារទិ្យធ   បណឌិ ត្ ទ្យស្សនវជិាា    
២៤ ការ ន់ ធុល   បណឌិ ត្ ទ្យស្សនវជិាា    
២៥  ុន ផ្កសវ  ង   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ ទ្យស្សនវជិាា    

នាយកដ្ឋា នវទិ្យាស្ថស្តស្រអប់រ ំ
២៦ មាឃ ស្ថរ ើ   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ វ.ិអប់រ ំ   
២៧ ទុ្យយ យូឃើម   បណឌិ ត្ វ.ិនសយារយ   
២៨ លើ តុ្ង   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ វទិ្យាស្ថស្តស្រអប់រ ំ   
២៩ ឃាង ធានើ   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ វ.ិអប់រ ំ  សផ្សទរមកពើ មស្ច 
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៣០ សូ្ សុ្ធើរ   បណឌិ ត្ វ.ិអប់រ ំ  ពយួរការងារ 
៣១ ស្ន ចាន់ដថ   បណឌិ ត្ វ.ិអប់រ ំ  ពយួរការងារ 

នាយកដ្ឋា ននរវទិ្យា និងជាតិ្ពនធុវទិ្យា 
៣២ ហាក់ វ ន់ដ្ឋរា   បណឌិ ត្ អកសរសិ្លប ៍   
៣៣ សនត្ ចំសរ ើន   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ អកសរសិ្លប ៍   

នាយកដ្ឋា នធមមស្ថស្តស្រ ចរយិាស្ថស្តស្រ និងសយនឌ័រ 
៣៤ ជា វណាើ    បណឌិ ត្ អកសរសិ្លប ៍   
៣៥ សស្ង សស្ថភា   បរ.ិជាន់ខ្ពស្ ់ អកសរសិ្លប ៍  ពយួរការងារ 
 

កណំត្ស់្មាគ ល ់ 
-ចំនួនស្មាជិកបណឌិ ត្ស្ភាចារយបគមុង ២ នាក ់
-ចំនួនបណឌិ ត្    ១៨នាក ់
-មស្តនរើគស្ថវគជាវ    ២៥នាក់ 
-មស្តនរើគគបគ់គងរដារល   ០៧នាក់ 
-មស្តនរើជាបកិ់ចចស្នា   ោម ន 
-មស្តនរើសផ្សទរចូល     ោម ន 

  -មស្តនរើសផ្សទរសចញ    ោម ន 
-មស្តនរើចូលនិវត្រន ៍    ោម ន 
- ជំនួយការ របស្ក មកជួយការងារ វមវស្ ០៣នាក ់(ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ អ ុ ៊ុំ ប ុម ឯកឧត្រម 
     បណឌិ ត្ កង ឱ្ម និង ឯកឧត្រម គត្រង លើម) 

 

១.២.៣. ការដ្ាំដ ើងថ្នន ក្់ និងឋាននតរសក័្តិ 
សៅកាុងឆ្ា ២ំ០២០ ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ ទ្យទួ្យលរនការដំស ើងថ្នា ក ់និងឋាននររស្័ករិ ចំនួន ១៥នាក់ 

កាុងសនាឹះ រមួមាន៖  
-ឧត្រមមស្តនរើ ៩នាក ់៖ សលាកបណឌិ ត្ សេង វណាា រទិ្យធ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ គពុំ សទ្យវ ើ សលាក ឃាង ច័នទដ្ឋរា )ក១-

២(, សលាកបណឌិ ត្ ដ ម ឡាច សលាកបណឌិ ត្  ុរម ញាណារទិ្យធ )ក១-៤( ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ជួន ជើវនិ សលាកគស្ើ
បណឌិ ត្ ជា វណាើ  សលាកបណឌិ ត្ ហាក ់វ នដ់្ឋរា សលាកបណឌិ ត្ រ ន ់វុតាា  )ក១-៥( 

-វរមស្តនរើ សៅឧត្រមមស្តនរើ ៤នាក ់៖ ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា សលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្ ់សលាក មាឃ ស្ថរ ើ សលាក 
ឃនិ យ ង ់)ក១-៦( 

-វរមស្តនរើ ២នាក់ ៖ សលាក ន  សុ្គនាធ  និង សលាក រ ន ់ស្ំណាង )ក២-៣( 
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១.២.៤. ការប្េទនដប្គ្ឿងឥសសរយិយស 
សៅកាុងឆ្ា ២ំ០២០ ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ ទ្យទួ្យលរនការគបទនសគគឿងឥស្សរយិយស្ ចំនួន ៨នាក ់កាុង

សនាឹះរមួមាន ៖ 
-សគគឿងឥស្សរយិយស្គពឹះរាជាណាចគកកមពុជា ចំនួន ពើរនាក ់គឺ សលាកបណឌិ ត្ សេង វណាា រទិ្យធ និងសលាកគស្ើ 

បណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ 
-សមដ្ឋយមាស្ការងារ ចំនួន ១នាក ់សលាក ស ឿន ស្ថវន  
-សមដ្ឋយគរក់ការងារ ១ចំនួន នាក ់សលាកបណឌិ ត្ រ ន ់វុតាា  
-សមដ្ឋយស្ំរទិ្យធការងារ ចំនួន ៤នាក ់មាន សលាក លើ តុ្ង សលាក រន ់ស្ំណាង និង សលាក សនត្ ចំសរ ើន។ 
 
១. ៣. ក្ិចចប្េជុាំ  

១.៣.១. ប្េជុាំវិទ្ាស្ថា ន 
- វទិ្យាស្ថា នចាប់សផ្សរើមគបជុសំៅសដើមដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០ សលើរសបៀបវរៈ៖ -គសគមាងគស្ថវគជាវឆ្ា ២ំ០២០, -ការ
សរៀបចំសគ ទ្យំព័រ នងិ ស វស្ប ុក វទិ្យាស្ថា ន នងិបញ្ញា សផ្សសងៗ។ 
 

 
កិចចគបជំុវទិ្យាស្ថា នសៅដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
- សដ្ឋយស្ថរបញ្ញា សមសរាគរាត្ត្ាត្ កូវ ើដ-១៩ វទិ្យាស្ថា នផ្កា កការគបជំុវទិ្យាស្ថា នមួយរយឹះ។ សទ្យើបដត្

សៅដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ វទិ្យាស្ថា នរនសរៀបចំការគបជំុរមួស ើងវញិ សដើមបើពិភាកាកំណត្ស់្មាស្ភាពស្មាជិកចូល
រមួកាុងគសគមាងគស្ថវគជាវឆ្ា ២ំ០២១។ 
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កិចចគបជំុវទិ្យាស្ថា នសៅដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

១. ៣ .២.  ក្ិចចប្េជុាំវិស្ថមញ្ា  
 កាុងសោលបំណងជំរុញការអនុវត្រគសគមាងដដលទ្យទួ្យលរនការឯកភាពពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយគបធាន
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ឱ្យទ្យទួ្យលរនគបស្ិទ្យធភាព និង គបស្ិទ្យធផ្សល គបធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 
រនសរៀបចំកិចចគបជំុវសិ្ថមញ្ាតាមគសគមាងនិមួយៗ ដូចជា៖ 
 ក្- ការគបជំុសរៀបចំសរៀបចំដំសណើ ការគស្ថវគជាវគសគមាងស្រើពើ      «ការបណរុ ឹះបណារ លបសចចកសទ្យស្និងវជិាា ជើវៈសៅ
កមពុជា៖ បញ្ញា គប ម ទ្យើផ្សារការងារ និងដំសណាឹះគស្ថយ ស្គមាប ់ឧស្ា កមម៤.០» រនចំនួន២សលើក។ គសគមាងស្ិកា
គស្ថវគជាវសនឹះមានសោលបំណងស្ិកានិងវភិាគពើបញ្ញា គប មនានាដដល សកើត្មានកាុងកិចចការងារបណរុ ឹះបណារ លវជិាា ជើ
វៈ, ស្ិកាពើការរមួចំដណកននការបណរុ ឹះបណារ លវជិាា ជើវៈកាុងការបសងាើត្ ការងារកដូ៏ចជាមុខ្របរផ្កទ ល់ខ្លួនស្គមាបស់្ិកាា កាម 
គពមទងំដស្វងរកដំសណាឹះគស្ថយជាយុទ្យធស្ថស្តស្រកាុងការសរៀបចំការ បណរុ ឹះបណារ លបសចចកសទ្យស្និងវជិាា ជើវៈសដើមបើសេលើយត្ប
សៅនរងត្គមូវការជំនាញការងារកាុងបរបិទ្យឧស្ា កមម ៤.០។ 
 

 
កិចចគបជំុគសគមាង «ការបណរុ ឹះបណារ លបសចចកសទ្យស្និងវជិាា ជើវៈសៅកមពុជា៖ បញ្ញា គប ម ទ្យើផ្សារការងារ និងដំសណាឹះគស្ថយស្គមាប់

ឧស្ា កមម៤ .០ » 
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កិចចគបជំុគសគមាង «ការបណរុ ឹះបណារ លបសចចកសទ្យស្និងវជិាា ជើវៈសៅកមពុជា៖ បញ្ញា គប ម ទ្យើផ្សារការងារ និងដំសណាឹះគស្ថយស្គមាប់

ឧស្ា កមម៤ .០ » 
 

ខ-នថៃសុ្គក ១០សរាច ដខ្សចគត្ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្ ២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ១៧ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ សលាក
បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម រនដរកនាកំារគបជំុបនាទ នមួ់យ ស្រើពើការ
បរូរគសគមាងគស្ថវគជាវននវទិ្យាស្ថា ន ដដលគសគមាង «ការបណរុ ឹះបណារ លបសចចកសទ្យស្និងវជិាា ជើវៈសៅកមពុជា៖ បញ្ញា គប ម ទ្យើ
ផ្សារការងារ និងដំសណាឹះគស្ថយស្គមាបឧ់ស្ា កមម៤.០ )Cambodia’s Technical and Vocational Training: 
Challenges, Employment and Solutions for Industrial 4.0» គតូ្វបរូរមកជាការ គស្ថវគជាវគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិ
កូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា )Impacts of Covid-19 Crisis on Cambodia’s Socio-Economy)»។ គសគមាង
គស្ថវគជាវ «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគមនិងសស្ដាកិចច កមពុជា )Impacts of Covid-19 Crisis on Cambodia’s 
Socio-Economy)» គឺជាអនុស្ថស្នដ៍ខ៏្ពងខ់្ពស្់របស្់ ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភា 
កមពុជា ផ្សរល់ដល់វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ស្គមាបអ់នុវត្រកាុងឆ្ា ២ំ០២០ន ឱ្យគស្បនរងស្ថា នការណ៍
សមសរាគរាត្ត្ាត្កូវ ើដ-១៩ សៅទូ្យទងំពិភពសលាកនិងគបសទ្យស្កមពុជា ស្គមាបជ់ាសមសរៀននិងបទ្យពិសស្ថធនស៍្គមាបគ់បជាជន
កមពុជានិងគបសទ្យស្កមពុជា សគត្ៀមខ្លួននិងទ្យប់ស្ថា ត្ប់ញ្ញា ដដលសកើត្សចញពើបញ្ញា សមសរាគរាត្ត្ាត្កូវ ើដ-១៩សនឹះ។  
 

 
កិចចគបជំុគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគមនិងសស្ដាកិចច កមពុជា» 
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គ្-វទិ្យាស្ថា នរនសរៀបចំកិចចគបជំុវសិ្ថមញ្ាស្គមាប់តាមដ្ឋន និង ជំរុញការអនុវត្រគសគមាង «ផលេ ៉ះពាល់
ននវិេតតិក្វូីដ្-១៩ ដលើសងគម-ដសដ្ឋក្ិចចក្មពុជា (Impacts of COVID-19 Crisis on Cambodia’s Socio-
Economy)» រនសរៀបចំគបជំុចំនួនគរ ំ)៥( សលើក មានដូចជា៖ 

-សលើកទ្យើ១៖ សៅនថៃចនទ ៦សកើត្ ដខ្ពិស្ថខ្ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្.  ២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២៧ ដខ្សមស្ថ 
ឆ្ា ២ំ០២០ គបជំុសលើរសបៀបវរៈ៖ សរៀបចំបំដណងដចកការងារដស្វករកពត័្៌មាននិងឯកស្ថរចារំច,់ -ពិនិត្យគកុម
សោលសៅស្គមាបក់ារគស្ថវគជាវស ើងវញិ, -គំនិត្កាុងការសរៀបចំឧបករណ៍គស្ថវគជាវ )កគមងស្ំណួរ & បញ្ា ើ
ស្ំណួរ( និង សផ្សសងៗ។ 
 

  
កិចចគបជំុគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» សៅនថៃទ្យើ២៧ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-សលើកទ្យើ២៖ កិចចគបជំុសៅនថៃសុ្គក ២សរាច ដខ្ពិស្ថខ្ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្. ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៨ 

ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ សលើរសបៀបវរៈ៖ សរៀបចំបំដណងដចកគកុមសោលសៅ ចុឹះគស្ថវគជាវសៅរាជធានើភាំសពញ, -
ពិនិត្យបំដណងដចកគបតិ្ទិ្យនការងារស្គមាបក់ារគស្ថវគជាវ និង សផ្សសងៗ។ 

    
កិចចគបជំុគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» សៅនថៃទ្យើ៨ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-សលើកទ្យើ៣៖ គបជំុសៅនថៃគព ស្បត្ិ៍ ៥សកើត្ ដខ្អាស្ថឍ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២៥ 

ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ សលើរសបៀបវរៈ៖ -សធវើបចចុបបនាភាពគសគមាង, -សរៀបចំដផ្សនការចុឹះគស្ថវគជាវដល់បណារ សខ្ត្រ
ដដលរងប ឹះោល់ខាល ងំសលើវសិ្័យសទ្យស្ចរណ៍, ៣-ការសរៀបចំលិខិ្ត្បទ្យដ្ឋា ននានាស្គមាបស់ស្ាើសុ្ំសៅគកស្ួង          
ស្ថា បន័នានា និង សផ្សសងៗ។ 
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កិចចគបជំុគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» នថៃទ្យើ២៥ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 
 

-សលើកទ្យើ៤៖ គបជំុសៅនថៃគព ស្បត្ិ៍ ៤សរាច ដខ្អាស្ថឍ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៩ ដខ្
កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ សដើមបើពិភាកាសលើដផ្សនការចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវសៅសខ្ត្រសស្ៀមរាប ដដលជាត្ំបនស់ទ្យស្ចរណ៍
ទ្យទ្យួលរងផ្សលប ឹះោល់ខាល ងំពើវបិត្រិកូវ ើដ-១៩។ ដផ្សនការចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវសៅតាមសោលសៅ ដូចជា៖ គបតិ្បត្រករ
សទ្យស្ចរណ៍, -គកុម  ុនអាកាស្ចរណ៍, -គកុម  ុនដរកជញ្ាូ ន, -ស្ណាា ោរ, -សភាជនើយដ្ឋា ន, -អាជើវកមមវត្ាុ
អនុស្ាវរ ើយ, -អាជើវកមមសផ្សសងៗ។ 
 

  
កិចចគបជំុគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» សៅនថៃទ្យើ៩ កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
 

-សលើកទ្យើ៥៖ សៅនថៃគព ស្បត្ិ៍ ទ្យើ១ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ សយើងនរងសរៀបចំការគបជំុស្មាជិកគសគមាង 
«ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» សដើមបើពិនិត្យលទ្យធផ្សល និងដំសណើ រការគស្ថវគជាវ 
គពមទងំជំរុញការងារស្រសស្របញ្ចបរ់រយការណ៍គស្ថវគជាវឱ្យទន់ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ ខាងមុខ្។ 
 
ឃ-វទិ្យាស្ថា នរនសរៀបចំកិចចគបជំុវសិ្ថមញ្ាស្គមាប់តាមដ្ឋន និង ជំរុញការអនុវត្រគសគមាង «េថនែក្មពុជា៖ 

ផលតិក្មម ចរនតទ្ីផារ េញ្ញា ប្េឈម និងដ្ាំដ ៉ះប្ស្ថយ» ចំនួនគរពំើរ )៧( សលើក មានដូចជា៖ 
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-សលើកទ្យើ១៖ សៅគពរកនថៃចនទ ១សរាច ដខ្ផ្សលគុន ឆ្ា កុំរ ឯកស្ក ព.ស្.២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៩ ដខ្មើនា 
ឆ្ា ២ំ០២០ គបជំុសដើសរៀបចំដផ្សនការអនុវត្រគសគមាងសធវើយា ងណាសដើមបើទ្យទួ្យលរនសជាគជយ័សៅតាមដផ្សនការ
គស្ថវគជាវ។ 

 

 
កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» សៅនថៃទ្យើ៩ ដខ្មិនា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-សលើកទ្យើ២៖ សៅនថៃពុធ ១សរាច ដខ្សចគត្ ឆ្ា កុំរ ឯកស្័ក ព.ស្ ២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៨ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ំ

២០២០ សលើរសបៀបវរៈ ដស្វងរកដំសណាឹះគស្ថយកាុងការអនុវត្រគសគមាងគស្ថវគជាវ កាុងដំណាក់កាលការ
រាត្ត្ាត្សមសរាគកូវ ើដ១៩។  

 
កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» នថៃទ្យើ៨ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ 

  

-សលើកទ្យើ៣៖ សៅនថៃចនទ ១៣សរាច ដខ្សចគត្ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្. ២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២០ ដខ្សមស្ថ 
ឆ្ា ២ំ០២០ គបជំុពិភាកាសលើចំណុច៖ ដបងដចកការងារដល់ស្មាជិកគសគមាងមាា ក់ៗ ,  ឱ្យស្ិកាឯកស្ថរដដល
ទញយកពើសគ ទំ្យពរ័ទកទ់្យងនរងបដនលសៅកមពុជា, ពិភាកាសលើដផ្សនការដដលគតូ្វចុឹះតាមទ្យើផ្សារបដនល និងតាមគចក
គពំដដនដដលនាចូំលបដនលមកកមពុជា និង បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 
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កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» សៅនថៃទ្យើ២០ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

  -សលើកទ្យើ៤៖ សៅគពរកនថៃអងាគ រ នថៃទ្យើ៥ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ គបជំុសរៀបចំដផ្សនការចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវ
គបមូលទិ្យនាន័យ សៅសខ្ត្ររត្នៈគើរ ើ។ 

  
កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» សៅនថៃទ្យើ៥ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-សលើទ្យើ៥៖ នថៃអងាគ រ ១១សរាច ដខ្សជស្ា ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ១៦ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ំ

២០២០ គបជំុសលើរសបៀបវរៈ៖ -ឧបស្គគទកទ់្យងការគបមូលទិ្យនានយ័គស្ថវគជាវអំពើបរមិាណបដនលដដលកស្ិករដខ្មរ ផ្ស
លិត្រន, -ដស្វងរកដំសណាឹះគស្ថយសដើមបើគបមូលទិ្យនានយ័គស្ថវគជាវឱ្យរនសគចើន និង បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 

    
កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» សៅនថៃទ្យើ១៦ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

 
-សលើកទ្យើ៦៖ នារសស្ៀលនថៃទ្យើ២២ ដខ្កកាដ្ឋ ២០២០ គបជំុពិនិត្យសលើការងារកនលងមក និងដបងដចកអនុវត្រការងារ

បនរដល់ស្មាជិកគសគមាង។  
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កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» សៅនថៃទ្យើ២២ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

-សលើកទ្យើ៧៖ សៅនថៃទ្យើ២៥ ដខ្ ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបជំុសរៀបចំដផ្សនការចុឹះ
សបស្កកមមគបមូលទិ្យនាន័យសៅសខ្ត្ររត្ដំ់បង និងសខ្ត្របនាទ យមានជ័យ។  

  

      
កិចចគបជំុគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» សៅនថៃទ្យើ២៥ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

 ង.ប្េជជុាំវិស្ថមញ្ាដផសងៗដទ្ៀត 
-សៅគពរកនថៃគព ស្បត្ិ៍ ២សកើត្ ដខ្សចគត្ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្.២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២៣ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ំ

២០២០ គកុមការងារគស្ថវគជាវកំណត្់អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា រន
សរៀបចំកិចចគបជំុ សដើមបើពិនិត្យពិភាកាអំពើដំសណើ រការគស្ថវគជាវ និងការសរឹះពុមពស្ថា នដគស្ថវគជាវគសគមាង នាសពលខាង
មុខ្ សគកាមអធិបត្ើភាព ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង ់សៅ អគគសលខាធិការរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

 
កិចចគបជំុគសគមាង កំណត់្អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧ សៅនថៃទ្យើ២៣ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ 
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-សៅនថៃពុធ ១២សរាច ដខ្សជស្ា ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរង នថៃទ្យើ១៧ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ សៅ
ស្ថលគបជំុវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម មានកមមវធិើបងាា ត្ប់សគងៀនសដ្ឋយផ្កទ ល់ )Website Design 
Hand on) អំពើការរចនាសគ ទំ្យព័រ ដល់មស្តនរើទ្យទួ្យលបនទុកបសងាា ឹះពត័្៌មានតាមសគ ទំ្យពរ័ននវទិ្យាស្ថា នកាុង
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ កាុងកមមវធិើសនឹះដដរ សលាក ស្ថ ង រ  ូ ាត្ មស្តនរើសលខាធិការដ្ឋា នគកុមគបរកាបណឌិ ត្ស្ភាចារយ 
គឺជាអាកបងាា ត្់ និងផ្សរល់បទ្យពិសស្ថធកាុងការរចនា និងសរៀបចំទំ្យពរ័សគ ទំ្យពរ័ឱ្យស្ថា ត្ និងស្មរមយតាមលកាណៈជាសគ
 ទ្យំព័រ។ ស្ិកាា កាមដដលចូលសរៀនកាុងការបណរុ ឹះបណារ លសនឹះមាន សលាក យនិ សោ ជាមស្តនរើននវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថ
ស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម និងកញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ ជាមស្តនរើននវទិ្យាស្ថា នវបបធមនិ៌ងវចិិគត្ស្ិលបៈ។ 

 

    
ការបងាា ត់្បដនាមអំពើបសចចកសទ្យស្បញ្ចូ លទិ្យនា័យសៅកាុងសគ ទំ្យព័រ សដ្ឋយសលាក ស្ថ ង រ  ូ ាត្ 

 

-នាគពរកនថៃសុ្គក ទ្យើ១០ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ សរៀបចំជំនួបពិភាកាដកស្គមួលសស្ចករើដគបស្ិលាចារ រកដដលរក
សឃើញសៅគរស្ថទ្យភិមានអាកាស្ និងជាស្ិលាចារ រកនិពនធសដ្ឋយគពឹះនាងឥស្តនទសទ្យវ ើ សដ្ឋយមានការចូលរមួពើ៖ 

-សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម )ជំនាញ
បុរាណវត្ាុវទិ្យា( 

-សលាកបណឌិ ត្ មាឃ បូរា  គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា នភាស្ថជាតិ្ )ជំនាញស្ិលាចារ រក(  
-សលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្ ់គបធានដផ្សាកគបវត្រិវទិ្យានិងវទិ្យាស្ថស្តស្រនសយារយននវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ

និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម )ជំនាញគបវត្រិស្ថស្តស្រ( 
-កញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ មស្តនរើននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា )ជំនាញបុរាណវត្ាុវទិ្យា( ជាអាកបកដគបអត្ា

បទ្យពើភាស្ថររាងំរបស្់ សលាក George Coedès មកជាភាស្ថដខ្មរ។ 

    
កិចចគបជំុពិភាកាដកស្គមួលសស្ចករើដគបសិ្លាចារ រកដដលរកសឃើញសៅគរស្ថទ្យភិមានអាកាស្ 
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-សៅគពរកនថៃគព ស្បត្ិ៍ ៦សរាច ដខ្អស្សុជ ឆ្ា ជូំត្ ស្ំរទិ្យធិស្័ក ព .២៥៦៤ស្  គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៨ ដខ្តុ្លា  ឆ្ា ំ
២០២០ មានសរៀបចំកិចចគបជំុពិភាកាមួយ ជាមួយសលាក ជា សុ្ជាតិ្ គបធានការយិាល័យអភិរកស នននាយកដ្ឋា នស្ថរៈ
មនទើរភាំសពញ និងជាអាកជំនាញបដិមាស្ថស្តស្រ ជួបពិភាកា សដើមបើដស្វងរកការឯកភាព កាុងការ កំណត្រ់ូបគពឹះរទ្យជ័យ
វរ មន័ទ្យើ៧ ឱ្យរនជាក់លាក ់ពិសស្ស្សផ្ករ ត្សៅសលើការគគងមកុដកំពូលបើ និងសគគឿងរណារ បរ់បស្់គពឹះមហាកសគត្។   

 
កិចចគបជំុពិភាកាមយួ ជាមយួសលាក ជា សុ្ជាតិ្ គបធានការយិាល័យអភិរកស នននាយកដ្ឋា នស្ថរៈមនទើរភាំសពញ  

និងជាអាកជំនាញបដិមាស្ថស្តស្រ 
 

  ១ .៣.៣ .ក្ចិចប្េជុាំរមួនិងការងារក្នងុប្ក្េខណឌ រាជេណឌិ តយសភាក្មពុជា 
 

  - សៅនថៃទ្យើ៣ ដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០ គបជំុរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សលើរសបៀបវរៈ៖ ១-សលើកជាគំនិត្សធវើអវើខ្លឹះកាុងឆ្ា ំ
២០២០សដើមបើឱ្យស្ថា បន័រ ើកចសគមើន, ២-អំពើតួ្នាទ្យើនិងភារកិចចរបស្់មស្តនរើ រ.ប.ស្.ក. និង ទ្យើ៣-អំពើការសរៀបចំអនុគករត្ស្រើពើ
ដំសណើ រការគបគពរត្រសៅរបស្់ រ.ប.ស្.ក.។ 
 -សៅនថៃទ្យើ២២ ដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០ សវលាសមា ង៩និង៣០នាទ្យើគពរក សៅបនទប់២.០៨ អោរឥស្តនរសទ្យវ ើ សគកាមអធិបត្ើ
ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ចូលរមួគបជំុពិនិត្យដកស្គមួលអនុគករត្យស្រើពើការ
សរៀបចំនិងការគបគពរត្រិសៅរបស្់រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 
 

 
កិចចគបជំុពិនិត្យដកស្គមួលអនុគករត្យស្រើពើការសរៀបចំនិងការគបគពរត្រិសៅរបស់្រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
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 -នថៃចនទទ្យើ១០ ដខ្កុមភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ រនចូលរមួគបជំុជាមួយថ្នា កដ់រកនារំាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាដដលដរកនាសំដ្ឋយឯក
ឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាជាមួយគកុមការងារគណៈគបតិ្ភូគកុមគបរកាជាតិ្
ស្គមាបស់ស្ដាកិចច មនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមននស្ថធារណរដាកូសរ   )NRC) ដដលស្ថា បន័ស្ាិត្សគកាមនាយករដាម
ស្តនរើស្ថធារណរដាកូសរ  សដ្ឋយផ្កទ ល់ សដើមបើពិភាកាសលើគសគមាងស្កមមភាពស្ គបតិ្បត្រិការ ស្រើពើ ការសរៀបចំយុទ្យធស្ថស្តស្រនិង
សោលនសយារយជាតិ្កមពុជា  )Cambodia’s National Strategy and Policy Development) ស្គមាបរ់យៈសពល០៥ឆ្ា  ំ
)ឆ្ា ២ំ០២១-២០២៥(។ 

 
កិចចគបជំុថ្នា ក់ដរកនារំាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាជាមយួគកុមគបរកាជាតិ្ស្គមាប់សស្ដាកិចច មនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមនន

ស្ថធារណរដាកូសរ   )NRC) 
 

-នថៃទ្យើ១៩ ដខ្កុមភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ចូលរមួគបជំុសគកាមអធិបើភាពឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច ដដលមាន
រសបៀបវរៈ៖ ១-ដំសណើ រការការងារគស្ថវគជាវ, ២-ការសគជើស្សរ ើស្សបកាភាពគបធានភាស្ថជាតិ្, ៣-ការសរឹះ
សឆ្ា ត្សគជើស្សរ ើស្តំ្ណាងបុគគលិក ជាស្មាជិកគកុមគបរកាភិរលននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា និង ៤-បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 
 

  -នថៃទ្យើ១១ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០ មានកិចចគបជំុថ្នា កដ់រកនារំាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ដដលមានការចូលរមួពើថ្នា ក ់
ដរកនាវំទិ្យាស្ថា ន គបធាន និង អនុគបធានវទិ្យាស្ថា ន។  
 

 
កិចចគបជំុថ្នា ក់ដរកនារំាជបណឌិ ត្ស្ភាកមពុជា ដរកនាសំដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង់ សៅ 
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  -នថៃទ្យើ១០ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០ ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ រនចូលរមួគបជំុពិនិត្យការបំសពញភារកិចចការងារ និង
ការគស្ថវគជាវរបស្់មស្តនរើរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សគកាមអធិបត្ើភាពរបស្់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធាន
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា មានរសបៀបវរៈ៖ ១. ការបំសពញភារកិចចការងាររបស្់មស្តនរើរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា, ២. ដំសណើ ការ
គស្ថវគជាវ និង បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 
  ជាមួយោា សនឹះដដរ គបធានវទិ្យាស្ថា នទងំអស្់រនសធវើការបងាា ញពើដផ្សនការ និងយុទ្យធស្ថស្តស្រដរកនាវំទិ្យាស្ថា នសរៀ
ងៗខ្លួន។ 
 

 
កិចចគបជំុរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាសគកាមអធិបត្ើភាពឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច 

-សៅនថៃទ្យើ៣ សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា ន រនចូលរមួកិចចគបជំុ ថ្នា ក់
ដរកនារំាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា »។ 

 

 
កិចចគបជំុសៅនថៃទ្យើ៣ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ 
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 -សៅនថៃទ្យើ១៦ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កសិ្កា រនចូលរមួគបជំុថ្នា ក់ដរកនារំាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
សលើរសបៀបវរៈ៖ ១. ពិនិត្យស ើងវញិនូវរចនាស្មពន័ធរបស់្អងគភាពចំណុឹះននអនុគករត្យស្រើពើ ការសរៀបចំនិងការគបគពរត្រសិៅរបស់្ រប
ស្ក និង  បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 

 
កិចចគបជំុសៅនថៃទ្យើ១៦ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា ន រនចូលរមួកិចចគបជំុថ្នា កដ់រកនារំាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 

សៅនថៃគព ស្បត្ិ៍ ៩សកើត្ ដខ្ពិស្ថខ្ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្. ២៥៦៣ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៣០ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០។ 
 

-ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ ចូលរមួកាុងកមមវធិើតុ្មូល ស្រើពើ «សត្ើកមពុជាគួរសគត្ៀមខ្លួនអវើខ្លឹះ សដើមបើស្ថរ រសស្ដាកិចច
សគកាយកូវ ើដ១៩ បញ្ចប?់» សៅនថៃទ្យើសុ្គក ១៤សរាច ដខ្សជស្ា ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ពស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ១៩ ដខ្មិថុ
នា ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

 

  
កមមវធិើតុ្មូលសៅនថៃទ្យើ១៩ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

 
-ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ ចូលរមួកាុងសវទិ្យកាកិចចពិភាកាតុ្មូល នថៃទ្យើ២៩ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០។ 
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-សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា ន រនចូលរមួកិចចគបជំុបូកស្រុបការងារគបចាដំខ្ ឧស្ភា ឆ្ា ំ
២០២០ សៅគពរកនថៃគព ស្បត្ិ៍ ១៤សកើត្ ដខ្សជស្ា ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព .ស្.២៥៦៤  គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៤ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ំ
២០២០ សគកាមអធិបត្ើភាពឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង ់ សៅ អគគសលខាធិការរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សដើមបើពិនិត្យសដ្ឋឹះ
គស្ថយបញ្ញា គប មការងារសផ្សសងៗ។  

  
កិចចគបជំុបូកស្របុការងារគបចាដំខ្ ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-ចូលរមួកាុងកមមវធិើតុ្មូល ស្រើពើ «សត្ើអវើជាស្ថរគបសយាជន៍ននកិចចគពមសគពៀងោណិជាកមមសស្រ ើកមពុជាចិន?» សៅ

នថៃអងាគ រ ៨សកើត្ ដខ្គស្ថពណ៍ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ពស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២៨ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្ក
ស្ិលបៈដខ្មរ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ស្ ការសរៀបចំសដ្ឋយរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា និងគកស្ួង
ោណិជាកមម។ 

 

    
កមមវធិើតុ្មូល ស្រើពើ «សត្ើអវើជាស្ថរគបសយាជន៍ននកិចចគពមសគពៀងោណិជាកមមសស្រ ើកមពុជាចិន?» 

 
-បណឌិ ត្ សេង វណាា រទិ្យធ និង សលាកគស្ើបណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ ចូលរមួគបជំុសគកាម អធិបត្ើភាពឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភា

ចារយ សខុ ទ្ូច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សៅបនទបស់្លរករ រត្ សៅនថៃទ្យើ២៧  ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០  សគកាមរសបៀប
វរៈ៖ បញ្ញា ោកព់ន័ធដផ្សាកសស្ដាកិចច និង ោណិជាកមម កមពុជា-ចិន។ 
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-ចូលរមួកមមវធិើចុឹះអនុស្ារណៈននការសយាគយល់ោា រវងរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ស្ថកលវទិ្យាល័យជាតិ្
គគបគ់គង និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ្កស្ិកមមដគពកលាប សៅនថៃពុធ ២សកើត្ ដខ្គស្ថពណ៍ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ពស្ ២៥៦៤ គត្ូវ
នរងនថៃទ្យើ២២ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

 

  
កមមវធិើចុឹះអនុស្ារណៈននការសយាគយល់ោា រវងរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ស្ថកលវទិ្យាល័យជាតិ្គគប់គគង  

និងវទិ្យាស្ថា នជាតិ្កសិ្កមមដគពកលាប 

  
 -ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វ.ម.វ.ស្. ចូលរមួសវទិ្យកាវទិ្យាស្ថស្តស្រ  ស្រើពើ  ទំ្យនាកទំ់្យនងកមពុជា -ស្ រដា អាសម រកិ៖ ការ
ពិនិត្យសមើលអត្រើត្កាលរយៈសពល៧០ឆ្ា កំនលងមក និងករើរពំរងទុ្យកស្គមាប ់៧០ឆ្ា បំនាទ ប ់និង សលើស្ពើសនឹះ សៅសៅនថៃ
សៅរ ៍៦សរាច ដខ្អាស្ថឍ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ពស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ១១ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ សវលាសមា ង ៨៖៣០ 
សៅស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា៖ 

    
សវទិ្យកាវទិ្យាស្ថស្តស្រ  ស្រើពើ  ទំ្យនាក់ទំ្យនងកមពុជា -ស្ រដា អាសម រកិ៖ ការពិនិត្យសមើលអត្រើត្កាលរយៈសពល៧០ឆ្ា កំនលងមក និងករើរពំរង

ទុ្យកស្គមាប់ ៧០ឆ្ា បំនាទ ប ់និង សលើស្ពើសនឹះ 
 
 

-ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វ.ម.វ.ស្. ទងំអស្់រនចូលរមួគបជំុរមួរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សគកាមអធិបត្ើភាពឯក
ឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សៅនថៃទ្យើ២១ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថល
មរត្កស្ិលបៈដខ្មរ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សគកាមរសបៀបវរ៖ ១-បចចុបបនាភាពននការបំសពញភារកិចច
របស្់មស្តនរើរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា កាុងបរបិទ្យ កូវ ើដ ១៩, ២-ទ្យស្សនវសិ្័យសដើមបើសធវើឱ្យវទិ្យាស្ថា ន ឬដផ្សាករបស្់ខ្លួន មាន
ភាពរ ើកចសគមើន និង បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 
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-ស្មាស្ភាពថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ ចូលរមួកមមវធិើតុ្មូល នថៃគព ស្បត្ិ៍ ទ្យើ១៣ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ 
សៅស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរអោរឥស្តនទសទ្យវ ើ។ 

    
កមមវធិើតុ្មូល នថៃគព ស្បត្ិ៍ ទ្យើ១៣ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
 - ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វ.ម.វ.ស្. ចូលរមួកមមវធិើតុ្មូល នថៃសុ្គក ទ្យើ២៨ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្ក
ស្ិលបៈដខ្មរអោរឥស្តនទសទ្យវ ើ។ 
 

-ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វ.ម.វ.ស្. ចូលរមួកមមវធិើពិភាកាតុ្មូល ស្រើពើ ស្ថរៈស្ំខានន់នការសគជើស្សរ ើស្មុខ្ជំនាញ
ស្ិកាសៅឧត្រមស្ិកា និងសគកាយឧត្រមស្ិកា សៅនថៃអងាគ រ ទ្យើ២៩ដខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ 
ជានទ់្យើ៤អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ។ 

 

-សៅនថៃទ្យើ១ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា រនចូលរមួគបជំុបូកស្រុបការងារគបចាដំខ្របស្់
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សគកាមការដរកនារំបស្់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង ់សៅ អគគសលខាធិការននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
អងគគបជំុរនស្សគមចដូចត្សៅ៖ ១.ត្គមូវឱ្យមស្តនរើទងំអស្់មកបំសពញការងារជាធមមតាវញិ និង យកវត្រមានគពរកលាៃ ច
ស ើងវញិ, ២.សដើមបើគទ្យគទ្យងមូ់លនិធិគនធបុរា  ទ្យើស្រើការគណៈរដាមស្តនរើ ក៏ដូចជារាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា អំោវនាវសុ្ំឱ្យ
ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ចូលរមួបិរចាច គថវកិាគបចាដំខ្ចំនួនយា ងតិ្ច ៥,០០០សរៀល កាុងមួយដខ្ ឬ
គបចាឆំ្ា យំា ងតិ្ច ៦០,០០០ សរៀល កាុងមួយឆ្ា ។ំ  

 

    
កិចចគបជំុសៅនថៃទ្យើ១ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០ 
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-សៅនថៃពុធ ៥សរាច ដខ្អស្សុជ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ពស្ ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៧ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ 
ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា រនចូលរមួគបជំុបូកស្រុបការងារគបចាដំខ្របស្់រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សគកាម
ការដរកនារំបស្់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង់ សៅ អគគសលខាធិការននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សលើរសបៀបវរៈ៖  ទ្យើ១ 
បូកស្រុបការងារគបចាដំខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០, ទ្យើ២. វយត្នមលការត្សមលើងឋាននររស្័កមស្តនរើរាជការ ស្គមាបឆ់្ា ំ
២០២១ និង ទ្យើ៣. បញ្ញា សផ្សសងៗ។ 

 

 
គបជំុបូកស្រុបការងារគបចាដំខ្របស់្រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សៅនថៃទ្យើ៧ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 

 -ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ចូលរមួស្ិកាា ស្ថលា ស្រើពើ «ការ
ពិសគោឹះសយាបល់សលើសស្ចករើគោងចាបស់្រើពើការគគបគ់គងការសគបើភាស្ថដខ្មរសៅសលើរូបស្ញ្ញា  និងការ ផ្សសពវផ្សាយសុ្ស្ដវ
រស្គមាប់កំដណកំ ុស្កាុងស្ំសណរសលើស្ថល កនិងគបពន័ធផ្សសពវផ្សាយ» នានថៃអងាគ រ ទ្យើ២០ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ សៅ
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

 

   
សិ្កាា ស្ថលា ស្រើពើ «ការពិសគោឹះសយាបល់សលើសស្ចករើគោងចាប់ស្រើពើការគគប់គគងការសគបើភាស្ថដខ្មរសៅសលើរូបស្ញ្ញា  និងការ 

ផ្សសពវផ្សាយសុ្ស្ដវរស្គមាប់កំដណកំ ុស្កាុងសំ្សណរសលើស្ថល កនិងគបព័នធផ្សសពវផ្សាយ» 
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 -ចូលរមួកិចចពិភាកាតុ្មូល ស្រើពើស្ថរស្ំខាន ់ ននការស្ិកាសៅសគកាយឧត្រមស្ិកា ដដលគបគពរត្រសៅសៅនថៃ
អងាគ រ ១១សរាច ដខ្អស្សុជ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្.២៥៦៤ គតូ្វនរង នថៃទ្យើ១៣ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្ក
ស្ិលបៈដខ្មរ ជានទ់្យើ៤ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 
 

   
កិចចពិភាកាតុ្មូល ស្រើពើស្ថរៈសំ្ខាន់ ននការសិ្កាសៅសគកាយឧត្រមសិ្កា 

 

-ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វមវស្ ចូលរមួកមមវធិើតុ្មូល ស្រើពើ «ស្ថរស្ំខានន់នការសគជើស្សរ ើស្មុខ្ជំនាញស្ិកាសៅ
ឧត្រមស្ិកា និងសគកាយឧត្រមស្ិកា» សៅនថៃអងាគ រ ទ្យើ២៩ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០ សៅស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ ជានទ់្យើ៤
អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ។ 

 
-ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ចូលរមួកមមវធិើផ្សសពវផ្សាយសស្ៀវសៅ នា

គពរកនថៃសុ្គក ទ្យើ៦ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ នាស្ថលមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ ជានទ់្យើ៤ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើ។ 
 

  
កមមវធិើផ្សសពវផ្សាយសស្ៀវសៅ នានថៃទ្យើ៦ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ 

 
-សៅនថៃគព ស្បត្ិ៍ ៥សរាច ដខ្កត្រិក ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្. ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ ឯក

ឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា និងសលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្ ់រនចូលរមួគបជំុ ស្រើពើការគបគពរត្រសៅននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
សៅស្ថល២១១ ជានទ់្យើ២ អោរឥស្តនទសទ្យវ ើននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។  
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កិចចគបជំុរមួស្រើពើការគបគពរត្រសៅននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សៅនថៃទ្យើ៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ 

  
 ១ .៣.៤ .ប្េជុាំដពញអងគគ្ណៈរដ្ឋមន្តនតី 
 

-ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា រនចូលរមួគបជំុសពញអងគគណៈរដាមស្តនរើសគកាមអធិបត្ើភាពដ៏ខ្ពងខ់្ពស្់បំផុ្សត្នន
ស្សមរចអគគមហាសស្នាបត្ើសត្សជា   ុន ដស្ន នាយករដាមស្តនរើននគពឹះរាជាណាចគកកមពុជា តាមរយៈវ ើសដអូខ្ន់ វសឺរន សៅ
ស្ថលសស្ថត្ទ្យស្សន ៍អោរ F ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាសៅនថៃគពរកនថៃសុ្គក ៧សកើត្ ដខ្កត្រិក ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្. 
២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២៣ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០។ 

 

   
គបជំុសពញអងគគណៈរដាមស្តនរើ 

 
១.៤. ការចូលរមួរេសថ់្នន ក្់ដ្ឹក្នា ាំនិងមន្តនតីវិទ្ាស្ថា នក្នងុ និង ដប្ៅប្េដទ្ស 

 
-សៅនថៃអងាគ រ ទ្យើ៥ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ អនុគបធាន វមវស្ រនសៅចូលរមួគបជំុសៅ

គកុមគបរកាសស្ដាកិចច ស្ងគមកិចច និងវបបធម៌ តាមការចាត្់តាងំរបស្់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធាន
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ អងគគបជំុរនសធវើស ើងសៅអោរថមើស្ថលគបជំុ ៧-៨ ជានទ់្យើ៧ សៅទ្យើស្រើការគណៈរដាមស្តនរើ 
សគកាមអធិបត្ើភាពឯកឧត្រម យរម ណុលឡា គបធានគកុមគបរកាសស្ដាកិចច ស្ងគមកិចច និងវបបធម ៌សដ្ឋយមានការចូល
រមួពើតំ្ណាងគកស្ួង ស្ថា បន័ោកព់ន័ធផ្សងដដរ។  
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-ពើនថៃទ្យើ៦ ដល់នថៃទ្យើ៨ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ ជា វណាើ  គបធានដផ្សាកធមមស្ថស្តស្រនិងចរយិាស្ថ
ស្តស្រ រនសៅទ្យទ្យួលោនរងាវ ន់ ស្តស្រើសេាើមកាុងវសិ្័យអបរ់អំនររជាតិ្  សៅទ្យើគកុងរងកក គបសទ្យស្នថ តាមលិខិ្ត្អសញ្ា ើញចុឹះ
នថៃទ្យើ១៥ ដខ្កុមភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ របស្់ Association has Constitutional Province Citizen  (ACPC) ។ 

 
-នថៃទ្យើ៨ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ សេង វណាា រទិ្យធ អនុគបធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថ

ស្តស្រ ស្ងគម រនអសញ្ា ើញចូលរមួកមមវធិើខួ្ប ៧៥ឆ្ា  ំជយ័ជំនឹះរបស្់គបជាជនសូ្សវៀត្ សៅស្ណាា ោរកាបូំឌើយាណា។ 
 

  
កមមវធិើខ្បួ៧៥ឆ្ា  ំជ័យជំនឹះរបស់្គបជាជនសូ្សវៀត្ សៅស្ណាា ោរកាបូំឌើយាណា 

 -សៅកាុងដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាក ន  សុ្គនាធ  មស្តនរើគស្ថវគជាវនាយកដ្ឋា នភូមិវទិ្យានិងនគរូបនើយកមម រនចូល
រមួកាុងកមមវធិើស្ិកាា ស្ថលាអនឡាញ webinar of "The impact of urban development on agriculture 
activities on peri urban areas", organized by Bangladesh National Geographical Association, Aug 
25, 2020, 1100-1300.។ 
 

  

កមមវធិើស្ិកាា ស្ថលាអនឡាញដដលចូលរមួសដ្ឋយសលាក ន  សុ្គនាធ  
   

-សៅនថៃទ្យើ១៤ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ សេង វណាា រទិ្យធ អនុគបធានវទិ្យាស្ថា នរនចូលរមួស្ិកាា
ស្ថលាសផ្សទៀងផ្កទ ត្ទិ់្យនានយ័ និងពិសគោឹះសយាបល់សលើសស្ចករើគោងររយការណ៍សលើការរកសឃើញ និងអនុ-ស្ថស្ន៍ស្រើពើ 
ផ្សលប ឹះោល់ននការវនិិសយាគេលងដដនកាុងវសិ្័យកស្ិកមម សៅសលើបរសិ្ថា ន ស្ងគម និងអភិរលកិចចកាុងគពឹះរាជាណា
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ចគកកមពុជា សៅស្ណាា ោរកាបូំឌើយា ណា សរៀបចំសដ្ឋយ សវទិ្យកាននអងគការមិនដមនរដ្ឋា ភិរល ស្រើពើកមពុជា តាមការចាត្់
តាងំរបស្់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយគបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។  

 

    
សិ្កាា ស្ថលាសផ្សទៀងផ្កទ ត់្ទិ្យនាន័យ និងពិសគោឹះសយាបល់សលើសស្ចករើគោងររយការណ៍សលើការរកសឃើញ និងអនុ-ស្ថស្ន៍ស្រើពើ ផ្សល

ប ឹះោល់ននការវនិិសយាគេលងដដនកាុងវស័ិ្យកសិ្កមម សៅសលើបរសិ្ថា ន ស្ងគម 
 

-សៅនថៃទ្យើ២៧ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ សេង វណាា រទិ្យធ អនុគបធានវទិ្យាស្ថា ន រនចូលរមួគបជំុសៅ
នាយកដ្ឋា នអភិវឌឍស្រង់ដ្ឋរ បណរុ ឹះបណារ ល និងពិសគោឹះសយាបល់ កាុងនាមជាស្មាជិកគណៈកមមការបសចចកសទ្យស្។ 

 
២.លទ្ធផលការងារប្ស្ថវប្ជាវប្េចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

 

២.១. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវវិទ្ាស្ថា ន 
 

២.១.១. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវ សដពីី «េថនែក្មពុជា ៖ ផលតិក្មម ចរនតទ្ីផារ េញ្ញា
ប្េឈម និងដ្ាំដ ៉ះប្ស្ថយ» 
វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមរនទ្យទួ្យលការឯកភាពពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយគបធាន

រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា អនុមត័្ផ្សរល់គសគមាងគស្ថវគជាវ ស្រើពើ «បដនលកមពុជា ៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និង
ដំសណាឹះគស្ថយ»។  

ស្មាជិកគស្ថវគជាវននវទិ្យាមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមករ៏នចាបស់ផ្សរើមអនុវត្រគសគមាង តាមសោល
បំណងដូចខាងសគកាម៖ 

1. ស្ិកាពើបដនលដដលនាចូំលមកកាុងគបសទ្យស្កមពុជា៖ គបសភទ្យបដនល, បរមិាណ និងយនរការដចកចាយបដនល 
2. ស្ិកានិងវភិាគពើចរនរននការផ្សគត្ផ់្សគង់បដនលកាុងទ្យើផ្សារបដនលកមពុជាទងំបដនលដដលផ្សលិត្កាុងគស្ុក និងបដនល

នាចូំល 
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3. ស្ិកាពើដំសណាឹះគស្ថយកាុងការជួយជគមុញដំសណើ រការផ្សលិត្ និងោគំទ្យបដនលកាុងគស្ុក តាមរយៈបទ្យ
ពិសស្ថធនព៍ើស្ គមនប៍ដនលនិងកស្ិកមមកាុងគស្ុក គពមទងំគបសទ្យស្ជិត្ខាង 

4. ស្ិកានិងវភិាគសដ្ឋយសគបើវធិើស្ថស្តស្រ SWOT Analysis សៅសលើស្ងាវ កផ់្សលិត្កមមបដនលកាុងគស្ុក 
 

គសគមាងសនឹះ រនចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវសៅតាមបណារ សខ្ត្រដូចជា សខ្ត្រកណារ ល សខ្ត្រតាដកវ សខ្ត្រកំពងស់្ពឺ សខ្ត្រ
នគពដវង សខ្ត្ររត្នៈគិរ ើ សខ្ត្រស្ថវ យសរៀង សខ្ត្រសកាឹះកុង និងរនចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវ និងគបមូលទិ្យនាន័យសៅតាមបណារ
គកស្ួង-ស្ថា ប័ន រាជធានើ-សខ្ត្រ និងតាមសោលសៅមួយចំនួនដូចខាងសគកាមៈ 

-ចុឹះគបមូលទិ្យនានយ័សៅគកស្ួងោណិជាកមម 
-ជួបស្មាភ ស្ន៍ជាមួយកស្ិករដ្ឋបំដនល និង  មួញរកសុ្ើបដនលសៅតាមភូមិដដលកស្ិករដ្ឋបំដនល សៅសខ្ត្រ

កណារ ល, សខ្ត្រតាដកវ, សខ្ត្រនគពដវង និង សខ្ត្ររត្នៈគិរ ើ។ 
-ចុឹះស្ិកាសៅតាមផ្សារសដើមគរ ផ្សារនាគមាស្ និងបណារ គកុម  ុននាបំដនលចូលពើគបសទ្យស្សគៅ 
ចុឹះស្ិកាអសងាត្សៅតាមគចកគពំដដនដូចជា៖ គចកភាំដិនកាុងសខ្ត្រតាដកវ, គចកនគជធំកាុងសខ្ត្រកណារ ល, គចករ

វតិ្កាុងសខ្ត្រស្ថវ យសរៀង, គចកគពំដដនកាុងសខ្ត្ររត្នៈគិរ ើ និង គចកគពំដដនកាុងសខ្ត្រសកាឹះកុង។ 
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រូបភាពកាុងទិ្យដាភាពសផ្សសងៗោក់ព័នធនរងកិចចការគស្ថវគជាវគសគមាង   

«បដនលកមពុជា ៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» 
 

 ស្មាជិកគសគមាងគស្ថវគជាវរនស្រសស្រររយការណ៍លទ្យធផ្សលគស្ថវគជាវបញ្ច ប់សៅដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០សនឹះដដរ។ 
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២.១.២. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវ សដពីី «ផលេ ៉ះពាលន់នវិេតតិក្វូីដ្-១៩ ដលើសងគម-ដសដ្ឋ
ក្ិចចក្មពុជា» 

 

 វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមរនទ្យទួ្យលការឯកភាពពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយគបធាន
រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា អនុមត័្ផ្សរល់គសគមាងគស្ថវគជាវ ស្រើពើ «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចច 
កមពុជា»។ 

ការស្ិកាមួយសនឹះមានវសិ្ថលភាពគគបដណរ បស់ៅសលើវសិ្័យស្ំខាន់ៗ មួយចំនួនដដលជាស្រស្រគទូ្យងនន
ស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា ដូចជា )១( វសិ្័យសទ្យស្ចរណ៍, (២( វសិ្័យ រិញ្ាវត្ាុ, (៣( វសិ្័យអចលនគទ្យពយ និង )៤( 
ការងារនិងមុខ្របរ។ 

ការស្កិាសនឹះមានសោលបំណងចមបងគឺ ដស្វងរកនូវផ្សលប ឹះោលន់ានាដដលសកើត្មានពើការផ្សទុឹះស ើងននជមៃកូឺវ ើដ-១៩ 
មកសលើស្ងគម និងសស្ដាកិចចកមពុជា។ តាមរយៈលទ្យធផ្សលននការគស្ថវគជាវសនឹះ សយើងនរងសរៀបចំជាយុទ្យធ
ស្ថស្តស្រសដើមបើសេលើយត្បសៅនរងបញ្ញា ដដលរនបនសលទុ់្យកសដ្ឋយវបិត្រមួិយសនឹះ កាុងនយ័ស្ថរ រស ើងវញិ
នូវឱ្នភាពសស្ដាកិចច កដូ៏ចជាពគងរងជើវភាពនិងការស្ស់ៅរបស្គ់បជាពលរដាកមពុជា។ 

វត្ាុបំណងទ្យើ១៖ ស្កិាវយត្នមលពើផ្សលប ឹះោលន់នវបិត្រកូិវ ើដ-១៩ មកសលើ៖ 
 -វសិ្័យសទ្យស្ចរណ័  -អចលនគទ្យពយ 
 -វសិ្័យ រិញ្ាវត្ាុ   -ការងារនិងមុខ្របរ 

វត្ាុបំណងទ្យើ២៖ ស្ិកាពើបទ្យពិសស្ថធន ៍ និងដំសណាឹះគស្ថយសផ្សសងៗដដលគបសទ្យស្មួយចំនួនរនអនុវត្រកាុងការស្ថរ រ
សស្ដាកិចចជាតិ្ស ើងវញិ សគកាយការសកើត្ស ើងននការរ ើករាលដ្ឋលននជមៃឺ SARS ឬ MERS និងវបិត្រិ
 រិញ្ាវត្ាុ១៩៩៧ និង២០០៨ជាសដើ។ 

 ស្មាជិកគសគមាងរនចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវសៅតាមសោលសៅស្ំខាន់ៗ ដូចជា រាជធានើភាំសពញ, សខ្ត្រសស្ៀមរាប
, គកុងគពឹះស្ើ នុ, សខ្ត្ររត្ដំ់បង និង សខ្ត្ររត្នគិរ ើ។ សគៅពើសនឹះស្មាជិកគស្ថវគជាវករ៏នសធវើការគស្ថវគជាវឯកស្ថរ
ដដលទ្យទួ្យលរនពើគកស្ួងោណិជាកមម។ 
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ស្កមមភាពចុឹះគស្ថវគជាវននស្មាជិកគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» 

 

 ស្មាជិកគសគមាងរនស្រសស្រររយការណ៍លទ្យធផ្សលគស្ថវគជាវចបស់ៅចុងដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០សនឹះ។ 
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២.១.៣. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវ សដពីី «អតតសញ្ញា ណេដ្ិោប្ព៉ះបាទ្ជ័យវរ មន័ទ្ី៧» 
 

ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា ករ៏នទ្យទួ្យលការឯកភាពពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច គបធានរាជ
បណឌិ ត្ស្ភាកមពុជា អនុម័ត្ឱ្យស្ិកាគស្ថវគជាវគសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧» សដ្ឋយមានការ
ស្គមបស្គមួលគសគមាងពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង ់សៅ អគគសលខាធិការននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

គសគមាងស្ិកាគស្ថវគជាវអំពើ អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ មានសោលបំណង៖ 
 - ស្ិកាដស្វងយល់បដនាមពើគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ និងគពឹះអគគមស ស្ើរបស្់គពឹះអងគ គឺគពឹះនាងជយ័រាជសទ្យវ ើ 

- កំណត្អ់ត្រស្ញ្ញា ណជាក់លាកន់នអត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧ និងគពឹះអគគមស ស្ើ គពឹះ
នាងជ័យរាជសទ្យវ ើ 
 - លទ្យធផ្សលននការស្ិកាគស្ថវគជាវនរងស្គមាបយ់កសៅស្ថងបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ ជារូបសទល កាុង
ទ្យគមង ់ និងឥរយិាបទ្យបងាា ញពើអនុភាព អំណាច ពិសស្ស្កាុងសពលគពឹះអងគសចញសធវើស្ស្តងាគ ម ឬកាុងសពលគពឹះអងគ
ចាត្ដ់ចងរាជកិចច។ 

លទ្យធផ្សលននការស្ិកាគស្ថវគជាវ  »៧អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ « រនរកសឃើញរូបចមាល កដ់ដល
ស្ងសយ័ថ្នជារូបរបស្់គពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ ឆ្ល កស់ៅតាមដថមគរស្ថទ្យបនាទ យឆ្ម រ និងគរស្ថទ្យរយន័ ចំនួន៦៤គពឹះ
រូប។ សគៅពើគរស្ថទ្យទងំពើរសនឹះ សៅមានចមាល កស់ៅតាមគរស្ថទ្យសផ្សសងៗសទ្យៀត្ ប ុដនរជាគបសភទ្យចមាល កស់លើដផ្សររ និង 
សហារជាង សដ្ឋយឆ្ល ករូ់បគពឹះអងគគគងមកុដកំពូលបើ គទ្យងស់គគឿងជាគពឹះមហាកសគត្ និងមានុមស ស្ើ២នាកដ់  ម 
ោកស់គគឿងជាមស ស្ើ។ 

កិចចគស្ថវគជាវរនអនុវត្រសៅគរស្ថទ្យរយន័ តំ្បនអ់ងគរ សខ្ត្រសស្ៀមរាប និងសៅគរស្ថទ្យបនាទ យឆ្ម រ សខ្ត្រ
បនាទ យមានជ័យ។ 

កិចចការគស្ថវគជាវរនបញ្ចប់ សដ្ឋយរនសរៀបចំសវទិ្យកាពិភាកា ស្រើពើ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ
៧» រនផ្សលិត្បទ្យយកការណ៍តាមរយឹះទូ្យរទ្យស្សន ៍ PNN និងរនស្រសស្រររយាការណ៍លទ្យធផ្សលគស្ថវគជាវបញ្ចប់
ស ើយដដរ។ 

 

  
ស្មាជិកគស្ថវគជាវគសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» 
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រូបចមាល ក់គពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧ ឆ្ល ក់សៅដថវខាងកាុងគរស្ថទ្យរយន័ តំ្បន់អងគរ សខ្ត្រសស្ៀមរាប 
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២.១.៤ គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវ សដពីី »ទ្ីប្ក្ុងទ្ាំដនើេ៖ ចក្ខវុិសយ័ េទ្ពិដស្ថធន៍ និង
ដមដរៀនសប្ោេ់ក្មពុជា» 

 
  គសគមាងស្ិកាគស្ថវគជាវមួយ ស្រើពើ «ទ្យើគកុងទំ្យសនើប៖ ចកាុវសិ្យ័ បទ្យពិសស្ថធន ៍និងសមសរៀនស្គមាបក់មពុជា» កាុង
សោលបំណងស្ិកាពើចកាុវសិ្័យកាុងការសរៀបចំទ្យើគកុងកាុងយុគស្ម័យទំ្យសនើប បទ្យពិសស្ថធនព៍ើគបសទ្យស្អភិវឌឍនានាសលើ
ពិភពសលាក គពមទងំសរៀបចំជាសមសរៀនស្គមាប់កមពុជាកាុងការសរៀបចំទ្យើគកុងទំ្យសនើបនាស្ត្វត្សទ្យើ២១។ 
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  ២.១.៥. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវ សដពីី « េញ្ញា ប្េឈម និងឱកាសសប្ោេ់សហប្ោសតូចនិង
មធយមដៅក្មពុជា៖ ក្រណីសកិ្ាដលើហាងកាដហេោច សប់្សុក្ចាំនួនប្បា ាំក្នងុប្ក្ុងេនាំដពញ » 
  គសគមាងស្ិកាគស្ថវគជាវមួយ ស្រើពើ «បញ្ញា គប ម និងឱ្កាស្ស្គមាបស់្ គោស្តូ្ចនិងមធយមសៅកមពុជា៖ 
ករណើ ស្កិាសលើហាងកាស វមាច ស្គ់សុ្កចំនួនគរកំាុងគកុងភាសំពញ» កាុងសោលបំណងស្ិកានិងវភិាគពើបញ្ញា គប ម
នានា គពមទងំឱ្កាស្ដដលហាងកាស វមាច ស្់គស្ុកអាចការ បរ់នកាុងបរបិទ្យននការគបកួត្គបដជងជាមួយនរងមា កកាស វ
បរសទ្យស្ ដដលឈានសជើងចូលកាុងទ្យើផ្សារអាជើវកមមកាស វកាុងគពឹះរាជាណាចគកកមពុជា។ 
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  ២.២. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវជាមួយនដ្គ្ូរសហការណ៍ 
 ២.២.១. គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវប្េវតតិស្ថន្តសតនិងេុរាណវតាុវិទ្ាដៅរាជធានីប្សី
សនធរ 
 សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កសិ្កា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ក៏រន
សិ្កាគស្ថវគជាវអំពើគបវត្រិស្ថស្តស្រនិងបុរាណវត្ាុវទិ្យាសៅត្ំបន់គស្ើស្នធរ )អត្ើត្រាជធានើដខ្មរស្ម័យកណារ ល( 
សខ្ត្រកំពង់ចាម និងត្ំបន់គពឹះគបស្ប់ សខ្ត្រកណារ ល។ ការសិ្កាគស្ថវគជាវសនឹះមានកិចចស្ ការណ៍រវង  
ស្ថា ប័នជាត្ិ ដដលមានវទិ្យាស្ថា នវបបធម៌និងវចិិគត្ិសិ្លបៈននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា គឺកញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ 
ជាត្ំណាង, គកសួ្ងវបបធម៌និងវចិិគត្សិ្លបៈ ដដលមានសលាក ស ង វទូិ្យ និង សលាក ហា ង សមស្ថ, ត្ំណាង
អាជាា ធរជំនាញសៅមូលដ្ឋា ន គពមទងំអាកជំនាញអនររជាត្ិមកពើវទិ្យាស្ថា នជាត្ណិារា  គបសទ្យស្ជប ុន )Nara 
National Research Institute for Cultural Properties) និងមកពើស្ថកលវទិ្យាល័យវ លើនឌ័រ គបសទ្យស្អូស្តស្ថរ លើ 
)UNIVERSITY OF FLINDERS)។  
 

      
 

 
គកុមការងារគស្ថវគជាវសៅគស្ើស្នធរ សខ្ត្រកំពង់ចាម 
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-២.២.២. គ្ដប្ោងសកិ្ាប្ស្ថវប្ជាវ៖ ក្ាំ យប្ស្ថវប្ជាវប្េព័នធធារាស្ថន្តសតដៅ
េនាា យលថងេក្ 

 

កំណាយគស្ថវគជាវគបពន័ធធារាស្ថស្តស្រននគកុងលដងវក អត្ើត្រាជធានើដខ្មរសៅស្មយ័សគកាយអងគរ ស្ាិត្កាុងភូមិ
ោមជំនើក ឃុកំំពង ់លួង គស្ុកពញាឮ សខ្ត្រកណារ ល ចាប់ពើនថៃទ្យើ៦ ដល់ ១៥ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០។ គសគមាង
សនឹះមានសោលបំណង ដូចត្សៅ៖ 

-ចងគកងពត័្៌មាននូវបសចចកសទ្យស្ននការជើកគបពន័ធធារាស្ថស្តស្រពើទ្យសនលស្ថបសដើមបើបងាូរទ្យរកបញ្ចូ លកាុងគកុង
លដងវក 

-ស្ិកាដស្វងយល់អំពើរចនាស្មពន័ធដគពកជើក ដដលោក់នរងបសចចកសទ្យស្ស្ថងស្ង ់ទំ្យ  ំគបដវង  
-កំណត្ក់ាលបរសិចឆទ្យននគបព័នធធារាស្ថស្តស្រសនឹះ តាមរយៈការវភិាគស្ំណាកធយូងដដលនរងគបមូលរនពើ

រសដរ កំណាយ 
-សោលបំណងមួយសទ្យៀត្ដដរគឺគបមូលទិ្យនានយ័ចងគកងទុ្យកជាគបវត្រិស្ថស្តស្រដដលជាធាតុ្រមួផ្សសជំាមួយគកុមអាកស្រ

សស្រគបវត្រិស្ថស្តស្រគបសទ្យស្កមពុជា។  
 

   
ការសធវើកំណាយសៅគបព័នធធារាស្ថស្តស្រត្ំបន់បនាទ យលដងវក 

 

   
ស្កមមភាពសធវើកំណាយ 
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  ២.៣. ការសកិ្ាប្ស្ថវប្ជាវដផសងៗ 
  
 - ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កិស្កា រនចូលរមួការងារគស្ថវគជាវជាមួយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច 
គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយដរកនាគំកុមការងារជំនាញគបវត្រិស្ថស្តស្រ និង បុរាណ
វត្ាុវទិ្យា ស្ិកាគស្ថវគជាវវយត្នមលពើស្កាតានុពលវបបធម ៌ និងគបវត្រិស្ថស្តស្រ ដដលស្ាិត្កាុងភូមិកាលដំរ ើ ឃុអំនាចំបក់ 
គស្ុកគកគរ សខ្ត្រសោធិ៍ស្ថត្។់ សគៅពើ ទ្យើតាងំតំ្បនភ់ាំដដលមានថមធមមជាតិ្រូបរាងដូចជាផ្សសតិ្ និងគជលងភាំ គកុមការងារក៏
រនរកសឃើញស្ថា នើយបុសរគបវត្រិស្ថស្តស្រដដលគតូ្វរនគបជាជនជើកកកាយរកវត្ាុបុរាណ។ សៅសលើស្ថា នើយបុសរគបវត្រិស្ថ
ស្តស្រសនឹះ សឃើញរកសឃើញស្ំណល់កុលាលភាជនផុ៍្សយពណ៌សមម  និងឧបករណ៍ដដក ដូចជា៖ កូនចបជើក ដផ្សលដរង កូនកាំ
បិត្។   
 

 
ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច សៅស្ថា នើយគពឹះពុទ្យធរូបឆ្ល ក់សលើភាំ សខ្ត្រសោធិ៍ស្ថត់្ 

 
-នថៃទ្យើ១២ ដខ្កុមភៈ ឆ្ា ២ំ០២០ ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច មានគសគមាងសរៀបចំការស្ដមរងស្ិលបៈ

សៅរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាកាុងសពលឆ្ប់ៗ សនឹះ។ មុននរងមានការស្ដមរង ដផ្សនការមួយដដលគតូ្វអនុវត្រគឺការសធវើទ្យើផ្សារ 
ផ្សសពវផ្សាយដល់ស្ថធារណៈជនអំពើការស្ដមរងសនឹះ។ ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាកស៏ស្ាើឱ្យសលាក សនត្ ចំសរ ើន ជួយកាុងកិចចការ
សរៀបចំដផ្សនការទ្យើផ្សារសនឹះ។ គសគមាងសរៀបចំសដ្ឋយសលាក សនត្ ចំសរ ើន មានសឈាម ឹះថ្ន «ការបសងាើត្មជឈមណឌ លវបបធម៌
មរត្កដខ្មរ» កាុងសោលបំណង ៖  

១-អភិរកស និងសលើកស្ទួយស ើងវញិសៅគគប់ទ្យគមងស្ិលបៈបុរាណ តាមរយៈការស្ដមរង កាុងស្ថល
មសហាគស្ពសោកសធាល កជាសរៀងរាល់ស្ររ  ៍។ 

២-ផ្សសពវផ្សាយពើស្មបតិ្រមរត្កវបបធមដូ៌នតា ដល់ឆ្កអនររជាតិ្ តាមរយៈ Digital Media។ 
៣-ផ្សសពវផ្សាយឲ្យសភាៀវអនររជាតិ្ ទូ្យត្ សភាៀវសទ្យស្ចរ គគបគ់បសភទ្យរនមកចូលរមួទ្យស្សនាសដ្ឋយផ្កទ ល់ដភាក។ 



39 

 

៤-សលើកទ្យរកចិត្រឲ្យស្ិលបករបុរាណ មានឱ្កាស្រនសចញស្ដមរង និងបសញ្ចញសទ្យពសកាស្លយឲ្យសភាៀវជាតិ្ 
និងអនររជាតិ្រនទ្យស្សនា។ 

៥-បសងាើត្ោនរងាវ នស់ដើមបើសគជើស្សរ ើស្ស្ិលបករសេាើមៗ ឲ្យបនរសវន ស្ិលបៈបុរាណសដើមបើឲ្យមាននិរនរភាព។ 
 

 
ស្កមមភាពពិភាកាអំពើកាសរៀបចំស្ដមរងសិ្លបៈសៅជាន់ទ្យើ៣ ននអោរឥស្តនទសទ្យវ ើ 

 
-នថៃអងាគ រ ទ្យើ២៤ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាក សនត្ ចំសរ ើន ករ៏នផ្សលិត្ ូ គូគត្ើទ្យស្សន ៍)3D Logo) ស្គមាប់

មជឈមណឌ លមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ តាមការអនុម័តិ្អងគគបជំុកាលពើនថៃទ្យើ១២ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០ ស្គមាបដំ់សណើ ការសរៀបចំ
ស្សមាព ធការស្ដមរងស្ិលបៈសៅរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

 

 
 ូ គូគត្ើទ្យស្សន៍ )3D Logo) ស្គមាប់មជឈមណឌ លមរត្កសិ្លបៈដខ្មរ 
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៣- ការដរៀេចាំដវទ្ិកា/សកិាខ ស្ថលា និង ការផសពេផាយ 

 ៣.១- ការដរៀេចាំដវទ្ិកា/សកិាខ ស្ថលា 
-បនាទ បព់ើទ្យទួ្យលរនការដណនា ំ និង អនុស្ថស្ន៍ពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធាន

រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា កាុងការសរៀបចំគកុមអាកស្រសស្រគបវត្រិស្ថស្តស្រកមពុជា វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រ
ស្ងគមករ៏នសរៀបចជំំនួបអាកគបវត្រិស្ថស្តស្រ ស្រើពើ «ពិភាកាដស្វងរកគំនិត្ សយាបល់ ឈានសៅបសងាើត្គកុមអាកស្រសស្រ
គបវត្រិស្ថស្តស្រកមពុជា» នថៃអងាគ រ ៨សកើត្ ដខ្គស្ថពណ៍ ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ពស្ ២៥៦៤ គត្ូវនរងនថៃទ្យើ២៨ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ំ
២០២០។ 
 

  
 

   
 

 
ជំនបួអាកគបវត្រសិ្ថស្តស្រ សៅនថៃទ្យើ២៨ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ 
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-សៅនថៃពុធ ទ្យើ៩ ដខ្កញ្ញា  ឆ្ា ២ំ០២០ ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម 
រនចូលរមួកមមវធិើខួ្បមួយឆ្ា នំនការស្ិត្បដិមាគពឹះនាងឥស្តនទសទ្យវ ើ និងពិធើស្សមាព ធសស្ៀវសៅ «បដិមាសទលគពឹះនាង
ឥស្តនទសទ្យវ ើ» ការទ្យស្សនាសលាា នរស្ថកស់រឿង ចនទស្ងាវ របុរា ភួង និងពិស្ថរនំបញ្ចុ កដខ្មរ សៅមុខ្អោរ និងកាុងអោរឥស្តនទ
សទ្យវ ើ។ សស្ៀវសៅ «បដិមាសទលគពឹះនាងឥស្តនទសទ្យវ ើ» ជាស្ថា នដនិពនធរមួោា សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង ់ សៅ, ឯកឧត្រម
បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា, កញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ និង សលាកគស្ើ មិុល វស្នា និងទ្យទួ្យលរនការឧបត្រមភថវកិាសរឹះពុមពពើ
សលាកជំទវឧកញ្ញា កិត្រិបណឌិ ត្ សស្ៀង ចានស់ ង។ 

 
 

   
 

  
 

 
កមមវធិើខ្បួមយួឆ្ា នំនការសិ្ត្បដិមាគពឹះនាងឥស្តនទសទ្យវ ើ និងពិធើស្សមាព ធសស្ៀវសៅ «បដិមាសទលគពឹះនាងឥស្តនទសទ្យវ ើ» 
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-សៅនថៃគព ស្បត្ិ៍ ៦សកើត្ ដខ្កត្រិក ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្. ២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២២ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ 
ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធាន វមវស្ ជាគបធានគសគមាងគស្ថវគជាវ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមា គពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ
៧» រនចូលរមួសរៀបចំសវទិ្យកាពិភាកា ស្រើពើ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមា គពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧» សៅស្ថល ២-០២ អោរ
ឥស្តនទសទ្យវ ើ។ សោលបំណងននការសវៀបចំ គឺកំណត្អ់ត្រស្ញ្ញា ណបដិមាសទល គពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ សដើមបើស្ិត្ត្មាល់សៅ
អោរសខ្មរវទូិ្យ នាសពលខាងមុខ្។ អងគសវទិ្យការនស្សគមចយករូបបដិមា គពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ គគងសស្ថយរាជយ សដើមបើ
ស្ិត្ ត្មាល់សៅអោរសខ្មរវទូិ្យ និងបនរស្ិត្បដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧គគបទ់្យគមង ់ សធវើជាពុមពគំរូសគបើគរស្់ស្ិត្សៅទូ្យ
ទងំគបសទ្យស្។  

 

   
 

    
 

 
សវទិ្យកាពិភាកា ស្រើពើ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមា គពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» សៅនថៃទ្យើ២២ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ 
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-នាយកដ្ឋា នទ្យស្សនវជិាា  សគោងសរៀបចំទិ្យវទ្យស្សនវជិាា  សៅនថៃទ្យើ១៩ វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ និងរនទ្យទួ្យលការោគំទ្យ
ឯកភាព អនុញ្ញា ត្ឱ្យសរៀបចំទិ្យវទ្យស្សនវជិាា សនឹះពើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
តាមការសស្ាើ កប៏ ុដនរ សដ្ឋយស្ថរមានការផ្សទុឹះការេលងសមសរាគកូវ ើដ-១៩ សៅនថៃទ្យើ៣ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ កមមវធិើសរៀបចំ
សវទិ្យកាសនឹះគតូ្វសលើកសពលស្ិន។ 

 

   
ស្កមមភាពមស្តនរើនននាយកដ្ឋា នទ្យស្សនវជិាា សរៀបចំកមមវធិើសវទិ្យកាទ្យស្សនវជិាា  

 

សៅនថៃទ្យើ ៣០ តុ្លា ២០២០ បនាទ បព់ើទ្យទួ្យលរនអនុស្ថស្នព៍ើឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សខុ ទ្ូច 
គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជាកាុងការដកស្គមួលកមមវធិើ «ទិ្យវទ្យស្សនវជិាា » សរៀបចំសដ្ឋយវទិ្យាស្ថា នមនុស្សនិងវទិ្យា
ស្ថស្តស្រស្ងគម ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ដដលនរងគបគពរត្រិសៅសៅនថៃទ្យើ១៩ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ រចួមក ឯកឧត្រម
បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា រនដរកនាកិំចចគបជំុមស្តនរើនននាយកដ្ឋា នទ្យស្សនវជិាា  សដើមបើដកស្គមួលកមមវធិើទិ្យវទ្យស្សនវជិាា  តាម
អនុស្ថស្នរ៍បស្់ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយគបធាន ដដលមានខ្លរមស្ថរដូចខាងសគកាម៖ 

១. អសញ្ា ើញវគមិនមកពើស្ថា បនខាងសគៅ ទងំជាតិ្និងអនររជាតិ្ ចូលរមួសធវើបទ្យបងាា ញ 
២. ស្មាស្ភាពចូលរមួគត្ូវមាន និស្សតិ្ និងអាកទ្យស្សនវជិាា មកពើស្ថា ប័នជាតិ្សផ្សសងៗចូលរមួ 
៣. ផ្សសពវផ្សាយខ្លរមស្ថរសវទិ្យកា ទងំមុនសពលសរៀបចំ និងកាុងនថៃសរៀបចំឱ្យរនទូ្យលំទូ្យលាយដល់ស្ថធារណជន

ដូចជា ស្ិស្ស និស្សតិ្ អាកគស្ថវគជាវ សដើមបើទ្យទួ្យលរនដំណរ ងពើការសរៀបចំសនឹះ។ 
 

   
កិចចគបជំុដកស្គមួលកមមវធិើ «ទិ្យវទ្យស្សនវជិាា » សៅនថៃទ្យើ ៣០ តុ្លា ២០២០ 
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 ៣.២. ការផសពេផាយ 

  ៣.២.១. ការផសពេផាយតាមេ ដ ញទ្ូរទ្សសន៍ 

 -ជំនួបអាកគបវត្រិស្ថស្តស្រ ស្រើពើ «ពិភាកាដស្វងរកគំនិត្ សយាបល់ ឈានសៅបសងាើត្គកុមអាកស្រសស្រគបវត្រិស្ថស្តស្រ
កមពុជា» ចាកផ់្សាយតាមទូ្យរទ្យស្សន៍ Fresh News។ 
 - គសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» សធវើបទ្យយកការណ៍តាមរយៈស្ថា នើយទូ្យរទ្យស្សន ៍PNN 

 - សវទិ្យកាពិភាកា ស្រើពើ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» ចាកផ់្សាយតាមទូ្យរទ្យស្សនរ៍យន័ Fresh 
News និង PNN។ 
 - កំណាយគបពន័ធធារាស្ថស្តស្រតំ្បនរ់ាជធានើលដងវក ចាក់ផ្សាយតាមទូ្យរទ្យស្សនជ៍ាតិ្កមពុជា។ 
 
  ៣.២.២. ការផសពេផាយតាមដគ្ហទ្ាំព័រ និង ដផក្ដហេសេ ុក្វិទ្ាស្ថា ន 

  វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមរននសងាើត្សគ ទំ្យព ័ និង សផ្សកស វស្ប ុកសៅដខ្មើនា ឆ្ា ំ
២០២០។ រ ូត្ដល់ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០ មានអាកចូលអានសគ ទ្យំពរ័រនចំនួន២២០១នាក ់ និងអាកចូល View   
សផ្សកស វស្ប ុកចំនួន១៨០៧នាក។់ 
 

  ៣.២.៣. ការផសពេផាយតាម Rac Telegram News នងិ ដគ្ហទ្ាំព័ររាជេណឌិ តយសភាក្មពុជា 
 

វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមរនចូលរមួផ្សសពវផ្សាយទងំពត័្ម៌ាន និងអត្ាបទ្យគស្ថវគជាវកាុង
សត្ស គកាមព័ត្ម៌ានននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា (Rac Telegram News) រនចំនួន៦៧អត្ាបទ្យ មានដូចជា៖ 
1. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា និងកញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ   មស្តនរើស្ម័គគចិត្រននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា រនជួបជំនំុ

ជាមួយសលាកបណឌិ ត្ គបើស្ វងំស្ង ់) Dr. Brice Vincent) (នថៃទ្យើ៦ ដខ្ធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩( ។ 
2. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា ជាតំ្ណាងឯកឧត្រុមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភា

កមពុជា រននាយំកទ្យរកសដ្ឋឹះសត្សជាដស្ន ឬស្សើគត្របចំនួន៥០លើគត្សៅដចកជូនកុមារកំគោសៅមជឈមណឌ លកុមារ
ស្នរិភាពទ្យើ១ដគស្អំពិល ស្ាិត្កាុងភូមិដគស្អំពិល ឃុសំ ើទល គស្ុកសកៀនស្ថវ យ សខ្ត្រកណារ ល )សៅនថៃទ្យើ២២ 
ដខ្ធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ (។   

3. ស្ិកាគស្ថវគជាវវយត្នមលពើស្កាតានុពលវបបធម ៌និងគបវត្រិស្ថស្តស្រ ដដលស្ាិត្កាុងភូមិកាលដំរ ើ ឃុអំនាចំបក ់
គស្ុកគកគរ សខ្ត្រសោធិ៍ស្ថត្ ់ជាមួយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច )នថៃទ្យើ១២ ដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

4. ស្ិកាគស្ថវគជាវវយត្នមលពើស្កាតានុពលវបបធម ៌និងគបវត្រិស្ថស្តស្រ ដដលស្ាិត្កាុងភូមិកាលដំរ ើ ឃុអំនាចំបក ់
គស្ុកគកគរ សខ្ត្រសោធិ៍ស្ថត្ ់ជាមួយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច )នថៃទ្យើ១១ ដខ្មករា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
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5. ស្មាជិកគសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧» ចុឹះស្ិកាសៅគរស្ថទ្យរយន័ )នថៃទ្យើ១៥ ដខ្មក
រា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

6. ស្មាជិកគសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧» ចុឹះស្ិកាសៅភាំគូសលន )នថៃទ្យើ១៧ ដខ្មករា ឆ្ា ំ
២០២០(។ 

7. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម រនចុឹះស្ិកា
គស្ថវគជាវអំពើគបវត្រិស្ថស្តស្រនិងបុរាណវត្ាុវទិ្យាសៅតំ្បនគ់ស្ើស្នធរ )នថៃទ្យើ៨ ដខ្កុមភៈ ឆ្ា ២ំ០២០(។  

8. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា ដរកនាគំកុមគស្ថវគជាវគសគមាងបដនល ជួបស្មាភ ស្ន ៍និងពិភាកាជាមួយឯកឧត្រម 
សម ត្ មករា  សលើគសគមាងគស្ថវគជាវស្រើពើ«បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» 
នថៃទ្យើ២៩ ដខ្កុមភៈ  ឆ្ា ២ំ០២០។ 

9. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានននវទិ្យាមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម រនដរកនាសំ្មាជិកគសគមាង
បដនល ចុឹះស្ិកាគស្ថវដស្វងយល់ពើបសចចកសទ្យស្ដ្ឋបំដនលស្រ ើរាងគ )Green house) ដដលមានទ្យើតាងំសៅគស្ុកសកាឹះធំ 
សខ្ត្រកណារ ល)នថៃទ្យើ៥ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

10. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា 
និងស្មាជិកគសគមាងគស្ថវគជាវ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» រន
គបជំុ សដើមបើសរៀបចំដផ្សនការអនុវត្រគសគមាងសធវើយា ងណាសដើមបើទ្យទួ្យលរនសជាគជ័យសៅតាមដផ្សនការគស្ថវគជាវ )នថៃ
ទ្យើ៩ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០( ។  

11. ស្មាជិកគស្ថវគជាវគសគមាង ស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» ចុឹះ
ស្ិកាគស្ថវគជាវសៅទ្យើតាងំដ្ឋបំដនលរបស្់គបជាពលរដាសៅស្ គមន៍ដ្ឋបំដនល កាុងឃុដំគពកតាមា ក ់និង ឃុគំពឹះ
គបស្ប ់គស្ុកខ្ាចក់ណារ ល សខ្ត្រកណារ ល )នថៃ១១ ដល់នថៃទ្យើ១៦ ដខ្មើនា ឆ្ា ២ំ០២០( ។ 

12. គសគមាងស្ិកាគស្ថវគជាវ ស្រើពើការបសងាើត្មជឈមណឌ លមរត្កស្ិលបៈដខ្មរ សរៀបសរៀងសដ្ឋយ សលាក សនត្ ចំសរ ើន។ 
13. កិចចគបជំុពិភាកាសរៀបចំដំសណើ ការគសគមាងគស្ថវគជាវ ស្រើពើការបណរុ ឹះបណារ លបសចចកសទ្យស្និងវជិាា ជើវៈសៅកមពុជា៖ 

បញ្ញា គប ម ទ្យើផ្សារការងារ និងដំសណាឹះគស្ថយស្គមាប់ឧស្ា កមម៤.០» (សៅគពរកនថៃអងាគ រ ទ្យើ៣ ដខ្មើនា ឆ្ា ំ
២០២០(។ 

14. កំណត្ស់ តុ្អងគគបជំុស្រើពើ «ដស្វងរកដំសណាឹះគស្ថយគស្ថវគជាវគសគមាងកាុងដំណាកក់ាលការរាត្ត្ាត្សមសរាគកូដ
១៩»ស្គមាប់គសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» នថៃពុធ ទ្យើ៨ ដខ្
សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០។ 

15. កិចចគបជំុដរកនាសំដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា សដើមបើដស្វងរកដំសណាឹះគស្ថយគស្ថវគជាវគសគមាងកាុងស្ថា នភាព
កំពុងមានការរាត្ត្ាត្សមសរាគកូវ ើដ១៩ ស្គមាបគ់សគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និង
ដំសណាឹះគស្ថយ» (នថៃទ្យើ២០ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
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16. កិចចគបជំុស្រើពើដំសណើ រការគស្ថវគជាវកំណត្់អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧ )នថៃទ្យើ២៣ ដខ្សមស្ថ ឆ្ា ំ
២០២០(។ 

17. ស្ើលធមក៌ាុងដំណាក់កាលរាត្ត្ាត្ជំងឺកូវ ើដ១៩ )Covid-19) សដ្ឋយ៖ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ ជា វណាើ  គបធានដផ្សាក
ធមមស្ថស្តស្រនិងចរយិាស្ថស្តស្រ ននវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម។ 

18. សស្ដាកិចចនិងសទ្យស្ចរណ៍កមពុជាកាុងដំណាក់កាលជំងឺកូវ ើដ១៩ សដ្ឋយសលាក ស ង សុ្ភើ មស្តនរើគស្ថវគជាវវទិ្យាស្ថា ន
មនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

19. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» រន
ចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវបដនលសៅផ្សារសដើមគរ កាុងរាជធានើភាំសពញ)នថៃទ្យើ១៤ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

20. ឯកឧត្ាមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ និងស្ងគមស្ថស្តស្រ  និងស្មាជិកពើររូបមាន  
សលាក ឃនិ យ ង ់ និង សលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្ ់ចុឹះស្ួរសុ្ខ្ទុ្យកាគបជាពលរដាសៅភូមិនគពដក់ពរ  ឃុគំត្ោងំ ធំខាង
សជើង សខ្ត្រតាដកវ)នថៃទ្យើ១៥ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០(។  

21. ឧស្ា កមមស្ណាា ោរនិងសភាជនើយដ្ឋា នកមពុជាកាុងដំណាក់កាលកូវ ើដ ១៩ សដ្ឋយ ន  សុ្គនាធ )១៥ ឧស្ភា 
២០២០(។ 

22. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង «ផ្សលប ឹះោល់ននវបិត្រិកូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគម-សស្ដាកិចចកមពុជា» សធវើស្មាភ ស្ន៍
បុគគលិកសៅស្ណាា ោរ កូលាបស្ភាំសពញ ស្ាិត្កាុងស្ងាា ត្ប់រងសកងកង៣ ខ្ណឌ ចមាា រមន រាជធានើភាំសពញ )នថៃទ្យើ
៧ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

23. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង ស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» 
រនបនរចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវបដនលសៅផ្សារនាគមាស្ កាុងរាជធានើភាំសពញ )នថៃទ្យើ១៨ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០( ។ 

24. ចាបព់ើនថៃទ្យើ១២ ដល់ នថៃទ្យើ១៩ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង ស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ 
ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» រនចុឹះស្ិកាគស្ថវគជាវបដនលសៅផ្សារសដើមគ, ផ្សារ
នាគមាស្ និងទ្យើលកប់ដនលសៅតាមដងផ្សលូវមុនើសរ  ត្ កាុងរាជធានើភាំសពញ។ 

25. ទិ្យដាភាពទូ្យសៅននអកសរស្ិលបដ៍ខ្មរស្សងាប សដ្ឋយ សលាក ឃនិ យ ង។់ 
26. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» រន

ចុឹះស្ិកាសៅគចកភាំដដនភាំដិន កាុងគស្ុកគិរ ើវង ់សខ្ត្រតាដកវ )នថៃទ្យើ២២ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
27. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» រន

បនរចុឹះស្ិកាសៅគចកភាំដដននគជធំ កាុងគស្ុកសកាឹះធំ សខ្ត្រកណារ ល )នថៃទ្យើ២៣ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
28. បដិមាគពឹះនាងឥស្តនទសទ្យវ ើ ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 
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29. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» បនរចុឹះ
ស្ិកាគស្ថវគជាវបដនលនាចូំលសៅផ្សារសដើមគរ កាុងស្ងាា ត្់ផ្សារសដើមគ រាជធានើភាំសពញការ) នថៃទ្យើ២៧ ដខ្ឧស្ភា 
ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

30. គកុមការងារគសគមាង «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» រនបនរចុឹះ
ស្ិកាគស្ថវគជាវអំពើផ្សលិត្កមមបដនលរបស្់គបជាកស្ិករដ្ឋបំដនលសៅភូមិសោតារ ង ឃុសំ្ថវ យគបទល គស្ុកស្ថា ង 
សខ្ត្រកណារ ល)នថៃទ្យើ៣១ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

31. អាថកំ៌រងំននស្ិលាចារកិគរស្ថទ្យភិមានអាកាស្ K. 484។ 
32. បដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ឆ្ល កស់ៅមរុ ំភាំស្នទុក កាុងភូមិស្ំណាក ឃុកំសកាឹះ គស្ុកស្នទុក សខ្ត្រកំពងធំ់។ 
33.  មួញកណារ លទិ្យញនិងលកប់ដនល  សៅភូមិបរងគកចាប់ខាងត្បូង ឃុដំគពកតាមា ក ់គស្ុកខ្ាច់កណារ ល សខ្ត្រ

កណារ ល)៣០ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០( ។ 
34. ស្មាជិកគស្ថវគជាវគសគមាង ស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» (នថៃ

ទ្យើ១៦ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
35. គកុមការងារគស្ថវគជាវដំណាបំដនារបស្់រាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា បនរចុឹះស្ិកាតាមស្ គមន៍បដនលសៅសខ្ត្រកំពង់

ស្ពឺ )២៦ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
36. ស្មាជិកគសគមាង ស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» ជួបសលាក 

យន ់សុ្ផ្កត្ ជាអគគនាយកគកុម  ុន   ុយយន ់សអស្ត គើខ្ល ័រ )Huy Yun Agriculture Co.,Ltd)  )នថៃទ្យើ
២៩ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០( ។ 

37. ផ្សលិត្កមមជើធមមជាតិ្ននគកុម  ុន   ុយយន។់ 
38. កមពុជារត្ប់ង់ថវកិាសលើការនាចូំលជើស្គមាបដ់្ឋដំំណាអំស្់ជាង ៤០០លានដុលាល រអាសម រកិ កាុង១ឆ្ា ។ំ 
39. គកុមការងារគស្ថវគជាវ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា )នថៃទ្យើ៣-៤ ដខ្ក

កាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
40. គកុមការងារគស្ថវគជាវ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» ននរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា រមួជាមួយសលាក 

ស ង ស្ត្ា អាកជំនាញមកពើអាជាា ធរជាតិ្អបសរា បនរស្ិកាកំណត្រូ់បគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧ ដដលឆ្ល ក់សៅតាម
ដថវ )សរាងទ្យង( ខាងកាុងននគរស្ថទ្យរយន័ )សៅនថៃទ្យើ៥ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០(។  

41. អគងរងដស្ាង។ 
42. ជំនួបពិភាកាដកស្គមួលសស្ចករើដគបជាភាស្ថដខ្មរ ននអត្ាបទ្យស្ិលាចារ រកភិមានអាកាស្)នថៃទ្យើ១០ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ំ

២០២០(។ 
43. ស្ថា យនរននអាណាចគកអងគរ។ 
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44. គកុមការងារគសគមាងបដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» ជាមួយសលាក 
សលាក ជា  ុកលើ គបធានការយិាល័យសកសគត្ស្ថស្តស្រ និងផ្សលិត្ភាពកស្ិកមមននមនទើរកស្ិកមមសខ្ត្រកំពងស់្ពឺ)១៣ 
ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

45. ផ្កទ ងំចមាល កឥ់ស្តនាទ ភិសស្កសៅគរស្ថទ្យរយន័។ 
46. គសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» រនទ្យទួ្យលឯកស្ថររូបថត្ចមាល កស់លើដថវទងំអស្់ )ដថវ

ខាងកាុង និង ខាងសគៅ( សៅគរស្ថទ្យរយន័ដដលរនថត្សដ្ឋយអាកជំនាញជប ុន និង អាជាា ធរជាតិ្អបសរា ពើ
សលាកបណឌិ ត្ ទិ្យន ទ្យើណា អនុគបធានមជឈមណឌ លអនររជាតិ្គស្ថវគជាវ និងត្មាល់ឯកស្ថរអងគរ ននអាជាា ធរជាតិ្
អបសរា )នថៃទ្យើ១៧ ដខ្កកាដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

47. ផ្កទ ងំចមាល កឥ់ស្តនាទ ភិសស្កសៅគរស្ថទ្យរយន័ សដ្ឋយគកុមគស្ថវគជាវ«អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧។ 
48. កិចចពិភាកាដស្វងរកគំនិត្ សយាបល់ ឈានសៅបសងាើត្គកុមអាកស្រសស្រគបវត្រិស្ថស្តស្រកមពុជា)នថៃទ្យើ២៨ ដខ្កកាដ្ឋ 

ឆ្ា ២ំ០២០ សៅរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា(។ 
49. Journal of Community Archaeology and heritage.  
50. គកុមការងារគសគមាងគស្ថវគជាវ «ផ្សលប ឹះោល់ននសរាគរាត្ត្ាត្កូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគមនិងសស្ដាកិចចកមពុជាកាុងឆ្ា ំ

២០២០» បនរជួបស្មាភ ស្ន៍ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើជំនាញននគកស្ួងោណិជាកមម សៅអគគនាយកដ្ឋា នសស្វោណិជា
កមម)នថៃទ្យើ៤ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

51. សលាកជំទវឧកញា កិត្រិបណឌិ ត្ សស្ៀង ចានស់ ង អគគនាយកិាគកុម  ុន ស ងអភិវឌឍន ៍សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិ
កា, សលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្ ់និង កញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ គពមទងំមស្តនរើគកស្ួងវបបធមនិ៌ងវចិិគត្ស្ិលបៈ មាា កស់ទ្យៀត្ គឺ
សលាក ស ង វទូិ្យ រនសៅជួបសលាកជំទវ សដើមបើពិភាកាអំពើលទ្យធភាពននការស្ិកាគស្ថវគជាវសធវើកំណាយសៅជិត្
បនាទ យលដងវក )នថៃទ្យើ៧ ដខ្ ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

52. គកុមការងារគសគមាងគស្ថវគជាវ «ផ្សលប ឹះោល់ននសរាគរាត្ត្ាត្កូវ ើដ-១៩ សលើស្ងគមនិងសស្ដាកិចចកមពុជាកាុងឆ្ា ំ
២០២០» សៅសខ្ត្ររត្នគិរ ើ និងមណឌ លគិរ ើ ចាបព់ើនថៃទ្យើ៦ដល់នថៃអាទិ្យត្យទ្យើ១០ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ ។ 

53. មរណើ យដ្ឋា នវបបធម៌រាជិនើលដងវក)នថៃទ្យើ៩ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ (។ 
54. ស្មាជិកគស្ថវគជាវគសគមាងស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ» នន

វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម រនចុឹះស្ិកាអំពើផ្សលិត្កមមបដនលសៅសខ្ត្ររត្ដំ់បង និង សខ្ត្រ
បនាទ យមានជ័យ )២៧ ដល់២៩ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 

55. ស្មាជិកគស្ថវគជាវគសគមាងស្រើពើ «បដនលកមពុជា៖ ផ្សលិត្កមម ចរនរទ្យើផ្សារ បញ្ញា គប ម និងដំសណាឹះគស្ថយ»ចុឹះ
ស្ិកាគស្ថវគជាវបដនលនាបំដនលសចញ និងចូលសៅតាមគចកទវ រសទ្យវភាគើ និងគចកទវ រអនររជាតិ្ជាតិ្កាុងសខ្ត្សខ្ត្ររត្់
ដំបង ៨ ដល់៣១ ដខ្ស្ើហា ឆ្ា ២ំ០២០ ។ 

56. ចាប ់និងឥរយិាបថរបស្់មនុស្ស សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ អ  ំប ុម មស្តនរើជំនួយការរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 
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57. ស្ថា បន័នើតិ្បបញ្ាត្រិ ពើឆ្ា ១ំ៩៩៣-២០១៨ សដ្ឋយ បណឌិ ត្ ដ ម ឡាច។ 
58. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា រនដរកនាអំាកជំនាញបុរាណវត្ាុវទិ្យា ចុឹះគស្ថវគជាវរុករកស្ថា នើយបុរាណកាុង

បរសិវណឧទ្យានទងំមូល។ 
59. ស តុ្អវើគតូ្វស្ិកាបុរាណវត្ាុវទិ្យា? សដ្ឋយ៖ បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា។ 
60. គកុមការងារគស្ថវគជាវ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» រនជួបពិភាកាជាមួយ សលាក ជា សុ្ជាតិ្ 

)នថៃទ្យើ ៨ ដខ្ តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០( ។ 
61. គកុមការងារគសគមាងគស្ថវគជាវស្រើពើ « អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាសទល គពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧» រនចុឹះស្ិការូបចមាល ក់

គពឹះរទ្យជយ័វរ ័មនទ្យើ៧ដដលឆ្ល កស់ៅតាមដថវននគរស្ថទ្យរយ ័)នថៃទ្យើ២២ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០( ។ 
62. សវទិ្យកាពិភាកាស្រើពើ «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧»នថៃទ្យើ២២ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០។ 
63. ឯកឧត្រមបណឌិ ត្គបធានវទិ្យាស្ថា នអសញ្ា ើញចូលរមួអងគកឋនិទនសៅវត្រសោធិ៍រុន សខ្ត្រតាដកវ នាគពរកនថៃអាទិ្យត្យ ៩

សកើត្ ដខ្កត្រិក ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ២៥ ដខ្តុ្លា ឆ្ា ២ំ០២០ ។ 
64. កិចចគបជំុដកស្គមួលកមមវធិើ «ទិ្យវទ្យស្សនវជិាា » សៅនថៃទ្យើ ៣០ តុ្លា ២០២០។ 
65. គកុមការងារគស្ថវគជាវគសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» រនចុឹះពិនិត្យទ្យើតាងំដដលនរងត្មាល់

បដិមាគពឹះរទ្យជយ័វរ មន័ទ្យើ៧ សៅកាុងអោរសខ្មរវទូិ្យ )ទ្យើ១ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២០(។ 
66. ទ្យរកគឺជាឱ្ស្ថ។ 
67. គពឹះសលាសកសូ្រដគបកាយជាគពឹះនរាយណ៍ សដ្ឋយ៖ បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា។ 
 

៤-អតាេទ្ប្ស្ថវប្ជាវថដ្លបានចុ៉ះផាយក្នងុ RAC Media 

 ថ្នា កដ់រកនានិំងមស្តនរើននវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមករ៏នរមួចំដណកស្រសស្រអត្ាបទ្យគស្ថវគជាវចុឹះ
ផ្សាយកាុងបណារ ញព័ត្ម៌ានរាជបណឌិ ត្ស្ភាដដរ (Rac Media) រនចំនួន១៩អត្ាបទ្យ មានដូចជា៖ 
 

១-«ទិ្យវវបបធមជ៌ាតិ្៣មើនា» សដ្ឋយ៖ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ ជា វណាើ ។ 
២- «ទិ្យវនារ ើអនររជាតិ្ International Women's Day: IWD » សដ្ឋយ៖ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ ជា វណាើ ។ 
៣- «ស្ើលធម៌កាុ ងដណំាក់កាលរាត្ត្ាត្ជងឺំកូវ ើដ១៩ )Covid-19(» សដ្ឋយ៖ សលាកគស្ើបណឌិ ត្ ជា វណាើ ។ 
៤- «ោណិជាកមមចលត័្របស្ម់ើគកូស្ គោស្ ស្ គោស្ធុនតូ្ច និងមធយមសៅកមពុជា»  សដ្ឋយសលាកគស្ើ

បណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ។ 
 ៥- «ជងឺំកូរ  ណូា១៩ )COVID-19) បញ្ញា គប មនិងដសំណាឹះគស្ថយមួយចំនួនចំសោឹះមើគកូស្ គោស្ស្ គោស្
ធុនតូ្ច និងមធយម» សដ្ឋយសលាកគស្ើបណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ។ 
 ៦- «កូវ ើដ -១៩  និងការលកចំ់ណើ អាហារកាុ ងរាជធានើភាសំពញ» សដ្ឋយសលាកគស្ើបណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ។ 
  ៧- «ោណិជាកមមតាមគបពន័ធសអ ិចគតូ្និករបស្ម់ើគកូស្ គោស្ ស្ គោស្ធុនតូ្ច និងមធយមសៅកមពុជា» 
សដ្ឋយសលាកគស្ើបណឌិ ត្ គពំុ សទ្យវ ើ។ 
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 ៨- «ទិ្យដាភាពទូ្យសៅននអកសរសិ្លបដ៍ខ្មរស្សងាប» សដ្ឋយសលាក ឃនិ យ ង។់ 

  ៩- «សស្ដាកិចចនិងសទ្យស្ចរណ៍កមពុជាកាុ ងដណំាកក់ាលកូវ ើដ១៩»  សដ្ឋយសលាក ស ង សុ្ភើ។ 
១០- «ឧស្ា កមមស្ណាា ោរននិងសភាជនើយដ្ឋា នកមពុជាកាុ ង ដណំាកក់ាលកូវ ើដ១៩» សដ្ឋយសលាក  

ន  សុ្គនាធ ។ 
១១- « មួញកណារ លទិ្យញនិងលកប់ដនល សៅភូមិបរងគកចាបខ់ាងត្បូង ឃុដំគពកតាមា ក ់ គសុ្កខ្ាចក់ណារ ល 

សខ្ត្រកណារ ល» សដ្ឋយសលាក យនិ សោ, សលាកស ឿន ស្ថវន, សលាកស្ថន សចង និងសលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា។ 
១២- «ជើធមមជាតិ្កាុ ងត្គមូវការដ្ឋដុំឹះបដនល» សដ្ឋយសលាក យនិ សោ។ 

  ១៣- «ស្ការ នុពលវបបធមនិ៌ងគបវត្រិស្ថស្តស្រ សៅជរួភាគុំក សៅសខ្ត្រសោធិ៍ស្ថត្»់ សដ្ឋយសលាកបណឌិ ត្  
ផុ្សន កស្ិកា សលាក ស ឿង សុ្ធារស្់ និងកញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ។ 

១៤- «ទ្យស្សនកិចចសិ្កាពើផ្សលិត្កមមបដនលរបស្ស់្ គមនអ៍ភិវឌឍនក៍សិ្កមមបដនលចគមុឹះ ជាយគកុងកំពងស់្ពឺ» 
សដ្ឋយសលាក យនិ សោ។ 

១៥- «ចាប ់និង ឥរយិាបថរបស្ម់នុស្ស» សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ អ ុ ៊ុំ ប ុម។ 
  ១៦- «ស្ថា បន័នើតិ្បបញ្ាត្រិ)១៩៩៣-២០១៨(» សដ្ឋយសលាកបណឌិ ត្ ដ ម ឡាច។ 
  ១៧- «ផ្កទ ងំចមាល កឥ់ស្តនាទ ភិសស្ក» សដ្ឋយបណឌិ ត្ យង ់សៅ, បណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា, កញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ, 
សលាក ស ង ស្ត្ា, សលាកគស្ើ មិុល វស្នា, សលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្់ និង សលាក សរឿន ភារុន។ 
  ១៨-«ស តុ្អវើគតូ្វសិ្កាបុរាណវត្ាុ វទិ្យា?» សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា។ 
  ១៩- «គពឹះសលាសកសូ្រដគបកាយជាគពឹះនរាយណ៍» សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា។ 
 
៥-ដសៀវដៅដបា៉ះពុមពផាយ 
 -«េដ្ិោដទលប្ព៉ះនាងឥន្តនាដទ្វី» សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ យង ់ សៅ, ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា, 
កញ្ញា  តាសកត្ ស្័កដ្ឋ និង សលាកគស្ើ មិុល វស្នា។ 
 -«ទ្សសនវិជាា ៖ ភាពជាអនក្ដ្ឹក្នាាំ និង ភាពជាអនក្ប្គ្េ់ប្គ្ង» សដ្ឋយសលាកបណឌិ ត្ រ ន ់វុតាា ។ 
 

៦-ផលតិឃែេីវីដដ្អូ និង េទ្ចដប្មៀង 
-ផ្សលិត្ឃលើបវ ើសដអូខ្លើៗស្គមាបប់សងាា ឹះកាុងសគ ទំ្យពរ័ និង សផ្សកស វស្ប ុកននវទិ្យាស្ថា ន។ 
-ផ្សលិត្បទ្យចសគមៀង៖ វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមរនផ្សលិត្ចសគមៀងមួយបទ្យមានចំណង

សជើងថ្ន «ញញរមរយន័» សគកាមការដរកនាផំ្សលិត្សដ្ឋយឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធានរាជបណឌិ ត្យ
ស្ភាកមពុជា។ 

និពនធបទ្យចសគមៀង និង ទ្យំនុកសភលងសដ្ឋយ៖ សលាក សនត្ ចំសរ ើន និង សលាក មា  ចន័ទបញ្ញា  )MCP) 
សគចៀងសដ្ឋយ៖ កញ្ញា  សឆ្ម ច័នទសនត្ និង សលាក មា  ចន័ទ បញ្ញា  )MCP) 
ស្គមួលត្ស្តនរើសដ្ឋយ៖ សលាក ទ្យើ ធាវ ើ និង សលាក ដចម ពនលឺ 
ឧបត្ាមភការចំណាយសលើការផ្សលិត្សដ្ឋយ៖ ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា 



52 

 

៧-សក្មមភាពសងគម 
-នថៃទ្យើ១៥ ដខ្ឧស្ភា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថ

ស្តស្រស្ងគម សលាក ឃនិ យ ង ់ សលខាអចិនស្តនរយ ៍ និងសលាក ស្ួ ប ុណាា រា ត្ ់ គបធានដផ្សាកគបវត្រិវទិ្យានិងវទិ្យាស្ថស្តស្រ
នសយារយ រនចុឹះបំសពញសបស្កកមមដស្វងយល់អំពើ «ស្ថា នការណ៍ថមើៗនិងបញ្ញា សផ្សសងៗរបស្់គបជាជនភូមិនគពដក់
ពរ ឃុគំត្ោងំធំខាងសជើង គស្ុកគតាកំក ់សខ្តារ ដកវ»។ 

 

  
ស្កមមភាពចុឹះសួ្រសុ្ខ្ទុ្យកាគបជាពលរដាចាស់្ជរា និង ពិការ សៅភូមិនគពដក់ពរ 

 
-នាគពរកនថៃសៅរ ៍១សរាច ដខ្សជស្ា ឆ្ា ជូំត្ សទស្័ក ព.ស្.២៥៦៤ គតូ្វនរងនថៃទ្យើ៦ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០ សលាក ឃនិ យ 
ង ់តំ្ណាងឱ្យសលាកបណឌិ ត្ ផុ្សន កស្ិកា គបធានស្រើទ្យើននននវទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រ និងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគម រនដរកនាំ
មស្តនរើននវទិ្យាស្ថា ន អសញ្ា ើញចូលរមួសោរពវញិ្ញា ណកានធ ឧរស្ក យ ុង សុ្ខ្ន ដដលជាឪពុកបសងាើត្របស្់ឯកឧត្រម
បណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ដដលរនដចកឋានសៅនថៃទ្យើ៥ ដខ្មិថុនា ឆ្ា ២ំ០២០។ 
 

    
ចូលរមួសោរពវញិ្ញា ណកានធ ឧរស្ក យ ុង សុ្ខ្ន 
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-ចូលរមួបុណយកឋនិ សៅវត្រសោធិ៍រុន ស្ាិត្កាុងឃុគំត្ោងំធំខាងសជើង គស្ុកគតាកំក ់សខ្ត្រតាដកវ សៅនថៃទ្យើ២៥ ដខ្តុ្លា 
ឆ្ា ២ំ០២០។  

   
បុណយកឋនិសៅវត្រសោធិ៍រុន 
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ជាំពូក្ទ្ី២៖ 
ទ្ិសដៅ នងិថផនការសប្ោេ់អនុវតតេនតក្នងុឆ្ន ាំ២០២១ 

 

១-គ្ដប្ោងេដងកើតប្ក្មុអនក្សរដសរប្េវតតិស្ថន្តសតក្មពជុា 
ជាចកាុវស័ិ្យរបស់្ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា និងជាការផ្សរួចសផ្សរើមគំនិត្របស់្

ឯកឧត្រមបណឌិ ត្ស្ភាចារយគបធាន វទិ្យាស្ថា នមនុស្សស្ថស្តស្រនិងវទិ្យាស្ថស្តស្រស្ងគមនរងទ្យទ្យលួអនុវត្រចកាុវស័ិ្យសនឹះសៅឆ្ា ២ំ០២១ 
សដ្ឋយខិ្ត្ខំ្គបរងគបរងឱ្យទ្យទ្យលួរនសជាគជ័យការតាមការរពំរងទុ្យក។ 

 

២-គ្ដប្ោងប្ស្ថវប្ជាវ 
-សរៀបចំគសគមាងគស្ថវគជាវ ស្រើពើ «ក្មពជុាក្នងុេរេិទ្ពាណិជាក្មមដសរកី្មពុជា-ចិន៖ សកាត នុពល 

េញ្ញា ប្េឈម និងឱកាសសប្ោេ់ដសដ្ឋក្ិចចនិងសងគមក្មពុជា» ដដលជាអនុស្ថស្នរ៍បស្់ឯកឧត្រម
បណឌិ ត្ស្ភាចារយ សុ្ខ្ ទូ្យច គបធានរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា ស្គមាប់អនុវត្រកាុងឆ្ា ២ំ០២១។ 

-កំណាយគស្ថវគជាវ « ក្លុាលភាជន៍» សៅគស្ើស្នធរ សខ្ត្រកំពង់ចាម សដ្ឋយស្ ការជាមួយស្ថកល
វទិ្យាល័យ លើនឌរ័ គបសទ្យស្អូស្តស្ថរ លើ។ 

-ស្ិកាគស្ថវគជាវអំពើ «ការសតិេដ្ិោដទលប្ព៉ះបាទ្ជ័យវរ មន័ទ្ី៧»។ 
-ស្ិកាគស្ថវគជាវ «ប្េវតតិស្ថន្តសតប្បាស្ថទ្វតតដ្ូនអន» ស្ាិត្សៅកាុងភូមិគរស្ថទ្យ ឃុរំសំលច គស្ុក

រកាន សខ្ត្រសោធិ៍ស្ថត្។់  
-គបមូលចងគកងឯកស្ថរោក់ពន័ធនរង «ប្េវតតិពុទ្ធស្ថសនា និងស្ថសនានានាដៅក្មពុជា» និង

ចងគកងឯកស្ថរដដលោក់ពន័ធនរង «ចរយិាស្ថស្តស្រនិងសយ នឌ័រ»។ 
-បនរបញ្ចបគ់បធានបទ្យ “យទុ្ធស្ថន្តសតអេិវឌ្ឍន៍ដទ្សចរណ៍ក្មពុជា”។  
-បនរការងារគសគមាងបសងាើត្ស្ថលាបណរុ ឹះបណារ លវជិាា ជើវៈសទ្យស្ចរណ៍សៅរាជបណឌិ ត្យស្ភាកមពុជា។ 

 
៣-ចងប្ក្ង និង ដបា៉ះពុមពដសៀវដៅ 

-សរៀបចំសរឹះពុមពសស្ៀវសៅ «អតតសញ្ញា ណេដ្ិោប្ព៉ះបាទ្ជ័យវរ មន័ទ្ី៧» ដដលទិ្យនាន័យទ្យទួ្យលរន
ពើការស្ិកាគស្ថវគជាវគសគមាង «អត្រស្ញ្ញា ណបដិមាគពឹះរទ្យជ័យវរ មន័ទ្យើ៧» កាលពើឆ្ា ២ំ០២០ កនលងសៅ។ 

-សរៀបចំការសរឹះពុមពសស្ៀវសៅ «េដ្ិោដទលប្ព៉ះបាទ្ជ័យវរ មន័ទ្ី៧» បនាទ បព់ើស្ិត្បដិមារចួ។ 
 
៤-ដរៀេចាំសកិាខ ស្ថលា/ដវទ្ិកា 
  

- សរៀបចំទិ្យវទ្យស្សនវជិាា ។ 
 

 
 


