
 

ស្រមបក់រេចញផ យភ្ល មៗ 
 

របយករណ៍ថមី អពំវនវឲយចត់វធិនករ គពំរផ្លវូទកឹសខំន់
ស្រមប់ សុី េគនយ ៍

 

ទី្រកងុេវៀងចនទ ្របេទស វ ៃថងទី១៥ ែខមិន ឆន ២ំ០២២ – សព្វៃថងេនះ េ យ រទេន្លេមគងគែដល្រទ្រទង់
យុជីវតិ្របជជន បនរងផលប៉ះពល់ខ្ល ងំពីគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងករែ្រប្របួល កសធតុ 

របយករណ៍ថមីមួយ អំពវនវឲយមន “ករទូតទឹក” ជបនទ ន់ េដីមបគីពំរទេន្លធំជងេគបំផុតរបស់ សុី  
េគនយ ៍និងេលីកកមពស់ករអភិវឌ ន៍េ យចីរភពស្រមប់្របជជន ប់ ននក់ េនទូទងំតំបន់េនះ។ 

 

េនៃថងេនះ គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (េ កត់ថ MRC) រមួមន្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត ម 
បនេចញផ យនូវ “របយករណ៍សមិទធផិល” របស់ខ្លួន ស្រមប់ែផនករយុទធ ្រស្ត  MRC ឆន ២ំ០១៦-
២០២០។ របយករណ៍េនះ គូសបញជ ក់ពី្រពឹត្តិករណ៍ថមីៗ កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករទេន្លេមគងគ េ្រពះថ
បនរេំលចបង្ហ ញពីសមិទធផិលធំៗ វធិនករែដលបនអនុវត្ត និងសូចនករសំខន់ៗ ែដលជួយេលីកកមពស់
ករយល់ដឹងកនុងតំបន់ទងំមូលពីរេបៀបែដលករអភិវឌ ន៍ និងទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួតែដលកន់ែត
ធងន់ធងរ ជះឥទធិពលេលី ងទេន្លេមគងគេ្រកម ទងំវជិជមន និងអវជិជមន។  
 

សកមមភពទងំេនះ បនជំរញុ្របេទសជសមជិកឲយចត់វធិនករែបបស្រមបស្រមួល និងមិនធ្ល ប់មនពី
មុនមក រមួទងំ្របតិបត្តិករជមួយនឹង្របេទសេនែផនកខងេលីទេន្លទងំពីរ គឺ្របេទសចិន និងមីយ៉ន់ម៉។ 
របយករណ៍ក្រមស់ ១៧៤ ទំព័រ ក៏មនេគលបំណងេបះពុមភផ យនូវេមេរៀនបទពិេ ធន៍ជ ធរ
ណៈផងែដរ។ កនុងចំេ មបទពិេ ធន៍ ែដលបចចុបបននេនះ ្រតូវបន ក់ឲយេ្របី្របស់េនកនុងែផនករយុទធ
្រស្ត MRC ឆន ២ំ០២១-២០២៥ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ ង ឆន ២ំ០២១-២០៣០ របយករណ៍បន

េលីកជអនុ សន៍ថ ទិននន័យទន់េពលេវ  និងចំេណះដឹងហមត់ចត់ែបបវទិយ ្រស្ត គួរែតជំរុញអនក
េរៀបចំែផនករ និងអនក ក់ែតងេគលនេយបយ កនុងករសេ្រមចចតិ្ត និងករអនុវត្តរបស់េគ។ 
 

េ ក ្របវតិ វង សូវុន (Prawit Wongsuwon) ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីៃថ និងជ្របធន្រកុម្របឹក  MRC ឆន ំ
២០២១ មន្រប សន៍ថ  សព្វៃថងេនះ េយងី្រតូវេធ្វីករបែនថមេទៀត េដីមបអីនុវត្តយន្តករ និង្រគប់្រគង
ធនធនទឹកនន។  
 

េ ក វង សូវនុ ែដលជ្របធនគណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគៃថ ែថ្លងថ “េនកនុង ងទេន្លេមគងគេ្រកម 
ផលប៉ះពល់ៃនករែ្រប្របួល កសធតុ បង្ហ ញនូវផលវបិកយ៉ងខ្ល ងំស្រមប់សុខមលភពសងគម និង
េសដ្ឋកិចចរបសេ់យងី  ែដល តំ ងឲយបញ្ហ ្របឈមកំពុងេកីតេឡងីមួយស្រមប់អនក ក់ែតងេគលនេយ
បយ។ ករទូតទឹក កន់ែតមន រៈសខំន់ខ្ល ងំេឡងីកនុងតំបន់របស់េយងី ជពិេសសទក់ទិននឹងកំេណីន
ៃនចំនួនគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី និងេហ ្ឋ រចនសមព័នទឹកដៃទេទៀត ្រពមទងំសកមមភពអភិវឌ ន៍  
នន”។  



 

េដីមបសីេ្រមចឲយបននូវេគលេ េនះ MRC បនែកស្រមួល្រកបខណ្ឌ សូចនករ របស់ខ្លួនស្រមប់វសិ័យ
ទងំ្របកំនុងករ្រគប់្រគង ងទេន្ល េនះគឺបរ ិ ្ឋ ន សងគម េសដ្ឋកិចច ករែ្រប្របួល កសធតុ និងកិចចសហ
្របតិបត្តិករ។ រមួជមួយគន  សូចនករទងំេនះ បេងកីតបននូវទិដ្ឋភពកន់ែតេពញេលញស្តីពី ថ នភព និង
និនន ករេផ ងៗ ស្រមប់ផលប៉ះពល់ៃនករអភិវឌ ន៍ និងក នុវត្តនន។ 
 

របយករណ៍េនះ បនដក្រសង់ឧទហរណ៍ជក់ែស្តងពីមជឈមណ្ឌ ល្រគប់្រគងទឹកជំនន់ និងេ្រគះ ងំសងួត
្របចតំំបន់របស់ខ្លួន ែដលកលពីឆន ២ំ០១៧ ្រតូវបនព្រងីកេ យ ក់បញចូ លនូវករពយករណ៍ពីេ្រគះ
ងំសងួត។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក សមតថភពពយករណ៍េនះ បនជួយសេ្រងគ ះ យុជីវតិ និង្រទពយសមបត្តិ
្របជជនជេ្រចីនែដលរស់េន ម ងទេន្ល។ អ្វីែដលគួរឲយកត់សមគ ល់ជពិេសសេនះគឺថ ករពយករណ៍
ែដលបនែកលម្អេនះ គឺជផលិតផលៃនទំនក់ទំនងតំបន់កន់ែតសុីជេ្រម ជពិេសសជមួយនឹងទី្រកុង   
េប៉កងំ។ េនះគឺជេលីកដំបូងបំផុត ែដល្របេទសចិន យល់្រពមែចករែំលកទិននន័យជល ្រស្តរដូវ្របងំ
របស់េគ។  
 

បណ្ឌិ ត ន េព្រជហតថ  ែដលជនយក្របតិបត្តិៃនេលខធិករ ្ឋ ន MRC នេពលេនះ េលីកេឡងីពីភព
ជៃដគូសំខន់ៗេផ ងេទៀតេនកនុងបុព្វកថៃនរបយករណ៍េនះ ថ “េយងីបនធនភពជៃដគូជមួយនឹង
មជឈមណ្ឌ លទឹកស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តកិរ នឆងេមគងគ និងេធ្វីឲយ្របេសីរេឡងីនូវភពជៃដគូរបស់េយងី
ជមួយនឹងសមគមន៍្របជជតិ សុី េគនយ។៍ កិចចសហ្របតិបត្តកិរែបបេនះ បនផ្តល់ជ្របេយជន៍រចួ
មកេហយី។ កលពីឆន មុំន MRC និង ៊ ន បនេរៀបចំសេមភ ធ “កិចចសនទនស្តពីីសន្តសុិខទកឹ” េដីមបជំីរុញ
ឲយមនដំេ ះ្រ យែបបន នុវត្តន៍ ចំេពះបញ្ហ ្របឈមែដលេកីតមនស្រមប់សន្តសុិខទឹក”។ 
 

ជករពិត ស់ បចចុបបននេនះ ្របេទស មដងទេន្លេមគងគ ជអនកដឹកនកំិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស ់ MRC 
យ៉ងេពញេលញ។ មុនឆន ២ំ០១៦ នយក្របតិបត្តិបរេទស គឺជអនកដឹកន ំេ យមនបុគគលិកអន្តរជតិជ
េ្រចីនេនឯេលខធិករ ្ឋ ន ប៉ុែន្តេនឆន ២ំ០១៦ MRC បនចត់ ងំនយក្របតិបត្តិដំបូងែដលមកពី
្របេទសជសមជិក េនះគឺបណ្ឌិ ត ្វ ម ទួនផន់។ េលសីពីេនះផងែដរ សញញ មួយៃនកំែណទ្រមង់ ថ ប័ន
ដ៏េជគជ័យេនះគឺថ សព្វៃថងេនះ ្រកុមករងរទងំមូល ែដលបចចុបបននដឹកនេំ យបណ្ឌិ ត នុល័ក ខិធិ  
ឃួន រមួមនម្រន្តីជំនញមកពីប ្ត ល្របេទសទងំបនួ។ េនឯកិចច្របជំុកំពូលេលីកទីបី របស់ MRC េនឆន ំ
២០១៨ មិន្រតឹមែតនយករដ្ឋម្រន្តីៃន្របេទសទងំបួនេទ ែដលបនបញជ ក់ រជថមីនូវ ណត្តិ និង
េបសកកមមដពិ៏េសសរបស់ MRC ្របេទសចិន និងមីយ៉ន់ម៉ ក៏បនេធ្វីករេប្តជញ ចិត្តេលីកិចចសហ្របតិបត្តិករ
ផងែដរ។  
 

េបីេយងីេមីលេឆព ះេទអនគត កររេំលចមួយៃនែផនករយុទធ ្រស្តឆន ២ំ០២១-២០២៥ គឺ្រកុមម្រន្តី
ជំនញរមួែផនក ងទេន្ល ែដលតំ ងឲយ្របេទសទងំ ៦ មដងទេន្លេមគងគ។ ្រកុមេនះ រមួចំែណកផ្តលក់រ
គ្ំរទែផនកបេចចកេទស ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករែបបបុេរសកមម ្របព័នធ ម ន និងព័ត៌មនរមួ និងករ
ស្រមបស្រមួល្របតិបត្តិករ ង។ េ យែផ្អកេលីករក ងេ យមនករចូលរមួ និងទំនក់ទំនងពីភគី
ពក់ព័នធ ម ថ ប័ន និងជ្របចកំនុងរយៈេពល្របឆំន ចុំងេ្រកយេនះ MRC បន្តេលីកកមពសនូ់វដំេណីរករ
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