
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



ល.រ ��ះអត�បទ                                      ��ខទំព័រ

 ១- ��ចក�ី��ង�លន��យជាតិស�ីពីលំ�ឋាន         ១

 ២- ��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត� និងផលិតកម�សត�        ៣

 ៣- កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ            ៥

 ៤- ស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌កម��ជា��ចាំ��កុម�ៈ ឆ�ាំ២០១៤          ៦

 ៥- សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌     ១៣

មាតិកាអត�បទ

កិច���ជំុជំនាញប���ក��ស រវាង��មុ��កឹ�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌   
��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់   និងតំណាងអគ���ខាធិការដ�ានរាជរដ�ាភិ�ល



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស រវាង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់  និងតំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភ�ិល

០១

��ចក�ី��ង�លន�បាយជាតិស�ីពី
លំ�ឋាន

 កាលពី���ទី១១និង���ទី១២ ��មីនា  ឆ�ាំ២០១៤ �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ីមាន�ើកអង���ជុំជំនាញ 

ប���ក��ស ��មអធិបតីភាព ឯកឧត�ម ហុង ថា សមាជិក��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ 

(ECOSOCC) និង ឯកឧត�ម លឹម សំអាត សមាជិក��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ ជាសហ��ធានអង���ជុំ �ើម�ី 

ពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង�លន��យជាតិស�ីពីលំ�ឋាន �យមានការអ��ើញចូលរួមពី 

សំណាក់ សមាជិកនិងម���ី��ក.ស.វ. សមាជិកនិងម���ី����ឹក�ាអ�កច�ាប់ តំណាងទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី 

តំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភិ�ល តំណាងខុទ�កាល័យឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន ម���ីជំនាញ 

ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី និងតំណាង��សួង�ៀបចំ��នដី នគរូបនីយកម� និងសំណង់។

 ��សួង�ៀបចំ��នដី នគ 

រូបនីយកម� និងសំណង់�ន�ៀប 

ច ំ � � ច ក � ី � � ង � ល ន � 

�យជាតិស�ីពីលំ�ឋាន �យ 

���ក�ើ��ន ការយុទ�សា���អភិ 

វឌ�ជាតិបច��ប�ន�កម�ឆ�ាំ២០០៩-

២០១៣ និងកម�វ�ធីន��យ 

របស់រាជរដ�ាភិ�លនីតិកាលទី

៥ ��រដ�សភា ��មទាំង��ប� 

តាមយុទ�សា���ចតុ�ណដំណាក់កាលទី៣ ផង��រ។

 លំ�ឋានគឺជា��ព�សម�ត�ិមានត�����ដ�កិច�និងសង�មដ៏សំខាន់ស��ប់���សារនីមួយៗ។ ជាទូ� 

��ជាពលរដ���ង��សន�ំ��ព�សម�ត�ិ ��ក់កាសស��ប់ការសាងសង់លំ�ឋានសមរម� មានផាសុកភាព 

��ប�តាមក��តិ����ព�ធននិងចំណ�លរបស់���សារ��លអាចរក�ន។ បន�ាប់ពីឆ�ងកាត់របបមហាវ�នាស 

កម�ឆ�ាំ១៩៧៥-១៩៧៩ ��ដ�ារចនាសម�័ន���ដ�កិច�-សង�ម���វ�នបំផ�ិចបំផ�ាញ ក��ង�ះលំ�ឋាន��ជា 

ពលរដ�មួយចំនួនធំក៏���វ�នបំផ�ិចបំផ�ាញ��រ។ ��យឆ�ាំ១៩៧៩ ការ�ត់បង់កំណត់��ដីធ�ីក��ងរបបប៉ុល  

ពត ការប��ើត�ើងវ�ញនូវរបបកម�សិទ�ិ�ើដីធ�ី គួបផ�ំនឹងអ��កំ�ើន��ជាជនខ�ស់ ការ��ើមាតុភូមិនិវត�ន៍�� 

ជន�ៀសខ��ន ការ�����លត���ដី លំ�ឋាននិងជាពិ��សកំ�ើន��ដ�កិច�ខ�ស់�រយៈ��លប៉ុន�ានឆ�ាំថ�ីៗ 

��ះ �នបង�ឲ�មានលំហូរ��ជាពលរដ�មកទី��ុងនិងទី��ជុំជន��លមានសក�ានុពល��ដ�កិច� ��ើឲ�ទី��ុង 

និងទី��ជុំជនមានសម�ាធកាន់��ធ�ន់ធ�រ��ម�ៀត��ើត���វការលំ�ឋាននិងដីធ�ី។



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤

��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់  និងតំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភ�ិល

កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស រវាង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

តាមទិន�ន័យជំ�ឿនទូ�នូវ��ជារា���របស់����សកម��ជាឆ�ាំ២០០៨ កម��ជានឹងមាន��ជាជន��មាណជាង 

១៨លាននាក់�ឆ�ាំ២០៣០ គឺ���វ�ើន��មាណជាង៤លាននាក់��ម�ៀត �ើយកំ�ើន��ះភាគ��ើន 

នឹង�ើន�ើង�តាមទី��ជុំជនធំៗ��លមានសក�ានុពល��ដ�កិច�។ ជំ�ឿនឆ�ាំ២០០៨ ក៏�នបង�ាញផង��រ 

នូវនិន�ាការ��ការថយចុះទំហំ���សារ ��លអាចនឹង��ន់��មាណថារហូតដល់ឆ�ាំ២០៣០ កម��ជាអាច���វការ 

លំ�ឋានថ�ី��មាណជាង១,១លានប���ម�ៀត�យមិនរាប់ប���លកង�ះលំ�ឋាននា��លបច��ប�ន�។ 

��ការ��ះ��ើឲ���ចក�ី���វការដីធ�ីនិងលំ�ឋានកាន់���ើន�ើងនិងអាចបង�ឲ�មានការតាំងលំ�ឋាន 

ប��ះអាសន�ថ��ីើត�ើង��ម�ៀត��សិន�ើមិន�ន��ើ��នការ�ៀបចំ��នដី�លន��យលំ�ឋាន 

និងវ�ធានការចាំ�ច់នានា �ើម�ីធានានូវសិទ�ិទទួល�នលំ�ឋានសមរម�ស��ប់អ�កមាន��ក់ចំណ�ល 

មធ�មនិងទាប។ លំ�ឋាន���វ�នចាត់ទុកជា���កមួយដ៏សំខាន់��ជីវ�តរបស់មនុស�។

 អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ងឯកសារ��ះ �ើយ�នស��ច�� 

ស���លទ��ង់ ខ�ឹមសារ ពាក���ចន៍ និងឃ�ា���គ���ង�ៀត �ើម�ី��ើឲ���ចក�ី��ង��ះកាន់��ល�។

 អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នប��ប់ការពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង��ះទាំង��ុង។ 

០២



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស រវាង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់  និងតំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភ�ិល

��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពី

០៣

សុខភាពសត� និងផលិតកម�សត�
 ��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ �ន�ៀបចំ��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត� និងផលិត 

កម�សត� �ើយ�ន��ើដាក់ឆ�ងតាមនីតិវ�ធីរបស់ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី។ កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស ចំនួន 

១៩�ើក���វ�ន�ៀបចំ�ើង �ើម�ីពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត� និងផលិតកម� 

សត���ះ ��លដឹកនាំ�យ��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ (ECOSOCC) និង��ុម��ឹក�ាអ�ក 

ច�ាប់ ជាសហ��ធានអង���ជុំ �យមានការអ��ើញចូលរួមពីសំណាក់ សមាជិកនិងម���ី��ក.ស.វ. 

សមាជិកនិងម���ី����ឹក�ាអ�កច�ាប់ តំណាងទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី តំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភិ�ល 

តំណាងខុទ�កាល័យឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន ម���ីជំនាញទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី និងតំណាង��សួង 

កសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ។

 ផលិតកម�សត����ះរាជាណាច��កម��ជា កំពុង���ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក��ងការផ�ត់ផ�ង់���ង 

អាហារនិងចូលរួមជំរុញកំ�ើន��ដ�កិច�។

 �ឆ�ាំ២០០៣ �យ���ក�ើត���វការចាំ�ច់ក��ងការ���តពិនិត�អនាម័យសត� និងផលិតផលមាន 

�ើមកំ�ើតពីសត� �ើម�ីទប់ស�ាត់ការរ�ករាលដាល��ជំងឺសត� ការការពារសុខភាពសត� និងការការពារសុខ 

ភាពសាធារណៈ រាជរដ�ាភិ�លកម��ជា�នស��ច��ញអនុ��ឹត���ខ១៦ អន��.បក ចុះ���ទី១៣ ��មីនា 

ឆ�ាំ២០០៣ ស�ីពីការ���តពិនិត�អនាម័យសត�និងផលិតផលមាន�ើមកំ�ើតពីសត�។ បន�ាប់មក�ៀត រាជ 

រដ�ាភិ�លក៏�ន��ញនូវអនុ��ឹត���ខ១០៨ អន��.បក ចុះ���ទី២៤ ��សីហា ឆ�ាំ២០០៧ស�ីពីការ��ប់��ង 

សត�ឃាតដ�ាន ការ���តពិនិត�អនាម័យសត� សាច់ និងផលិតផលសត� សំ���ប់��ងសត�ឃាតដ�ាន 

សកម�ភាពអាជីវកម�ពិឃាតសត� ការ���តពិនិត�អនាម័យសត� សាច់ និងផលិតផលសត��តាមសត�ឃាត 

ដ�ាន និងក���ងតាំងលក់ ក��ង�លបំណងទប់ស�ាត់ការរ�ករាលដាលជំងឺសត� ការពារសុខភាពសត� ធានាគុណ 

ភាពផលិតផល និងការពារសុខភាពសាធារណៈ។ ��ពីអនុ��ឹត�ទាំងពីរខាង�ើ រាជរដ�ាភិ�លក៏�ន 

ស��ច��ញនូវអនុ��ឹត���ខ២៦ អន��.បក ចុះ���ទី០២ ��មីនា ឆ�ាំ២០០១ ស�ីពីការប��ើតនិង��ប់��ង 

ភ�ាក់ងារសុខភាពសត�ភូមិ ក��ង�លបំណងប��ើតមុខរបរស��ប់��ជាពលរដ�និងប��ើនផលិតភាពនិង 

គុណភាពសត� ��បតាម�លន��យរបស់រាជរដ�ាភិ�លស�ីពីឯកជនភាវូបនីយកម�វ�ស័យផលិតកម� 

និងបសុព�ា�ល។

 �ើម�ីជំរុញផលិតកម�សត�ឲ�មានការរ�កច��ើន ��លអាចធានាកម�ាំងអូសទាញ ភ��ររាស់ ការផ�ត់ផ�ង់ 

សាច់ក��ង��ុក និងនាំ��ញ�������ស និងជាពិ��ស���ល��លកិច���ម��ៀងពាណិជ�កម���រ�ក��ង 



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤

��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់  និងតំណាងអគ���ខាធិការរាជរដ�ាភ�ិល

កិច���ជុំជំនាញប���ក��ស រវាង��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

����សអាស៊ានចូលជាធរមាន�ឆ�ាំ២០១៥ ចាំ�ច់���វមានកំ��ទ��ង់រចនាសម�័ន�និងការ��ប់��ង 

វ�ស័យផលិតកម�និងបសុព�ា�ល �ើម�ីជំរុញឲ�ការងារផលិតកម�សត� និង��វាកម�បសុ��ទ�ពីថ�ាក់ 

កណ�ាលរហូតដល់មូលដ�ានឲ�មានការអភិវឌ� និងកាន់��មានភាពរ�ងមាំ ធានា�ននូវការប��ើនផលិត 

ផលសត� �ើកកម�ស់គុណភាពផលិតផល ប��ើន��សិទ�ភាព���តពិនិត�ជំងឺសត� ការពារសុខភាពសត� និង 

ការពារសុខភាពសាធារណៈ ក��ង�ះការប��ើតច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត� និងផលិតកម�សត� ��លអនុ�ម 

តាមច�ាប់អន�រជាតិ គឺជាការចាំ�ច់ �ើម�ីប��ើន��សិទ�ភាព��ប់��ងការងារចិ��ឹមសត� សុខភាពសត� 

សុខភាពសាធារណៈ និងការ��ើពាណិជ�កម�។ល(១)។

 អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ងឯកសារ��ះ �ើយ�នស��ច�� 

ស���លទ��ង់ ខ�ឹមសារ ពាក���ចន៍ និងឃ�ា���គ���ង�ៀត �ើម�ី��ើឲ���ចក�ី��ង��ះកាន់��ល�។

 អង���ជុំជំនាញប���ក��ស�នប��ប់ការពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង��ះទាំង��ុង។

(១) អត�បទ��ះដក��ង់ពី��ចក�ី��ង��ចក�ី���ង��តុ����ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត� និងផលិតកម�សត�។

០៤



��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤

កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង���យ 

កិច���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ 

 កាលពី�����ហស�ត� ទី២៧ ��មីនា ឆ�ាំ២០១៤ ���លា��ង ៩:០០នាទី��ឹក �ទីស�ីការគណៈ 

រដ�ម���ី �ន�ើកអង���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ ��មអធិបតីភាពដ៏ខ�ង់ខ�ស់ឯកឧត�ម បណ�ិតសភាចារ� 

សុខ អាន ឧបនាយករដ�ម���ី រដ�ម���ីទទួលបន��កទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី �យមានការអ��ើញចូលរួមពី 

��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ ��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ អគ���ខាធិការរាជរដ�ាភិ�ល ខុទ�កាល័យ 

ឧបនាយករដ�ម���ី សុខ អាន សាមី��សួង និងតំណាង��សួងពាក់ពន�័ �ើម�ីពិនិត�ពិភាក�ា�ើ��ចក�ី��ង 

�លន��យជាតិ ស�ីពីលំ�ឋាន។

 ��យពី�នពិនិត�ពិភាក�ាផ�ាស់ប��រ�បល់គ�ា អង���ជុំបានស��ចដូចខាង��ម៖

 -ឯកភាព�ើទ��ង់និងខ�ឹមសាររួមរបស់��ចក�ី��ង�លន��យ��ះ�យមានការ��ស���ល  

 មួយចំនួន។

 -អង���ជុំ �ន��ស���លខ�ឹម 

សារ���ង់ជ��ើសទី៦ ជ��ើសទី៨ 

និង�ន��ស���លប���មនូវពាក�មួយ 

ចំនួន�ៀត ��លខ�ះខាត����ចក��ី�ង 

�លន��យជាតិស�ពីីលំ�ឋាន។

 អង���ជុំ���តពិនិត�ចុង��យ 

�នប��ប់ការពិភាក�ា�ើ��ចក��ី�ង 

��ះ ���លា��ង ១១:១២នាទី។

០៥



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤០៦



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤ ០៧



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤០៨



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤ ០៩



កិច���ជុំស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

របស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌មាន��ចាំែខមីនា ឆ�ាំ២០១៤១០



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

របស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខមី� ���ំ២០១៤ ១១



កិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

របស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខមី� ���ំ២០១៤១២



សកម��ពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខមី� ���ំ២០១៤ ១៣



សកម��ពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខមី� ���ំ២០១៤១៤



សកម��ពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខមី� ���ំ២០១៤ ១៥



 

 

 

 veasna@live.in

០២៣  ២១១  ៩៤៣ ០១៦  ៣០៧  ៣៣០

០២៣  ២១១  ៩៤៣

 

នាយក��ប់��ងទូ�ៈ     ឯកឧត�ម  គីម សយសាម៉ា��ន អនុ��ធាន ក.ស.វ.

និពន�នាយកៈ      ឯកឧត�ម ង៉ាន់ ភិរុណ   អគ���ខាធិការ ក.ស.វ.

និពន�អត�បទៈ      ឯកឧត�ម ��ង រត�មុន ី  អគ���ខាធិការរង ក.ស.វ.

វ�ភាគស�ានភាព��ដ�កិច�ៈ    ឯកឧត�ម ម៉ម សារ�ទ�   សមាជិកប��ុង ក.ស.វ.

ទំនាក់ទំនងនិង�ះពុម�ផ�ាយៈ   �ក ម៉ក់ ធារ�ា   ��ធាន���ក ក.ស.វ. 

ប���ក��សកុំព��ទ័រនិងស��បស���លៈ  �ក សយ វាស�ា   អនុ��ធាន���ក ក.ស.វ.

យកព័ត៌មាននិងថតរូបៈ    �ក មុត កក�ដា   ម���ី ក.ស.វ.  
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