
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 



ល.រ ���ះអត�បទ                                      ��ខទំព័រ

 ១- ��ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត�        ១

 ២- ស�ានភាព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌កម��ជា��ចាំ����សា ឆ�ាំ២០១៤          ២

 ៣- សកម�ភាពដ���ៀតរបស់��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌        ៩  

�តិ�អត�បទ

កិច���ជំុជំ�ញប���ក��ស រ�ង��មុ��កឹ����ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌   
��ុម��ឹក��អ�កច��ប់   និងតំ�ងអគ����ធិ�រ���ន�ជរ���ភិ�ល



��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤

កិច���ជុំច���ត

០១

សុខ�ពសត�និងផលិតកម�សត�

 ឯកឧត�ម បណ�ិតសភាចារ� សុខ �ន ឧបនាយករដ�ម���ីរដ�ម���ី ទទួលបន��កទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី 

កាលពី���ទី៩ ����សា ឆ�ាំ២០១៤ �ន��គល់ភារកិច�ក��ងកិច���ជំុ���តពិនិត�ចុង��យ�ើ��ចក��ី�ងច�ាប់ 

ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត�  ជូនឯកឧត�ម��ធាន��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ 

(ECOSOCC) ដឹកនាំកិច���ជុំច���ត �ើម�ីស��បស���លប��ា��ល���សសល់ ��លអាចជាន់ភារកិច� 

គ�ា។ �ងតាមមតិ��នាំខាង�ើ ឯកឧត�ម យឹម ណ�ល� ��សរដ�ម���ីទទួលបន��ក��សកកម�ពិ��ស 

��ធាន ECOSOCC �នដឹកនាំអង���ជុំច���ត �ើម�ីពិនិត�និងស��បស���ល�ើមា��៨, ៣៩, ៤១, ៥៩, 

៦០និងមា��៩៥ ����ចក�ី��ងច�ាប់ស�ីពីសុខភាពសត�និងផលិតកម�សត� �ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី ��ល 

មានវត�មានតំណាង��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ តំណាង��សួងពាណិជ�កម� តំណាង��សួង 

ឧស�ាហកម�និងសិប�កម� តំណាង��សួងសុខាភិ�ល តំណាង��សួង��ដ�កិច�និងហិរ��វត�� តំណាងទីស�កីារ 

គណៈរដ�ម���ី តំណាងអគ���ខាធិការដ�ានរាជរដ�ាភិ�ល តំណាង��ុម��ឹក�ាអ�កច�ាប់ ឯកឧត�មអនុ��ធាន 

��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ ��មទាំងសមាជិក ECOSOCC ចំនួន ៤រូប ។ 

 កិច���ជុំ��ះ�ន����ឹត��អស់រយៈ��លបី��� គឺ���ទី៥, ២២, ២៦ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៤។  អង���ជុំ 

�នពិភាក�ាសុីជ��យ៉ាងផុលផុស ��មទាំងចំណាយ��លយ៉ាងយូរ �ើយ�នស��ចនូវចំណ�ចមួយ 

ចំនួន ក៏ប៉ុ����ចំណ�ចមួយ�ៀតមិនទាន់ស��បស���លគ�ា�ន អង���ជុំស��ចទុកពិភាក�ា�ក��ងកិច� 

��ជុំច���តនា��លខាងមុខ។

 រ�យ�រណ៍សរុបនឹងចុះផ�យ�ក��ង��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំ��មិថុ� ��ំ២០១៤។

��ចក�ី���ងច��ប់ស�ីពី



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

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤០២



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

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

០៣��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

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

០៤ ��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

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

០៥��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

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

០៦ ��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

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

០៧��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

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

០៨ ��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤ ០៩



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

១០ ��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤ ១១



��ុម��ឹក�ា��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប�ធម៌ (ECOSOCC) �យមានការជួយគាំ��ពីធនាគារអភិវឌ�ន៍អាសុី 

(ADB) �ន�ៀបចំសិក�ាសាលស�ពីីការប����បការយល់ដឹងជាសាធារណៈចំ�ះការវាយត����ើផលប៉ះពាល់ 

��លិខិតបទដ�ានគតិយុត�(RIA)ចំនួន៣�ើក ទី១-��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ ����ទី៩ 

��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៤ ទី២-��សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា ����ទី២១ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៤ 

និងទី៣-��សួងការងារនិងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ ����ទី២៧ ��ឧសភា ឆ�ាំ២០១៤ ��មអធិបតីភាព 

ឯកឧត�ម យឹម ណ�លសន អនុ��ធាន ECOSOCC និងជានាយកគ��ង RIA និងថ�ាក់ដឹកនាំ����សួង 

ទាំងបី��ះ។

 គ��ងវាយត����ើផលប៉ះពាល់��លិខិតបទដ�ានគតិយុត� ���វ�ន��តិបត��ិយ��មុ��កឹ�ា��ដ�កិច� 

សង�មកិច� និងវប�ធម៌ ��ទីស�ីការគណៈរដ�ម���ី ��មជំនួយហិរ��ប�ទានឥតសំណងពីធនាគារអភិវឌ�ន៍អាសុី 

(ADB)។ គ��ង��ះ មានទិស�និង��សកកម�ពិ��សក��ងការត��ង់ទិស និង��លំអឲ��នកាន់�����ើរ 

ចំ�ះការកសាងលិខិតបទដ�ានគតិយុត�តាមបណ�ា��សួងនានា�កម��ជា ��ើយ៉ាងណាកាត់បន�យជាអតិបរមា 

នូវផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មានទាំងឡាយ។

សិ�����ស�ីពី
�រប����ប�រយល់ដឹង���រណៈចំ�ះ

�រ�យត����ើផលប៉ះ�ល់��លិខិតបទ���នគតិយុត�

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

 ��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ 

��សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា និង��សួង 

ការងារនិងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ ��ល�ើប 

នឹង�ន��ើស��សឲ�ចូលរួមអនុវត� គ��ង 

វាយត����ើផលប៉ះពាល់ ��លិខិតបទដ�ានគតិ 

យុត� �កាត់ថា RIA �ក��ងឆ�ាំ២០១៤��ះ 

សុទ����ន���ងដូចៗគ�ាថា គ��ងRIA �ន 

នឹងកំពុងចូលរួមចំ��កយ៉ាងសំខាន់ ជួយឲ�ការ 

កសាងលិខិតបទដ�ានគតិយុត� តាម��សួងរបស់ 

ខ��ន ឲ�មានភាពកាន់��ល�ជាងមុន។ឯកឧត�ម យឹម ណ�លសន នាយកគ��ង RIA

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤១២



១៣

 រដ����ធិ�រ��សួងកសិកម� រុ������ញ់ 

និង���ទ ឯកឧត�ម ទី សុគន� �ន���ង� 

គ���ង RIA �នចូលរួមចំ��ក���ងសំ�ន់ក��ង 

�រក�ងលិខិតបទ���នគតិយុត� ស���ប់ដំ�ើរ 

�រ��សង�ម។ ក��ងសង�មមួយ��ល�នលិខិតបទ 

���នគតិយុត�ស��គ���ញ នឹង�ំឲ���ំងស�ះដល់�រ 

អភិវឌ��ន៍សង�មផង��រ។ ឯកឧត�ម ទី សុគន� �ន 

គូសប���ក់���ងដូ���ះ «គ���ង��ះ �ន�រៈ 

សំ�ន់�ស់�ើ��បខណ�ច��ប់�កម��� គ���ង 

��ះ �ន�លបំណង��ើឲ���ល់លិខិតបទ���នគតិ 

 �មរយៈគ���ង RIA ��ះ ឯកឧត�ម ហង់ 

ជួន�រ�ុន �ន���ងគូសប���ក់� �នឹងចូលរួម 

ចំ��ក���ងសំ�ន់ក��ង�រ�យត���ច��ប់ និង 

លិខិតបទ���ន����ល�ក់ព័ន� �ពិ��សផល 

វ�ជ��ននិងអវ�ជ��ន។ ឯកឧត�ម ហង់ ជួន� 

រ�ុន៖ «គ���ង RIA ជួយ��ើ�រ�យត���ច��ប់ និង 

លិខិតបទ���នគតិយុត��ក់ព័ន� �ពិ��ស�ក់ព័ន� 

នឹងផលប៉ះ�ល់វ�ជ��ន���ង�៉�ច អវ�ជ��ន���ង 

�៉�ចចំ�ះ��តិបត�កិរ�� ដូច�   ��ះឹ���នសិក�� 

 

(រូប�ង���ង) ឯកឧត�ម ហង់ ជូន�រ�ុន 
���ងក��ងសិ�����ផ��ព�ផ��យពីគ���ង RIA

សិស�� និស��ិត ឬបុគ�លិកសិក��»។

ឯកឧត�ម ទី សុគន� រដ����ធិ�រ��សួងកសិកម� 
រុ������ញ់ និង���ទ

យុត�ពី��លបច��ប��ន��អ�គត ���វអនុវត��មនីតិវ�ធី និងវ�ធី�����យត���ច��ប់ឲ���នច��ស់�ស់។ 

សំ��ើក��សិទ��ពប��ត�ិកម� �យប��ើតឲ���ន�រអនុវត�ន៍ល� ក��ង�រ�ក់��ងលិខិតបទ���នគតិ 

យុត� ��ម���ប័ន�ជរ���ភិ�ល ឲ���នមូល���ន��ប់��ុង���យប���ម�ៀត មុន�ក់��ញប��ត�ិកម�ថ�ី 

�មួយ ឬប��ត�ិកម��ន���ប់ ��ល���វ��ើវ��ធនកម� ��លំអ»។

 រដ�ម���ី��សួងអប់រ� យុវជន និងកីឡា ឯកឧត�ម  ហង់ ជួន�រ�ុន �ន���ងថា ��សួងអប់រ� ជា 

��សួងមួយ ��ល�ន�ៀបចំនូវលិខិតបទដ�ានគតិយុត�ជា��ើន ពាក់ព័ន�នឹងវ�ស័យអប់រ� ច�ាប់ស�ីពីការអប់រ� 

�លន��យ���ប��ៀន និង��នការយុទ�សា����ើវ�ស័យអប់រ�ជា�ើម។

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤



តាក់��ងលិខិតបទដ�ានគតិយុត���កប�យ��សិទ�ភាព រួមចំ��ក��ើឲ�ផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មាន�ក��ិត 
តិចតួចបំផុត ជំរុញភាព��កួត����ង ជំរុញកំ�ើន��ដ�កិច�  របស់កម��ជា��បតាមយុទ�សា���ចតុ�ណ 
របស់រាជរដ�ាភិ�ល»។
 ឯកឧត�ម យឹម ណ�លសន អនុ��ធាន ECOSOCC និងជានាយកគ��ងវាយត���ផលប៉ះពាល់ 
លិខិតបទដ�ានគតិយុត� �ន���ងថា ការ��ើប��ត�កិម�មានសារៈសំខាន់ណាស់ និងចាំ�ច់ស��ប់សង�មនីមួយៗ 
�ើម�ី��ប់��ងសង�មឲ�រ�កច��ើន និង���ើរ�ើង។ រាជរដ�ាភិ�ល���វ����ុង��យ័ត�កុំឲ�ប��ត�ិកម�ទាំង 

�ះ មានផលអវ�ជ�មានមិនចាំ�ច់ដល់អ�ក��តិបត�ិតាម។ �កប��ាក់ថា  «អ�ី��លគ��ង RIA កំពុង 
អនុវត���ះ គឺជាទស�នៈថ�ី ជាទម�ាប់ថ�ី ជាឥរ�យាបទថ�ី ក��ងការ�ៀបចំ សំ�ើលិខិតបទដ�ានគតិយុត� ��ល 
��សួងនីមួយៗមិនធ�ាប់��ើពីមុនមក �តាមទ��ង់ថ�ី��ះ។  ���ើងសង�ឹមថា �ើ�ើងទម�ាប់��តិបត�ិយូរ 
បន�ិច� ដូច�ើង�ៀនមុខវ�ជ�ាថ�ី��រ ��ើលំហាត់��ើន� �ើងក៏យល�់ន��ើន �ើយវានឹង�ជាការងាយ 
��ួល�វ�ញ»។

 សូមប��ាក់ថា ����សកម��ជា ���វ�នធនាគារអភិវឌ�ន៍អាសុី��ើស��សឲ�អនុវត�គ��ង RIA ក��ង 

ដំណាក់កាលសាកល�ង�ឆ�ាំ២០០៨ �យទទួល�នការបណ��ះបណ�ាល និងផ�ល់ជំនួយហិរ��ប�ទានឥត 
សំណងពីធនាគារអភិវឌ�ន៍អាសុី។ រហូតដល់បច��ប�ន�ភាពឆ�ាំ២០១៤ ��សួងចំនួន៧�ើយ�កម��ជា រួម 
មាន៖ ��សួងពាណិជ�កម� ��សួងបរ�ស�ាន ��សួង���និងថាមពល ��សួង��សចរណ៍ ��សួងអប់រ�យុវជន និង 
កីឡា ��សួងកសិកម� រុក�ា��មាញ់ និង��សាទ និង ��សួងការងារនិងបណ��ះបណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ ���វ�នដាក់ 

ឲ�អនុវត�គ��ង RIA �យទទួល�នលទ�ផលល����ើរផង��រ។
 ��ពីកម��ជា គ��ង RIA ���វ�ន����ស�ឿន�ឿនជា��ើន ដូចជាអូ���ាលី អង់���ស និង 
បណ�ា����សក��ងតំបន់អឺរ�ុប រួមនិងបណ�ា����សក��ងតំបន់អាស៊ានមួយចំនួន�ៀត ដូចជា�ៀតណាម 
ហ�ីលីពីន និងឡាវ �ននឹងកំពុងអនុវត� �ើម�ីព��ឹង��សិទ�ភាព��ការកសាងលិខិតបទដ�ានគតិយុត�របស់ 
ពួក��។

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤

 រដ���ខាធិការ��សួងការងារ និងបណ��ះ 

បណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈ ឯកឧត�ម �ន់ ម៉ន �ន���ងថា 

គ��ង RIA ជាត���វការចាំ�ច់របស់��សួងការងារ 

ក��ងការតាក់��ងលិខិតបទដ�ានគតិយុត� �ើម�ីព��ឹង 

គុណភាព និង��សិទ�ភាពការងារ �ក��ង��សួង ក៏ 

ដូចជាជួយឲ�សម��ប�តាមច�ាប់អន�រជាតិផង

��រ។ ឯកឧត�ម �ន់ ម៉ន �ន���ងប��ាក់ដូ���ះ 

ថា «គ��ង��ះ ពិតជា���កមួយ��ការព��ឹងពិពិធ 

កម� ក��ង�លបំណង��ើឲ����ើរ�ើងនូវការ�ៀបចំ 
(រូប�ង���ំ) ឯកឧត�ម �ន់ ម៉ន 

រដ����ធិ�រ��សួង�រ�រ និងបណ��ះប���លវ����ជីវៈ

១៤



១៥

រូប�ព�ក��ងកិច���ជុំ���ន�ព��ដ�កិច� សង�មកិច� និងវប��ធម៌ 

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

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

��ឹត�ិប��ព័ត៌�ន���ំែខឧស� ���ំ២០១៤
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០២៣  ២១១  ៩៤៣ ០១៦  ៣០៧  ៣៣០
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