
 
  
របយករណស៏េងខបពីសិកខ ស្តអីំពីករ្រគប្់រគង រធតុ មីកនងុ សយ័កសិកមមកមពុជ 

េរៀបចំេ យ េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ បលស្តពីីកមពុជ សហករជមយួ 
ទយ ថ នបរិ ថ នស្តកុខមុ 

ៃថងេ រ ៍ទី២៦ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១២ ពីេម៉ង៨្រពឹកដល់១២និង៣០នទី 
េនស ្ឋ គរ ផ៉ ៉ន  ជធនីភនេំពញ ្របេទសកមពុជ 

 
ជែផនកមយួៃនគំេ ងសិក ្រ វ្រជវ ស្តីអំពីករអនុវត្តនអ៏នុសញញ អំពី្រកបខណ័្ឌ យុទធ ្រស្តកនុងករ្រគប្់រគង រធតុគីម ី
ជអន្តរជតិ (SAICM) េនកនុង្របេទសកមពុជ ទយ ថ នបរិ ថ នស្តកុខមុ និង េវទិកៃនអងគករមិនែមន
រ ្ឋ បលស្តីពី កមពុជ បនសហករេរៀបចំនូវសិកខ រមួគន មយួ ។ េគលបំណងែនសិកខ េនះ គឺផ្តល់ជ 
េវទិកសំ បក់រពិភក ស្តីអំពី ថ នភពបចចុបបននអំពីបញ្ហ រធតុគីមេីនកនុង្របេទសកមពុជ និងករ្រគប្់រគងេនថន ក់
ជតិ។ សិកខ េនះមនករអេញជ ើញចូលរមួពីសមជិកនិងអនកពកព់ន័ធចនំនួ ២២នក ់ ែដលកនុងេនះរមួមន ១៧នក ់
មកពីប ្ត ញកតប់នថយថន ពុំលកសិកមមរបស់េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ ២នកជ់ម្រន្តីករងររបស់ 
េវទិកៃនអងគករមនិ ែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ និង៣នកជ់អនក្រ វ្រជវមកពីវទិយ ថ នបរ ិ ថ នស្តុកខុម។  
 
ករពិភក បនផ្តល់នូវគំនិត េយបល់និងអនុ សនម៍យួចំននួសំ បក់រសិក ្រ វ្រជវេនះ និងជខ្លឹម រសំខន់ៗ  
សំ បែ់ចករែំលកជបន្តេទដល់អនកពកព់ន័ធននកនុងចំេ មអនកេធ្វើេគលនេយបយថន កជ់តិ និងសហគមនអ៍ន្តរជតិ 
រមួទងំសននិសីទធអន្តរជតិស្តីអំពីករ្រគប្់រគង រធតុគីម ី(ICCM) ជេដើម។ 
 
េ ក្រសី អឹុម ផៃល្ល តំ ងេវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជនិងេ ក ស ំ ចនធ់ី តំ ងវទិយ ថ ន 
បរ ិ ថ នស្តុកខុមបន ្វ គមនអ៍នកចូលរមួ េហើយកប៏នពនយល់បែនថមអំពីេគលបំណងសំខនៃ់នករជួប្របជំុៃថងេនះេ យ 
បនបញជ កថ់ជករែចករែំលកនូវចំេណះដឹង និងបទពិេ ធនអំ៍ពីករ្រគប្់រគង រធតុគីមេីនកនុងវស័ិយកសិកមម និង 
ករែស្វងរកផងែដរនូវសមទិធិផលសំេរចបននិងឧបសគគននែដលបននិងកំពុង្របឈមេនកនុងេគលនេយបយរបស់ ជ
រ ្ឋ ភបិលកនុងករទទលួបននូវ្របសិទធិភពកនុងករ្រគប្់រគង រធតុគីមទីងំេនះ។  
 
េ ក្រសីបណ្ឌិ ត Asa Persson មកពីវទិយ ថ នបរ ិ ថ នស្តុកខុមបនេធ្វើបទបង្ហ ញខ្លីអំពីវទិយ ថ នបរ ិ ថ នស្តុកខុម និង 
កិចចករងរមយួចំននួែដលវទិយ ថ នេនះបនអនុវត្តនក៍ន្លងមកេនកនុងវស័ិយេនះ។ េ ក្រសីបណ្ឌិ តបនបញជ កថ់វទិយ 
ថ នបរ ិ ថ នស្តុកខុមមនចំ ប់ រមមណ៍េទេលើករអនុវត្តនអ៏នុសញញ  និងកិចច្រពមេពៀងអន្តរជតិននេនថន កជ់តិ 

េហើយកន្លងមកកប៏នសិក អំពីផលបះ៉ពល់បរ ិ ថ នមយួចំននួពីករេ្របើ្របស់ថន គីំមកីសិកមមេនកនុង្របេទសកមពុជផងែដ។  
 
េ ក្រសីបណ្ឌិ ត Linn Persson កប៏នេធ្វើបទបង្ហ ញមយួស្តីអំពីអនុសញញ ពី្រកបខណ្ឌ យុទធ ្រស្តកនុងករ្រគប្់រគង រ 
ធតុគីមជីអន្តរជតិ (SAICM)1។ អនុសញញ អន្តរជតិេនះ្រតូវអនុមត័េនកនុងឆន ២ំ០០៦ េហើយបន កឲ់យេ្របើ្របស់នូវ្រកប 
ខណ្ឌ យុទធ ្រស្តជរមួមយួេ យមនិ្រគនែ់តសំ បអ់នុសញញ ចបបែ់ដលមន្រ បស់្តីអំពី រធតុគីម ី ប៉ុែន្ត បន ក ់
េចញនូវែផនករសកមមភពយ៉ងេ្រចើន និងេ យសម័្រគចិត្តសំ ប្់របេទសជសមជិក។ ជឧទហរណ៍មយួសំ បវ់ស័ិយ 
កសិកមម SAICM បនអំពវនវឲយ ល់្របេទសជសមជិក និងអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលននធនថ្រកបខណ្ឌ ែនន ំ
ជអន្តរជតិសំ បក់ររក ទុកេ យសុវតថិភពនូវថន ពុំលគីមកីសិកមម្រតូវបនអនុវត្តន៍ មបនល្អ។ េគលេ ៃនអនុសញញ  
                                           
1 សូមែស្វងរកពត័ម៌នលំអិតពី www.saicm.org អនកចូលរមួ្រតូវបនផ្តល់ឲយនូវឯក រៃនបង្ហ ញេនះផងែដរ 



េនះគឺថេន្រតឹមឆន ២ំ០២០្រតូវធននូវករកតប់នថយនូវ និភយ័េលើសុខភព និងបរ ិ ថ នពី រធតុគីមទីងំ យ។ 
្របេទសកមពុជបនេប្តជញ កនុងអនុវត្តននូ៍វអនុសញញ  SAICM េនះ។ េទះបីជយ៉ងេនះកេ៏ យ អនុសញញ  SAICM េនះ្រគន ់
ែតជអនុសញញ សម័្រគចិត្តមយួ ែដលមននយ័ថ េ្រសចែតេទេលើ្របេទសកមពុជកនុងករអនុវត្តននូ៍វសកមមភពទងំ យ 
កនុងចំេ មសកមមភពជង ៣០០ែដលែផនកេទេលើលំ បអ់ទិភពរបស់្របេទស។ សកមមភពអនុវត្តនប៍នទ បម់យួែដល 
្របេទសទងំ យ្រតូវបនេសនើឲយអនុវត្តនេ៍នះគឺរបយករណ៏រមួថន កជ់តិមយួស្តីអំពី្របេភទ ករេ្របើ្របស់ រធតុគីម ី
ករ យតំៃល សមតថភព និងករបេងកើតឲយមននូវែផនករអនុវត្តនស៍កមមភពមយួ។ េ យែលក្របេទសកមពុជបនបំេពញ
នូវតំរវូករទងំេនះរចួ ល់េហើយ េហើយកប៏នទទលួនូវករគ្ំរទពីមច ស់ជំនយួមយួចំននួផងែដរ សំ បក់រអនុវត្តននូ៍វគំេ ង 
ជក់ កម់យួចំននួ។ ឧទហរណ៍ដូចជករព្រងងនិងករអនុមត័ចបបស់្តីពី្រគប្់រគងជីគីម ី និងថន ពុំលកសិកមម េហើយ 
និងករព្រងងនូវ្រកបខណ្ឌ ចបបថ់មីស្តីអំពីករ្រគប្់រគង រធតុគីម ី ែដលកំពុងែដលសថិតេនកនុងដំេណើ រករ្រតួតពិនិតយេន 
េឡើយ។  
 
អងគករសងគមសីុវលិមនតនួទីសំខន់ ស់េនកនុងអនុសញញ  SAICM េនះ។ េនកំរតិអន្តរជតិ អងគករសងគមសីុវលិទងំ 

យជែផនកមយួៃនករពិភក  និងបេងកើតឲយមននូវអនុសញញ េនះ។ េនកំរតិជតិ អងគករសងគមសីុវលិ្រតូវបនេគេមើល 
េឃើញថជតអួងគយ៉ងសំខនក់នុងរមួចំែណកអនុវត្តននូ៏វសកមមភពជក់ កម់យួចំននួ ដូចជករេលើកកំពស់ករយល់ 
ដឹងកនុងចំេ ម ធរណជន េធ្វើករេសុើបអេងកតនិង្រតួតពិនិតយេទេលើទីផ រថន ពុំលកសិកមម និងសិក ្រ វ្រជវអំពី 
ផលបះ៉ពល់ននេហើយកប៏នចូលរមួពិេ្រគះេយបល់េនេពលែដលរ ្ឋ ភបិលបេងកើតឲយមននូវ្រកបខណ្ឌ ចបបថ់មីៗ ្រពម 
ទងំបនសហករេរៀបចំសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ជមយួភគីពកព់ន័ធ និង ជរ ្ឋ ភបិលេទេលើព្រងងចបបថ់មីេនះ 
ផងែដរ។ 
 
បនទ បពី់សំ កពិ រ រសំរន ់អនកចូលរមួ្រតូវបនែចកជពីរ្រកុមសំ បក់រពិភក រយៈេពល១េម៉ង។ ករពិភក ្រកុម 
េផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើសំណួរែដលបនេលើកេឡើងដូចខងេ្រកមេនះ េហើយពយយមបំេពញនូវ ងែដលែបង 
ែចកអនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ  ្រពមជមយួនិងសមទិធិផលែដលសំេរចបន ឧបសគគែដល្របឈម និងដំេ ះ្រ យនន។ 
លទធផលពី្រកុមពិភក ទងំពីរ្រតូវបនរមួបញចូ លែតមយួដូចែដលបនភជ បម់កជមយួេនកនុងឧបសមពន័ធខងេ្រកម។ 
 

 សំណួរទី១: េតើអ្វីេទជសមទិធិផលសំខន់ៗ ែដលសំេរចបនកនុងករ្រគប្់រគង រធតុគីមេីនកនុង្របេទសកមពុជ 
(ឧ ជរ ្ឋ ភបិល អងគករជតិនិងអន្តរជតិ វស័ិយកជន ៃដគូអភវឌិ ន ៏និង ថ នបន័សិក ធិករ)?  

 សំណួរទី២:  េតើអ្វីែដលជឧបសគគ្របឈមនេពលបចចុបបននសំ បក់រ្រគប្់រគង រធតុគីមេីនកនុង្របេទសកមពុជ 
 សំណួរទី៣: មរយះបទពិេ ធនរ៏បស់េ ក េ ក្រសី េតើេយើងគួរមនដំេ ះ្រ យែបប កនុងេឆ្លើយ 

តបតេទនិងឧបសគគទងំេនះសំ ប់ ថ បន័នីមយួៗែដលបនកំណតខ់ងេលើ? 
 
ខងេ្រកមេនះជខ្លឹម រសងខបជរមួនូវេសចក្តីសននិ ្ឋ ន និងអនុ សនម៍យួចំនួនែដល្របមូលបនពីអនកចូលរមួស្តីអំពី 
ករ្រគប្់រគង រធតុគីមកីនុង្របេទសកមពុជ។  
 

 ករអនុវត្តចបបប់ទ ្ឋ នននកនុងករ្រគប្់រគង រធតុគីមចីបំច្់រតូវេធ្វើករព្រងឹងបែនថម។ េដើមបសំីេរចបនធន 
ធនបែនថម្រតូវែតេគៀងគរ ចតែ់ចងឲយបនសម្រសប និងបេងកើនសមតថភពជពិេសសដល់ថន កេ់្រកមជតិ។ 

 េស កមមកសិកមមចបំច្់រតូវែតពេ្រងើកបែនថម េហើយម្រន្តីកសិកមមជំនញចបំច្់រតូវទទលួករបណ្តុ ះប ្ត លឲយ 
បនសម្រសបនិងផគតផ់គងនូ់វធនធនថវកិនិងសំភរះសំ បក់រងររបស់ពួកេគកនុងករ្រគប្់រគងឲយ្របេសើរេឡើងនូវ 
ករេ្របើ្របស់និងករ្រគប្់រគង រធតុគីម ីជពិេសសជមយួនិង្របជកសិករេនមូល ្ឋ ន។ 



 ថ នបន័ ជរ ្ឋ ភបិលទងំពកព់ន័ធទងំ យគរួបន្តសំរបសំរលួ និងសហករគន ឲយបនល្អែថមេទៀតកនុងករ 
អនុវត្ត និងករេបើកទូ យឲយមនករចូលរមួពីភគីននកនុងករេ្រព ង អនុមត័ និងករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ ចបប ់
បទ ្ឋ ន េគលនេយបយ ែផនករ និងកមមវធិីនន។ 

 ដំេណើ រករកិចចពិេ្រគះេយបល់ននរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលចបំច្់រតូវែតមនតម្ល ភព និង្របេសើរជងមុន (ឧ ផ្តល់ 
េពលេវ ឲយបន្រគប្់រគនក់នុងករែស្វងរកមតិេយបល់ ឬអនុ សនន៍ន េ យមនិ្រគនឲ់យមនករចូលរមួ 
ែតេនេលើ្រក សេនះេទ) 

 ករេលើកទឹកចិត្តមនិ្រគប្់រគនសំ់ បវ់ស័ិយឯកជនកនុងករអនុវត្ត មចបបប់ទ ្ឋ ននន។ ្រកបខណ្ឌ ចបបន់ន 
កនុងករជំរញុេលើកទឹកចិត្តែដលសម្រសបគរួែត្រតួតពិនិតយ និងេរៀបចំេឡើងវញិេដើមបផី្តល់ឲយ្រកុមហុ៊ននូវផល 
្របេយជនន៍នជជងករ កក់ំហិតគបសងកត់ មផ្លូវចបប។់ 

 ្រកបខណ្ឌ ចបប្់រតូវែតមនអំ ចបែនថមេទៀត ឧទហរណ៏ដូចជករបេងកើនករ កព់ិនយ័សំ បក់រអនុវត្តផទុយ 
ពីចបប ់ឬករនចូំលនូវ រធតុគីមេី យខុសចបបជ់េដើម។ 

 តំរវូករជសមតថភពបេចចកេទស ចបប ់និងថវកិសំ បស់ងគមសីុវលិចបំច្់រតូវេធ្វើករព្រងឹង និងបែនថមកនុងកររមួ 
ចំែណក្រគប្់រគង រធតុគីមឲីយមន្របសិទិធភព។ 

 ករ្រគប្់រគង រធតុគីមជីទូេទជែផនកមយួៃនគំេ ងេផ ងៗជមយួនិងេគលបំណងសំខន់ៗ េផ ងេទៀត ប៉ុែន្ត 
គំេ ងែដលេផ្ត តេលើករ្រគប្់រគង រធតុគីមកី្៏រតូវករសំខនច់បំចផ់ងែដរ។ ថវកិជំនយួកគ៏រួែតផ្តល់ឲយសំ ប ់
គំេ ង រធតុគីមែីបបេនះ។ 

 ករេធ្វើឲយ្របេសើរេឡើងនូវករទទលួបនរបយករណ៏ ឬពត័ម៌នទិននយ័ននអំពី្របេភទ រធតុគីម ី អនកនចូំល 
ករេ្របើ្របស់ និងផលបះ៉ពល់ននពីករេ្របើ្របស់ និងចំេណះដឹងសំ បក់រសិក េរៀនសូ្រត គឺជករចបំច ់

ស់។ 
 េយើងកគ៏រួែតេ្របើ្របស់ឲយអស់លទធភពនូវប ្ត ញអងគករសងគមសីុវលិ សំ បក់រ្រប្រស័យរ ង ថ បន័នងិ 

ថ បន័េនថន កជ់តិនិងសហគមនន៍នកនុងតបំន។់ 
 វស័ិយឯកជនែដលបននឹងកំពុងនចូំលនូវ រធតុគីមី មឃត្់រតូវែតបញឈបជ់បនទ ន។់ ករក ងសមតថ 

ភព កគ៏ួរែតគិតគូដល់្រកុមេនះេ យ រែតកង្វះខតសមតថភពកនុងករែស្វងយល់អំពីផលវបិកននពីករេ្របើ 
្របស់ រធតុគីម។ី 

 សំ បវ់ស័ិយសិក ធិករ សមតថភពរបស់េ ក្រគូ អនក្រគូ និង ្រ ្ត ចរយ និងធនធនសំភរៈបេចចកេទស ឧ 
មេនទើពិេ ធនេ៏នមនកំរតិកនុងបង្ហ តប់េងៀនដល់សិស នុសិស េលើមុខវជិជ ែដលពកព់ន័ធ រធតុគីម។ី 

 កិចចគពំរ និងករេ្រជមែ្រជងពីសំ ក់ ជរ ្ឋ ភបិល មច ស់ជំនយួ និងៃដគូអភវិឌ នន៏ន គរួែតផ្តល់េ យ 
េពញេលញេទដល់ ថ បន័សិក ធិករ កនុងករេ្របើ្របស់តួនទីជអនកផលិតចំេណះដឹងែដលចបំចក់នុងករ ក ់
ែតងេគលនេយបយ និងកមមវធិីេនកនុងវស័ិយ រធតុគីមេីនះ។  

 
បនទ បពី់បនសេងខបនូវករពិភក កនុង ងរចួមក សិកខ បនេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នបញចបជ់ចុងេ្រកយ។ អនកចូល 
រមួមយួចំននួបនេលើកេឡើងជចុងេ្រកយថករពិេ្រគះេយបល់របស់ ជរ ្ឋ ភបិលេទេលើេសចក្តី្រពងចបប ់ និងេគល 
នេយបយថមីៗ េនមនករលំបកេនេឡើយ េ យ េនែតមនិមនយន្តករ ចបស់ ស់កនុងករធនថេតើមតិ 
េយបល់ពីសងគមសីុវលិ្រតូវបនេ្របើ្របស់ឬ កប់ញចូ លបនកំរតិ ។ 
 
ជចុងេ្រកយវទិយ ថ នបរ ិ ថ នស្តុកខុមនិងេវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិលស្តីពីកមពុជ បនែថ្លងអំណរគុណដល់អនក 
ចូលរមួទងំអស់ែដលបនចំ យេពលេវ កនុងករចូលរមួ និងែចករែំលកេនកនុងសិកខ េនះ។ សិកខ  
បនបញចបេ់ទេ យបរយិកសសបបយរកី យនិងសនិត ន ល េនេវ េម៉ង១២និង៣០នទីជមយួនិង រៃថង្រតង ់
រមួគន ៕ 



សំ បព់ត័ម៌នបែនថម សូមទំនកទំ់នង 
 
កញញ  សូផន កញចន 
េវទិកៃនអងគករមិនែមនរ ្ឋ បល ស្តីពីកមពជុ 
ទូរស័ពទ : (៨៥៥) ១២ ៨៤២ ៣២៣ 
អីុែមល៉ : kanhchna@ngoforum.org.kh  
www.ngoforum.org.kh   

 
 
េ ក ស ំចនធ់ី 
ទយ ថ នបរិ ថ នស្តកុខមុ 

ទូរស័ពទ : (៨៥៥) ១១ ៩៣១ ៩៨២ (្របេទសកមពុជ) 
            (៦៦) ៨៤ ៧២៦៣ ៥៨៤ (្របេទសៃថ) 
អីុែមល៉: chanthy.sam@sei-international.org  
www.sei-international.org 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ  សមិមទិធផលសំេរចបន ឧបសគគ្របឈម ដំេ ះ្រ យ 
ជរ ្ឋ ភបិល ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 

 មនអនុ្រកឹតយេលខ ៦៩ ចុះៃថងទី ២៨ តុ  ២០០៨ 
ស្តីអំពីករ្រគប្រគងករផ ព្វផ យកសិកមម 

 ្របកសេលខ ៥៩៨ ចុះៃថងទី ១៥ ធនូ ២០០៣ 
ស្តីអំពីករចុះបញជ ីថន គំីមកីសិកមមកនុង្របេទសកមពុជ 

 មនម្រន្តីគយកកំុង្រតូលកនុង្រតួតពិនិតយគុណភពចំណី
រ និងសុវតថភិព រធតុគីម ី

្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 អនុមត័អនុសញញ  POP េនៃថងទី ២៣ ឧសភ ២០០១ 

និងអនុសញញ រ ៉ធូឺ មសថិតេនកនុងដំេណើ រករេរៀបចំ 
្រកសួងពណិជ កមម 
 ្របកសរមួេលខ ០១ ចុះៃថងទី ២៧ កុមភះ ២០០៤ 

ស្តីអំពីករអនុមត័េលើទំរងឯ់ក រសំ ប ់ករ្រតួតពិនិតយ 
បទេលមើសេលើសុវតថិភពចំណី រ និងទំនិញនចំូល 
សំ បន់រគបលយុត្តិធម ៌

 ្របកសរមួេលខ ១៤៣ 
ស្តីអំពីករបេងកើតគណកមម ធិករសំរបសំរលួអន្តរ្រកសួងសំ ប ់
ករធនគុណភពនិងសុវតថិភពេស កមម និងផលិតកមម 

 ្របកសេលខ ០១២ ចុះៃថងទ១ី៣ មក  ១៩៩៨ 
ស្តីអំពីករបេងកើត និងដំេណើ រករគយ កកំុង្រតូល 

្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និងថមពល 
 ្របកសេលខ ៥៩៨ ស្តីអំពីករ្រតួតពិនិតយករេវចខចប ់

ផលិតផល 
 ករចុះអធិករកិចច និង្រតួតពិនិតយេនមូល ្ឋ នេទេលើករ 

េ្របើ្របស់ថន គំីមនីិងជីកសិកមម 
  

 កង្វះខតធនធនមនុស  និងម្រន្តីមនសមតថភពជពេិសសេន 
ថន កេ់្រកមជតិ 

 ករអនុវត្តេនមនកំរតិទកទ់ងេទនិងចបបប់ទ ្ឋ នននស្តីអំពី 
ករងរកសិកមម 

 ធនធន មេធយបយេធ្វើករ និងេហ ្ឋ រចនសម័ពនធទងំរងឹនិងទន ់
សំ ប្រគប្រគងករងរកសិកមមេនកំរតិជតិនិងេ្រកមជតិេនមនកំរតិ 

 កង្វះខតករយល់ដឹងទងំបេចចកេទស និងចបបទ់កទ់ងេទ និង 
សំភរៈនិងករងរកសិកមម 

 កង្វះខតករចូលរមួ ជញ ធរមនសមតថកិចចននកនុងករអនុវត្តចបប ់
បទ ្ឋ ននន (ករសំរបសំរលួរ ងភគីពកព់ន័ធេនមនកំរតិ) 

 ករ កព់ិនយ័េនមនកំរតិេខ យសំ បប់ទេលមើស ឬករ្រប្រពឹត្ត 
ខុសែដលេនះបនជំរញុឲយមនករនចំូលនិងែចកចយេ យខុស
ចបបន់ូវ រធតុគីមី មឃត ់

 េនមនិទនច់បបប់ទ ្ឋ នឲយបន្រគប្រគនេ់នេឡើយ 
 ករសំរបសំរលួមនិទនម់ន្របសិទធិភពេនេឡើយរ ងសងគមសុីវលិ 

វសិ័យឯកជន និង ជរ ្ឋ ភបិល 
 មតិេយបល់ពីភគីពកព់ន័ធែដលបន កជ់ូន ជរ ្ឋ ភបិល និង 

ថ បន័អនុវត្តននេនមនិទនប់ន កប់ញចូ លេ យចិត្តទុក ក ់
េហើយមនិមនដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់េ យតម្ល ភពេនេឡើយ 
េទសំ បប់ញ្ហ ធំៗមយួចំនួន 

 ករចូលរមួជ ធរណេនមនិទនប់នអនុវត្តឲយបនទូលំទូ យ
និងមន្របសិទធិភព េហើយជទូេទ្រគនម់នែតជេឈម ះប៉ុេ ្ណ ះ 

 េនមនកង្វះខតនូវេគលនេយបយនិងបទ ្ឋ នចបបែ់ដល្រសប
ជមយួនិងមច ស់ជំនួយ ឬៃដគូអភវិឌ នន៏ន  

 បេងកើតឲយមននូវវធិនករេនកនុងយន្តករចំរះុេដើមបសីំរប
សំរលួនិងេលើកកំពស់កិចចសហ្របតិបត្តិករសំ បក់រ 
ម ន្រតួតពិនិតយករងរកសិកមម 

 ព្រងឹងសមតថភព និងករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្ត ី
េនថន កេ់្រកមជតិ 

 ករ ងសមតថភពជនបេងគ ល (អនកពកព់ន័ធសំខន់ៗ ) 
កនុងករែចករែំលកបន្តេទដល់សហគមនេ៏លើបញ្ហ ចបប ់
េគលករណ៏ េគលនេយបយនិងករអនុវត្តនន 

 េរ ើសម្រន្តីបេចចកេទសបែនថម និងជំរញុេលើកទឹកចិត្តឲយម្រន្តី 
ទងំេនះេធ្វើករេ យផទ ល់ជមយួនិង្របជកសិករ 
សំ បជ់ជំនួយែផនកបេចចកេទសជ្របចសំំ បក់រអនុវត្ត
ករងរកសិកមម 

 េលើកកំពស់ករយល់ដឹងជពិេសសកនុងចំេ មអនកលក់
យ កសិករនិងម្រន្តីរ ្ឋ ភបិលស្តីអំពីចបបប់ទ ្ឋ ន 

នន និភយ័ននែដល ចេកើតមនពីករេ្របើ្របស់ 
រធតុគីមេីទេលើបរ ិ ថ ន និងសុខភព ធរណៈ។ 

ឧ ដូចជេបះពុមភផទ ងំខ្លឹម រអបរ់ធំំៗ និងករេរៀបចំឲយ 
មននូវកមមវធិីជែជក ពិភក មវទិយសុ្តីអំពីផលវបិក 
ពី រធតុគីម ីនិងករ្រគប្រគងកនុង្របេទសកមពុជ 

 បណ្តុ ះប ្ត លដល់ម្រន្តីេនថន កេ់្រកមជតិ និង 
ភគីពកព់ន័ធសំខន់ៗ ស្តីអំពីករ្រគប្រគង រធតុគីម ី

 េធ្វើករសំរបសំរលួកនុងចំេ ម ថ បន័ែខ បេ ្ត យរបស់
ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករសហករអនុវត្តនូវអនុសញញ  ឬ 

កិចច្រពមេ្រព ងអន្តរជតិសំ បក់រ្រគប្រគងថន កជ់តិេទ
េលើ រធតុគីម ីឧ ដូចជកិចចដំេណើ រករកនុងករអនុមត័ 
នូវអនុសញញ រ ៉ធូឺ ម កនុង្របេទសកមពុជនិងកិចច្រពម 
េ្រព ងកនុងករផ្តល់នូវពត័ម៌នអំពី រធតុគីមកីសិកមម 
េនកនុងករេធ្វើ ជីវកមមអន្តរជតិ 

 េធ្វើករភជ ប្របេទសកមពុជេទនិងសហគមនត៏ំបន ់និង 
អន្តរជតិសំ បក់រផ្ល ស់ប្តូរចំេណះដឹង ធនធនថវកិ 
និងបេចចកេទសសំ ប្រគប្រគង រធតុគីមឲីយកនែ់ត 
្របេសើរេឡើង 

 េរៀបចំ ឬបេងកើតឲយមននូវគណកមម ធិករសំរបសំរលួថន ក ់
ក ្ត លសំ បក់រេលើកកំពស់ករយល់ដឹងស្តីអំពីផល



វបិកពីករេ្របើ្របស់ រធតុគីមនីិងករ្រគប្រគងឲយបន 
្រតឹម្រតូវ

អងគករសងគមសុីវលិ  ប ្ត ញអងគករសងគមសុីវលិថន កជ់តិែដលជួប្របជុំេរៀង ល់ 
២ ែខម្តង និងមនសមជិក្របមណជ ៣០ ថ បន័ 

 បនក ងនូវសមតថភពរបស់សមជិកប ្ត ញ 
 បនចូលរមួសហករជមយួនិងប ្ត ញថន កជ់តិដៃទេទៀតកនុ

ងករេលើកកំពស់ករ្រគប្រគង រធតុគីម ី
 បនេធ្វើករសិក ្រ វ្រជវមយួចំនួនេទេលើផលវបិកពីថន គំីមី

កសិកមម 
 បនេរៀបចំនូវេវទិក ធរណននកនុងករេលើកកំពស់ករ

យល់ដឹង 
 បនេបះពុមភផ យនូវ្រពឹតិ្តបត្តិ្របចែំខ 
 បនេបះពុមភនូវផទ ងំរបូភពខ្លឹម រអបរ់ធំំៗ 
 បនេរៀបចំនូវកមមវធិីវទិយជុែជកពិភក អំពីករេ្របើ្របស់ រធ

តុគីម ីនិងថន គំីមកីសិកមម 
 បនផគតផ់គងដ់ល់និស តិកនុងករសិក ្រ វ្រជវេលើ្របធនបទ

ែដលពកព់ន័ធនិងករងរកសិកមម 
 បនចូលរមួពិេ្រគះេយបល់េលើេសចក្តី្រពងចបបន់នជមយួ

រ ្ឋ ភបិល 
 បនេធ្វើករេសុើបអេងកតេលើបញ្ហ ជក់ កម់យួចំនួន 

 សមតថភពេនមនកំរតិទបេនេឡើយសំ បស់ងគមសុីវលិេ យពួក 
េគ្រគនែ់តយេលើអំពីផលវបិក ប៉ុែន្តកង្វះខតនូវចំេណះដឹងលម្អតិេទ
ែផនកបេចចកេទស និងផ្លូវចបប ់

 ធនធនថវកិេនមនកំរតិ េ យគម នមូលនិធិ ចេ់ យែលកសំ ប់
គំេ ងែបបេនះ េ យជទូេទ្រតូវបនរមួបញចូ លជមយួនិងគំេ ងេផ ងៗ 

 េនមនបញ្ហ េនេឡើយសំ បក់រសហករជមយួ្រកសួងកនុងករែចក
រែំលកនូវពត័ម៌នអំពីករេ្របើ្របស់ និងផលវបិកពី រធតុគីម ី

 សំភរះនិងមេធយបយសំ បក់រផ ព្វផ យេនមនកំរតិេនេឡើយ 
 យន្តករកនុងេធ្វើករជមយួសងគមសុីវលិ វសិ័យឯកជន និងរ ្ឋ ភបិល

េនមនិទនម់ន្របសិទធិភពេនេឡើយ 

 ព្រងឹងសមតថភពធនធនមនុស  និង ថ បន័ 
 ព្រងឹងនិងអភវិឌ ន្របពន័ធផ ព្វផ យឲយបនកនែ់ត

្របេសើរកនុងករដល់្របជកសិករដៃទេទៀត 
 ព្រងឹងនិងបេងកើតប ្ត ញឲយបនេ្រចើន 
 ព្រងឹងកិចចសហករជមយួរ ្ឋ ភបិលនិងវសិ័យកជន 
 េលើកកំពស់ករយល់ដឹងជ ធរណ 
 េលើកកំពស់ករេ្របើ្របស់ និងករផលិតសរ ី ងគឲយបន

កនេ់្រចើន 

វសិ័យឯកជន  បនចូលរមួកនុងករអនុវត្តចបបន់នដូចជករ ក់ ្ល ក
សញញ  ករេលើកកំពស់ករយល់ដឹងជ ធរណៈ 
ករបណ្តុ ះប ្ត លដល់អនកលក់ យ និងកសិករ 

 បនផ្តល់វគគបណ្តុ ះប ្ត លដល់កសិករជពិេសសេលើចំេណះ
ដឹងបេចចកេទស 

 បនផ ព្វផ យឲយមនករយល់ដឹងជ ធរណៈ 
 បនអនុវត្តនូវេគលករគិតគូអំពីសងគម 
 បនចូលរមួកនុងករែថរក ទុកបនល្អ្របេសើរនូវ រធតុគីមី

េនេពលលក ់

 េនែតមនបញ្ហ ៃនករនចំូលនូវថន គំីមកីសិកមមែដល មឃត ់
 កង្វះខតនូវសមតថភព និងជំនញកនុងករែស្វងយល់ឲយបនេ្រចើន 

អំពីវបិកៃនករេ្របើ្របស់ រធតុគីម 

 ព្រងឹងសមតថភព និងជំនញសំ បប់ុគគលិក 
អនកលក់ យ និង្របជកសិករ 

 េធ្វើករែបកែចកធនធនថវកិមយួចំនួនសំ បក់រងរ
េលើកកំពស់ករយល់ដឹង ធរណៈស្តីអំពីករេ្របើ្របស់
និង្រគប្រគង រធតុគីម្របកបេ យសុវតថិភព 

 េធ្វើឲយមនភព្របកដនិយមជកែ់ស្តងកនុងករផ ព្វផ យ
ពណិជជកមមេទេលើករលក់ រធតុគីម ី

សិក ធិករ  បនេលើកកំពស់ និងេរៀបចំឲយមនយុទធនករសំ បក់រយល់ 
ដឹងអំពីផលវបិកពីថន គំីមកីសិកមម 

 ចូលរមួកនុងករអនុវត្ត និងព្រងឹងចបបន់ន 
 បនផ្តល់នូវករបណ្តុ ះប ្ត លបេចចកេទសដល់ ថ បន័នន 
 បន កប់ញចូ លនូវ្របពន័ធចំេណះដឹងស្តីអំពី រធតុគីមេីទ

កនុងករអបរ់ ំ

 េនមនកំរតិេនេឡើយសំ ប្របពន័ធចំេណះដឹងេនកនុង្របពន័ធអបរ់ ំ
 ្រ ្ត ចរយ និងេ ក្រគូអនក្រគូមនិបនទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លឲយ

បនល្អ្រគប្រគនក់នុងករេផទរនូវចំេណះដឹងល្អៗ 

 េធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លបែនថមដល់ ្រ ្ត ចរយ និងេ ក
្រគូអនក្រគូជពិេសសេទេលើបញ្ហ ែដល រធតុគីម ី
សំ បក់របង្ហ តប់េ្រង នឲយបនសម្រសប 

 ្របសិនេបើ ចេធ្វើបន ផ្តល់ឱកសឲយេកមងចូលរមួកនុងករ
ែស្វងយល់អំពីបញ្ហ រធតុគីមេីនះផងែដរ 

 េធ្វើករេរៀបចំឲយបនេ្រចើននូវករេរៀនសូ្រត មែបប 



 
ឧបសម័ពនធ 
លទធផលពីកិចចពិភក ្រកុម

ថន កម់ូលចបព់ីបឋមសិក រហូតដល់ករអបរ់ជំនខ់ពស់ ែ្រសបង្ហ ញសំ បក់រអនុវត្តកសិកមមែដលល្អៗជ 
ពិេសសករេ្របើ្របស់និងករ្រគប្រគង រធតុគីមេី យ
សុវតថិភព 

ៃដគូអភវិឌ ន ៏  បនផ្តល់នូវធនធនថវកិនិងបេចចកេទស  មនករពិបកកនុងករធននូវតម្ល ភពជមយួនិងេគលនេយបយ
របស់រ ្ឋ ភបិល 

 




