
មតិស �មមន 
ឯកឧត�ម េស សុភនាកកស ទុ�កាៃន្ក សួ ្កសិស ន 

និួជ្្រន្កនម�ក�ក�េនកិលអន�ក្ក សួ េក ្�ឯកសកាស �ុស �និួែផន�ក កម�ុភ្កសិស នជតិ
ឆា �២០១៦-២០២៣ 

ែថឆួ កាសួ �ិ សសាា កជតិ �ភីី ាស �ុស �និួែផន�ក កម�ុភ្កសិស នជតិឆា �២០១៦-២០២៣  
  ណា �ក��្ ូឌីលាណ ររនីនា�េភេៃថ�ុ ី១០ ែក មី ឆា �២០១៦ 

 
- ក�ស �បុ ូមេ�កភ ឯកឧត�ម សយ  សំ អ កដាមន�ី្ក សួ្កសិស ន និួជ្្រន្កនម្ �្ក្ជតិ
អនិវឌ្ននេេាីកុភ 

-  ូមេ�កភេសកSamiuela T. Tukufu នាកកន�កអនិវឌ្នន្  សី្្ស�កមរសជ 
- ឯកឧត�ម េសក�ំវ កដាេកេកិ�ក អនសកដាេកេកិ�ក ្្តិនូរកេា និបក អ េសក េសក្ ី
ៃន្ក សួ សស ្ននកភន� និួ មិក  មិ� ៃនអ �ួ ិ� សសំ�ួ មូកជេ�កភនិួជុីេម្តីី 
 

ជ្បម ក�ស � ូម ែម�ួនូវ�កវកិលដ៏កកេក� ូន�េនឯកឧត�មសយ សំ អ កដាមន�ី្ក ូួ្កសិស ន និួ
ជ្្រន្កនម្ �្ក្ជតិអនិវឌ្ននេេាីកុភ ែដកបនអេ�� ីេជអកិ្តីកាសួភិកីេ្ីក ិ� សសាា កជតិ  �ីភី
«ាស �ុស �និួែផន�ក កម�ុ ភ្កសិស នជតិ ២០១៦-២០២៣ (National Environment Strategy and Action 
Plan 2016-2023)» នេភកេន។ 

ក�ស �មនកិត�ិា  ូមេ�កភ្ម្ូនឯកឧត�មកដាមន�ីេន��វកិត�ិា  និួ មិក មិ�ៃនអ �ួភិកីំ�ួ មូក
េមត� ្ជ្ា «ាស �ុស � និួែផន�ក កម�ុភ្កសិស នជតិ»េន គឺជត្មរវ�កស�បនេភក្លស្�នា ក៏ដូជ
េនេភកអនគត  ្ម ្អាកនកភន�ំ�ួ អ  ជ្ ិុ៍ ្ក សួ និួសស ្នកដាេនាា កជតិ និួកដាបកេ្�មជតិ 
ៃដគូអនិវឌ្នន អ �ួ�ក �ួម សីវកិ និួវ ិាឯកន េនកាសួ្្េុ កមរសជំ�ួ មូកាកេបអនសវត� េដីម�កីសម�ែណក
 េ្មឱ្បននូវ្្ ិ �ុុភ និួ្្ ិ �ុផកករ កាសួកិល��នក្កសិស ន �ក្គ ្្គួកនរនកម�ជតិ �កអនិកក្ 
ីវយ្មននិួ�កអនិវឌ្េេាីកុភ។ 

េេាេមីកេេេីនូវុភស�បេនរកេា និបកបនអនស�� តជេ�ក�កណន ឱ្្ក សួ ក្សិស ន ្ម្ ្មរក 
និួដ�កន�ដ�េណីក�កកសួឯកសកាស �ុស �េនតមកាយកិកិតេកក១០៦៩  ណ.ក  សៃថ�ុី១៧ែកក��  
ឆា �២០១៥ ក្ ុ ី �ី�កគណយកដាមន�ី េេាេ្្ី្ប ្កនម�ក�ក�េនកិល ែដកមន ម ុភអន�ក្ក សួ 
ជាន��កុុសក្នទសក ្ម្ ្មរក និួដ�កន�កិល្្ស�្េលកេុ  និួេក ្� ិ� សសភិេ្�េល្កនន។
េនកាសួកិកិតអនស�� តក្ រកេា និបក ្កនម្ �្ក្ជតិអនិវឌ្ននេេាីកុភ ្តរវបន្្គកុកកិលឱ្េក�ី�ក
្តរតភិនិត្ និួងឆួេ ក�ី្នួាស �ុស � និួែផន�ក កម�ុភ្កសិស នជតិ មសនន�ួេកូនរកេា និបកភិនិត្
និួអនសមតជផឆូវ�ក មសនដ�ណឆា �២០១៦េន។ 

ដូេា ដ�េណីក�កៃន�កេក ្�ាស �ុស � និួែផន�ក កម�ុភ្កសិស នជតិ ២០១៦-២០២៣ ្តរវបន 
ស ្េផ�ីមកាសួែកក�� ឆា �២០១៥ េហាីន�ួ្តរវ្�ល ្េនសួឆា �២០១៦ េន។ េ ក�ី្នួាស �ុស � និួែផន�ក
 កម�ុភ្កសិស នជតិេន ្តរវបនេក ្�តកែតួេេីួ ្ ្េបតមេ�ក�កណន ែណន� �ីអ�ភី�កេក ្�តកែតួ
េ�កនេលបាែផន�កាស �ុស �និួែផន�ក កម�ុភននក្ ុី �ី�កគណយកដាមន�ី។ 



ក�ស �បុ ូម្ម្ូនឯកឧត�ម េសក�ំវ េន��វកិត�ិា  និួ មិក  មិ�ំ�ួ អ ៃនអ �ួភិកី
ឱ្បន្ជ្ផួែដកា ដ�េណីកៃន�កកេក ្�ឯកសកាស �ុស �ជតិេន្តរវបនុុសក�ក��្ ុែផាកថវ�ិនិួ្េលកេុ 
ភីម្មណ� ក្្តិ្ត�ិ�ក្កសិស ន(EOC) ៃនកន�កអនិវឌ្នន្ សី េ្�មកម�វកីិ្កសិស ន ាូកៃនមមអនសត�្នេមគ �ួ 
េហាីមន�កូកកសម��្ ុភី្ណ� ្ក សួសស ្នរកេា និបក អ �ួ�ក �ួម សីវកិៃដគូកអនិវឌ្នន និួែផាកឯកន
ជេ្ីនេុ ត។ េងឆ�តកាសួឱ� េន ក�ស � ូមែថឆអ�ណកគសណលា ួ្ជកេ្លដកកន�កអនិវឌ្នន្ សី ្កនម�ក�ក
និួអាក�នេ�កមកភីម្មណ� ក្្តិ្ត�ិ�ក្កសិស ន ្ក សួ និួសស ្នកដាអ �ួ�ក �ួម សីវកិ និួៃដគូកអនិវឌ្នន
នកភន�ំ�ួ អ  ែដកបនកិតក�្ �្ួែ្្ួ និួែតួែតផ�កកិល ហ�កលា ួកលកាសួ�កូកកសមកសួឯកសក
ាស �ុស �ដ៏មនសកយ �េនេន។  

ឯកឧត�មេសក�ំ វេសកេសក្ ីនិួអ �ួភិកីំ�ួ មូកជុីេ�កភី 

ស មសកឱ្្កនម�ក�ក�េនកិលអន�ក្ក សួ ក�ស �បុ ូមអនស�� តេ�កភរា�កណន ូនអ�ភីវឌ្នុភ និួ
 មិ �ុផក េ្មបនកហូតមកុកន�ួេភកេនកាសួ�កេក ្�ឯកសកាស �ុស �្កសិស នជតិឆា �២០១៦-២០២៣
ដូេួេ្�ម 

– បន ិក្ឯកសក �េនផ និួេក ្�កបា�កណន ស ្េផ�ីម េនកាសួែកក�� និួតសសឆា �២០១៥។ 
– បនេក ្� ិ� សសាា កជតិេកីកុី១ េនៃថ�ុី០២ ែកវិ�ិ� ឆា �២០១៥ េនររនីនា�េភេ េ្�ម
អកិ្តីុភឯកឧត�មកដាមន�ី្ក សួ្កសិស ន េដីម�សី ្េផ�ីមដ�េណីក�កកសួឯកសកាស �ុស �េន។  

– បនេក ្�្េ �ួីត្កនម�ក�ក�េនកិលអន�ក្ក សួ ែដកមន ម ុភមកភី១៥្ក សួ-សស ្នកដា 
និួបនេក ្�កិល្្ស�្កនម�ក�កេន�នសន្សនេកីក េដីម�ភិីនិត្ ភិុក្ និួផ�ករតសូកកាសួែកក�អ 
េ ក�ី្នួឯកសកាស �ុស �្កសិស ន។ 

– បនេក ្� ិ� សសភិេ្�េល្កាា កត�្ន ជមសាកដាបកាា កេ្�មជតិ �នសនភីកេកីក គឺេន
េកត�្ភ ីហនស និួេកត�េ  មរ្។  

– បនេក ្�កិល្្ស�ផ្ភ�ផ្ា និួកសួ មតសុភ ហគមននមូកេា ន �ីភីាស �ុស � និួែផន�ក
 កម�ុភ្កសិស នជតិ ២០១៦-២០២៣ េនេកត�ែក្ៃ្ភែវួក�ភ ួក�និួេកត�្នទ ាមនា។ 

– បនស្ ភិេ្�េល្កេេាែេក និួផទ កជមសាៃដគូអនិវឌ្នន និួអាកនកភន� �េនផ េដីម�ីុ ុសក
បនមតិេល្កនិួរតសូកេផ្ួផ ្ម ្េ ក�ី្នួាស �ុស �េន។ 

ជកែ �ួ កហូតមកដកេភកេន ្កនម�ក�កបនភិេ្�េល្កជមសាអាកនកភន� កស្�នសន ២៧៤កូ្
មកភី្ក សួ-សស ្នកដាេនាា កជតិ និួកដាបកាា កេ្�មជតិ ្គ�សស នអ ្ក �និួ ិក្្សវ្ជវ្កនម�ក�កេក ្�
្កម្កសិស នជតិៃដគូអនិវឌ្ននអ �ួ�ក �ួម សីវកិនិួ ហគមននមូកេា ន។  

ដូេា  ិ� សសៃថ�េនន�ួផ�កឱ� ូនអាកនកភន�ំ�ួ អ ជថ�ីម�ួេុ ត េដីម�េីក�ី�កភិនិត្ ភិុក្
និួផ�កេល្ក ែដកជរតសូកដ៏ �េន ្ម ្ាកេបេក�ី�កែកកមល េ ក�ី្នួេភេេកេៃនឯកសកាស �ុស � 
និួែផន�ក កម�ុភ្កសិស នជតិ ២០១៦-២០២៣។េ ក�ី្នួៃនឯកសកេនែកេេជ៥�ភូកក�ផដូជ 

- �ភូក១េ ក�ីេផ�ីមនិលាអ�ភីគសណ្្េលននេ�ក �្ណួនិួវសិកុភ 
- �ភូក២សស នុភ្កសិស ននិួកនរនកម�ជតិ  
- �ភូក៣កសវ ិាេ្ កកម�និួេ�កេេាស �ុស �ែផន�ក កម�ុភនិួ�កអនសវត�ាស �ុស �េន  
- �ភូក៤ហកិ��វតសសនិួ�ក្តរតភិនិត្ 



- �ភូក៥េ ក�ី្�ល ្(�មន្នទ ្) 

េនកាសួកម�វកីិុី២ៃនអ �ួ ិ� សសៃថ�េន ឯកឧត�ម ទិមយ ពម�ក អគ�េកេកិ�កៃនអគ�េកេកិ�កេា ន
្កនម្ �្ក្ជតិអនិវឌ្ននេេាីកុភ និួឯកឧត�ម េថងយ ប�� ធមយ ្្តិនូរកេា និបកុុសក្នទសកជ
អគ�េកេកិ�កែផន�កៃន្ក សួែផន�កន�ួេក�ី្ុ្� េអ�ភី�ភូក �េនផ ក្ េ ក�ី្នួឯកសក
ាស �ុស �េន េដីម�ីសា ្មរកដកកិលភិុក្និួ�កភិេ្�េល្ក។ 

 
 ជុិ េេ្ន�្កនម�ក�កន�ួ 

– េក ្�កិល្្ស�្កនម�ក�ក�េនកិលអន�ក្ក សួ េកីកសួេ្�ា េ្�ួេក�ីេនៃថ�ុី១៥ ែក ីម
ឆា �២០១៦ េន្កនួបតដ�្ួ េដីម�ភិីនិត្ ភិុក្ និួ េ្មឯកុភសួេ្�ាេកីេ ក�ី
្នួឯកសក្នទ ្ភីុុសកបននូវរតសូកភីអ �ួ ិ� សសនៃថ�េន។ 

– ែក ្មរកេ ក�ី្នួសួេ្�ាជុសកែក�ក និួុសកអ ួេគឆ ។ 
– េក ្�ឯកសកេដីម�េីកូន្កនម្ �្ក្ជតិអនិវឌ្ននេេាីកុភភិនិត្និួងឆួេ ក�ី្នួសួេ្�ា
ៃនឯកសកាស �ុស �េន។ 

– េក ្�ឯកសក េដីម�េីកូនរកេា និបកភិនិត្ និួអនសមតសួេ្�ាេកីេ ក�ី្នួាស �ុស �
េនមសនដ�ណឆា �២០១៦េួមសកេន។ 

ឯកឧត�មេសក�ំ វេសកេសក្ ីនិួ មិក មិ�កៃនអ �ួ �ិ សសជុីេ�កភី 

េេាេហតសា ្កសិស នមនកកណយជភហសវ ិា ដូេា�កេក ្�ឯកសកាស �ុស � និួែផន�ក កម�ុភ 
គឺត្មរវឱ្មន�កូកកសមភីអាកនកភន�ំ�ួ អ  េដីម�កីសម�ា  េ្មឱ្បននូវេ�កេេេកីកកមរ កិល��នក្កសិស ន
�ក្គ ្្គួកនរនកម�ជតិ �កអនិកក្ីវយ្មន និួ�កអនិវឌ្េេាីកុភ។ េហតសដូេា កាសួនម្កនម�ក�ក
ក�ស � ូម �ណូមភក និួអ�នវនវដកអាកនកភន�ំ�ួ អ  េមត� ូកកសមឱ្បន កម�្ន�េុ តកាសួ�កផ�កនូវរតសូក
 �េនផ េដីម�េីក ្�ឯកសកេនឱ្បន ស្កិត្្គ ្្នួេ្ជានិួ្ាកេបអនសវត�បនេេាេជគា។ 

េងឆ�តកាសួឱ� េន ក�ស � ូមែថឆួអ�ណកគសណដក្កនម�ក�ក ្ម្ ្មរក ហ្្តិ្ត�ិ�ក ែផន�ក និួ
ថវ�ិៃន្ក សួ្កសិស ន និួអ �ួុភ��្ ុកម�វកីិ្កសិស ន ាូកមមអនសត�្នេមគ �ួ ែដកែតួែតបនកិតក�ាកអ 
កមឆ �ួ �ាិត� កាសួ�កសាេ្ជមែ្ួដកដ�េណីក�កៃន�កេក ្�ឯកសកាស �ុស �ដ៏មនសកយ �េនេន និួ
�កេក ្� ិ�  ិ� សសនៃថ�េន។ 

ជុី្�ល ្ ក�ស � ូមែថឆួអ�ណកគសណលា ួ្ជកេ្ល�េនឯកឧត�មកដាមន�ី្ក ូួ្កសិស ន និួជ្្រន្កនម
្ �្ក្ជតិអនិវឌ្ននេេាីកុភឯកឧត�ម េសក�ំវ េសកនិួេសក្ ីំ�ួ អ ែដកបន�ណាេភកេវស
ដ៏មនតៃមឆ អេ�� ីេូកកសមកាសួអ �ួ ិ� សសនេភកេន េហាីក�ស � ូមេ�កភូនភកនូវភស �ុភកំ�ួ ៤្្�ក គឺ្ាស
វណ�យ សកយ និួភកយកស�្ីេេឆ�ួឃឆ តេេាី។ 

 ូមអកគសណ។ 


