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ចាប់ក្បុងរទង់រាយធំបាន០១ក្រណី នៅក្បុងភូមិសាស្រ្ថរាជធានីភបំនពញ ឃាត់ខ្លួនជន្ងសយ័ចំននួ០១នាក់្ 
នភទរបុ្ ជាជនជាតិចិន និងចាប់យក្នររឿងនញៀនរបនភទនក្តាមីន(ketamine) និងនេរ  ូអីុន(heroin)បាន
ជាង ៩រីឡូរាម។ 

ទនធឹមននេះ ារអនុវតថវធិានារអប់រផំសពវផាយអំពីបញ្ហា នររឿងនញៀន ក៏្បាននធវី្ក្មមភាពយ ងផុលផុ្ 
នោយររបដណឋ ប់នលីអបក្ទទលួសារអប់ររំបមាណជាង ៣ស្ន ៧មឺុននាក់្។ ារអនុវតថវធិានារពាបាល 
និងសាឋ រនីតិ្មផាអបក្នញៀននររឿងនញៀន តាមរយៈារពាបាលសផែក្នលី្េរមន៍ក្បុងរបព័នន្ុខាភិបាល
មូលោឌ ន នយងីររប់ររងអបក្នរបីរបា្់នររឿងនញៀនចំននួ ៤៣២នាក់្។ រពមាងំបានអនុវតថវធិានាររដឌបាល 
និងវធិានារចាប់   នៅតាម្ណ្ឋឌ គារ  ផធេះ្ំណ្ឋក់្ ផធេះជលួ  នភាជនីយោឌ ន។ល។  បានចំននួ ២នលកី្។ 
ារពរងឹង និងពរងីក្កិ្ចច្េរបតិបតថិារអនថរជាតិជាមយួរបនទ្ជាប់រពំសដន របនទ្ក្បុងតំបន់ និងដដរូ
អភិវឌ្ណន៍ តាមរយៈារផ្លល ្់បឋូរព័ត៌មាន និងសចក្រសំលក្បទពិនសាធន៍ឱ្យគាប នៅវញិនៅមក្តាមរបព័ននព័ត៌មាន
អនឡាញ ។ 
I. ការងារដឹកន ាំរបសស់្ថា ប័នកាំពូលថ្នា ក់ជាតិ 

្នមថចអរគមហាន្នាបតីនតនជា  ហ ៊ុន សសន  នាយក្រដឌមស្រនថ ី ដនរពេះរាជាណ្ឋចរក្ក្មពុជា  ក្បុងនាម
រាជរោឌ ភិបាលក្មពុជា  ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ  បានបនថអំពាវនាវដល់ររប់មជឈោឌ ន្ងគមឱ្យចូលរមួអនុវតថយ ងខាជ ប់ 
ខ្ជូននូវវធិានារទប់សាឋ ត់ារឆលងរាតតាតជំងឺកូ្វដី-១៩ និងបនថយក្ចិតថទុក្ោក់្នលីារងាររបយុទនរបឆងំ 
នររឿងនញៀន   នោយបស្រញ្ហជ បារអប់រផំសពវផាយអំពីនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀនក្បុងនវទិានានារប្់សម្មេច ។ 

្នមថចកិ្តថិរពឹទនបណឍិ ត  ប ៊ុន រ៉ា នី ហ ៊ុន សសន  របធានាក្បាទរក្េមក្មពុជា      តាមរយៈតំណ្ឋង
រប្់សម្មេច  នៅក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ  បានបនថអំពាវនាវដល់ររប់រ្ាប់មហាជន ្មតទកិ្ចចអនុវតថចាប់ ឲ្យ
ខិ្តខំ្នរបីរបា្់វធិានារជំនាញក្បុងារលុបបំបាត់ារជញួដូរ និងនរបីរបា្់នររឿងនញៀន នដីមផរីមួចំសណក្ឲ្យ
ាន់សតមានរប្ិទនភាពក្បុងារអនុវតថនគាលននយបាយភូមិ ឃុ ំមាន្ុវតទិភាពរប្់រាជរោឌ ភិបាល   និងបាន 
អំពាវនាវឱ្យមានារចូលរមួអនុវតថឱ្យបានខាជ ប់ខ្ជូននូវវធិានារទប់សាឋ ត់ារឆលងរាតតាតជំងឺកូ្វដី-១៩។ 

្នមថចរក្ឡានហាម  ស ម្េង ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី  រដឌមស្រនថីរក្្ងួមហាដផធ    ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ    បានបនថ
អំពាវនាវឱ្យចូលរមួអនុវតថយ ងខាជ ប់ខ្ជូននូវវធិានារទប់សាឋ ត់ារឆលងរាតតាតជំងឺកូ្វដី-១៩ និងផថល់អនុសា្ន៍ 
ដឹក្នាឲំ្យពរងឹងារអនុវតថនគាលននយបាយភូមិ-ឃុ ំមាន្ុវតទិភាព នគាលននយបាយភូមិ-ឃុ/ំ្ងាា ត់ ្ គាម ន
នររឿងនញៀន បទបញ្ហជ នលខ្០១ ្ថីពីារពរងឹងវធិានាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន  និងសផនារយុទននាារ
របយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់នលីក្ទី៥រប្់រាជរោឌ ភិបាល ។ ពរងឹងារអនុវតថវធិានាររដឌបាល និង
ចាត់វធិានារបស្រងាា បនៅតាមតំបន់្មុរសាម ញសដលពាក់្ព័នននឹងនររឿងនញៀន ។  ជំរុញាររសាវរជាវ បស្រងាា ប
ក្រណីផលតិសក្ដចបនររឿងនញៀន និងក្រណីោដុំេះដំណ្ឋកំ្ញ្ហឆ  ។  ជាមយួគាប ននេះ ក៏្បាននធវីារអំពាវនាវឲ្យររប់
មជឈោឌ ន្ងគម និងកំ្លងំអនុវតថចាប់ាងំអ្់ អនុវតថនូវទិ្នសាល ក្ ៣កំុ្ ១រាយារណ៍រឺ៖ ១-កំុ្ឲ្យពាក្់ព័នន 
២-កំុ្អនថរារមន៍ ៣-កំុ្នលីក្សលង និងរតូវរាយារណ៍ររប់ក្រណីបទនលមី្នររឿងនញៀន។ 
II. ការងារដឹកន ាំអាជាា ធរជាតិរបយ៊ុទ្ធរបឆ ាំងម្ររឿងម្ ៀន 

ឯក្ឧតថម ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី សក រឹមយ៉ា ន របធាន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានបនថដឹក្នាតំាមនគាលារណ៍
្ំខាន់ៗសដលបានោក់្នចញ នៅក្បុង្នបិបាតបូក្្រុបលទនផលារងាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀនឆប ២ំ០១៩ 
និងនលីក្ទិ្នៅារងារឆប ២ំ០២០ និងកិ្ចចរបជំុបូក្្រុបលទនផលអនុវតថសផនារយុទននាាររបយុទនរបឆងំ
នររឿងនញៀនខុ្្ចាប់នលីក្ទី៤   ាលពីដថងទី១៦ ដល់ ដថងទី១៧ សខ្មីនា ឆប ២ំ០២០   និងសផែក្តាមសាម រតីដន 
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កិ្ចចរបជំុអាជាញ ធរជាតិរបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន   ាលពីដថងទី២៤ សខ្ក្ក្ាោ ឆប ២ំ០២០ ក្នលងនៅ  ក្បុងននាេះ 
រមួមាន ៖ ារបនងាីនារអប់រផំសពវផាយបងាា រ ទប់សាា ត់បញ្ហា នររឿងនញៀន, ារពរងឹងវធិានារពាបាល និង
សាថ រនីតិ្មផាអបក្នញៀននររឿងនញៀន ,  ារបនងាីនរប្ិទនភាពអនុវតថចាប់ , ារពរងឹងយនថារន្នាធិារ
របយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនថ្នប ក់្រាជធានី-នខ្តថ រក្ុង រ្ុក្ ខ្ណឍ  ឃុ ំ្ងាា ត់, ារពរងឹងកិ្ចច្េរបតិបតថិារ
អនថរជាតិ, ារបនថអនុវតថឲ្យាន់សត្ក្មមនូវសផនារយុទននាាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់នលីក្ទី៥។ 
ជាមយួគាប ននេះ ឯក្ឧតថម ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី របធាន អ.ជ.ប.រ.ញ. ក៏្បានសណនា ំ និងអំពាវនាវឱ្យមស្រនថីរាជារ 
របជាពលរដឌ ចូលរមួបងាា រ ទប់សាា ត់ារឆលងរាតតាតជំងឺកូ្វដី-១៩ ឱ្យបានជារបចា ំនិងតឹងរុងឹបំផុត។ 
 នរៅពីារដឹក្នា ំនិងផថល់នូវអនុសា្ន៍ខាងនលី     ឯក្ឧតថម ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី      បានជួប្ំនណេះ 
្ំណ្ឋល នោយបាននធវីារបស្រញ្ហជ បខ្លឹមសារអប់រពីំបញ្ហា នររឿងនញៀន ដល់មស្រនថីរាជារ ក្ងក្មាល ងំរបោប់អាវុធ 
្ិ្ានុ្ិ្ស និងរបជាពលរដឌ នៅរកុ្ង្ិរនីសាភ័ណ និងរកុ្ងនបា យសប ត នខ្តថបនាធ យមានជ័យ បានចំននួ 
៧.០០០នាក់្។ 
III. លទ្ធផលការងាររបយ៊ុទ្ធរបឆ ាំងម្ររឿងម្ ៀន 

នឆលីយតបនៅនឹងទិ្នៅារងារសដលបានោក់្នចញាលពីសខ្្ីហា ឆប ២ំ០២០    និងអនុវតថតាមារ
សណនាជំារបចារំប្់ឯក្ឧតថម ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី របធាន អ.ជ.ប.រ.ញ.  អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.  
រក្្ួង-សាទ ប័ន អងគភាពពាក់្ព័នន និងរណៈក្មាម ធិាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀនរាជធានី-នខ្តថ បានបនថ្រមប 
្រមួល និងអនុវតថារងារនោយទទលួលទនផល្នរមចបានដូចខាងនរាម៖ 

1> ការអបរ់ំផសពវផាយ បង្កា រ ទបស់្កា ត ់និងបដិសេធស្រឿងស ៀន 
អនុវតថតាមនគាលារណ៍ដឹក្នា ំឱ្យបនងាីន្ក្មមភាពអប់រ ំផសពវផាយ  នលីក្ក្មព្់ារយល់ដឹងជា 

សាធារណៈពីនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន  បនថជំរុញ និងនលីក្ទឹក្ចិតថឱ្យមានារចូលរមួយ ង្ក្មមពីររប់ភារី
ពាក់្ព័នន    តាមរយៈបណ្ឋថ ញ្ងគម បណ្ឋឋ ញព័ត៌មាន នរេទំព័រ Facebook Page    ារបញ្ជូ លសារអប់រ ំ
អំពីបញ្ហា នររឿងនញៀននៅក្បុង្ិលផៈភាពយនថ និងផសពវផាយវបផធម៌   តាមទូរ្័ពធចល័ត   តាមរយៈសាទ នីយ៍
វទិយុ និងទូរទ្សន៍រដឌ និងឯក្ជន។ល។   បនថជំរុញ និងបនងាីន្ក្មមភាពអប់រផំសពវផាយ   នៅតាមវធីិសាស្រ្ថ 
និងមនធាបាយនផសងៗ    នរៅពីារនរៀបចំក្មមវធីិរបមូលផថុ ំជារទង់រាយធំ   នៅតាមមូលោឌ នឱ្យបានជារបចា ំ
ររប់ទីក្សនលង និងដល់នគាលនៅសដលងាយរងនរគាេះ  ដូចជា  រកុ្មយុវវយ័ ក្មមក្រ ពលក្រ  ពិន្្អបក្នបីក្បរ 
រថយនថដឹក្ទំនិញ និងដឹក្អបក្ដំនណីរ។ល។ តាមក្មមវធីិរបមូលផឋុ ំជារទង់រាយតូច និងចលនាឲ្យមានារចូល
រមួពីររប់្មា្ភាព្ងគម បស្រញ្ហជ បខ្លឹមសារអប់រពីំបញ្ហា នររឿងនញៀននៅក្បុងររប់នវទិា និងរពឹតថិារណ៍នផស
ងៗ ក្បុងភូមិសាស្រ្ថដនសដន្មតទកិ្ចចរប្់រក្្ួង-សាទ ប័ន រាជធានី-នខ្តថ     នយងីបានខិ្តខំ្របឹងសរបងអនុវតថ
ារងារនោយទទួលបាននូវលទនផលដូចខាងនរាម៖ 

1>1> ការងារអបរ់តំាមប្រពន័្ធផ្សពវផ្ាយ 
- តាមរយៈនរេទំព័ររប្់អរគនលខាធិារោឌ ន ដនអាជាញ ធរជាតិរបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន 

(www. nacd.gov.kh) ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ  ឆប ២ំ០២០ មានារចូលអានចំនួន ២៩,៥១៧ដង 
- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានផសពវផាយឃលបីវនីដអូខ្លីៗ ្ថីពីបញ្ហា នររឿងនញៀន និង

ារនគារពចាប់ចរាចរណ៍ផលូវនគាក្ តាមបណ្ឋថ ញទំនាក់្ទំនង្ងគម Page Facebook រប្់អរគនលខាធិារ
ោឌ ន ដនអាជាញ ធរជាតិរបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន 

http://www.nacd.gov.kh/
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- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.    ្េារជាមួយសាទ នីយទូរទ្សន៍ វទិយុ    និងបណ្ឋឋ ញ
ព័ត៌មាន នដីមផនីធវីារអប់រផំសពវផាយ ពីផលប េះពាល់ និងនរគាេះថ្នប ក់្ដនារនរបីរបា្់នររឿងនញៀន។ 

1>2> ការងារអប់រផំ្សពវផ្ាយតាមសហគមន៍្   
- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. រក្្ួង-សាទ ប័នពាក់្ព័នន និងរណៈក្មាម ធិាររតួតពិនិតយ

នររឿងនញៀនរាជធានី-នខ្តថ បានបនថនធវីារអប់រផំសពវផាយពីផលប េះពាល់ និងនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន នៅតាម
នវទិាសាធារណៈ តាម្េរគា្ នរាងចរក្ និងក្មមវធីិនានានៅក្បុង្េរមន៍មយួចំនួន។ល។ 

- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានបនថនធវី្ក្មមភាពអប់រផំសពវផាយពីផលប េះពាល់ដន
ារនរបីរបា្់នររឿងនញៀន និងារបងាា រ ទប់សាា ត់ារឆលងរាតតាតដនវរីុ្កូ្វដី-១៩(COVID-19) តាមបណ្ឋថ ញ 
ទំនាក់្ទំនង្ងគម Page Facebook រប្់អរគនលខាធិារោឌ ន ដនអាជាញ ធរជាតិរបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន 

- ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. និងមស្រនថីជំនាញ     បានចូលរមួជាវារមិនក្បុងវរគ
បណឋុ េះបណ្ឋឋ លជនបនងាគ លនដីមផអីប់រផំសពវផាយ ្ថីពីាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន សដលនរៀបចំនោយ
រក្្ួងារពារជាតិ នៅទី្ឋីាររក្្ួង។ 

- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បាន្េារជាមយួរក្្ួង សាទ ប័នពាក់្ព័នន និងរណៈ
ក្មាម ធិាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀនរាជធានី-នខ្តថ  ជួយជំរុញឱ្យមាន្ក្មមភាពអប់រផំសពវផាយ ្ឋីពីបញ្ហា នររឿង
នញៀន ក្បុងឱ្ា្ពិធីបុណយាន់បិណឍ  និងពិធីបុណយភជុ ំបិណឍ របដពណីជាតិសខ្មរ។ 
 ជាមយួគាប ននេះ រណៈក្មាម ធិាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀនរាជធានី-នខ្តថ បាននធវីារអប់រផំសពវផាយ
ពីបញ្ហា នររឿងនញៀនបានចំនួន ១០,៣៤០នលកី្ នោយររបដណថ ប់នលីអបក្មក្ទទលួយក្សារ ៣៧២,៣៩៧នាក់្/
រ្ ី ២០២,៤៩៤នាក់្ ក្បុងននាេះ ៖ តាមរយៈររឹេះសាទ ន្ិក្ា ១០៥នលីក្ អបក្ចូលរមួ ១៤,៥៦៧នាក់្/រ្ី 
៨,២៥៣នាក់្ តាមនវទិាសាធារណៈ ៧,៤៣៤នលីក្ អបក្ចូលរមួ ២៦៣,៧៥០នាក់្/រ្ ី ១៣៧,១២២នាក់្, 
តាមរយៈវ ិ្ ័យសា្នា ៥២១នលីក្ អបក្ចូលរមួ ៩២,៨០៩នាក់្/រ្ី ៥៦,៩៧២នាក់្, តាមរយៈរបព័នន
ផសពវផាយ ២,១០២នលីក្ និងចុេះសចក្ខិ្តថប័ណត ១៤៧នលីក្ ន្មីនឹង ១៤,០០២្នលឹក្ និងនៅតាមនរាងចរក្ 
្េរគា្ ពនននាគារ អងគភាព ៣១នលីក្ អបក្ចូលរមួ ១,២៧១នាក់្/រ្ី ១៤៧នាក់្។ 

 ្រុបអបក្សដលមក្ទទលួសារអប់រនំៅក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះមានរបមាណ ៣៧២,៣៩៧នាក់្ 
រ្ ី២០២,៤៩៤នាក់្។  

នោយសឡក្ រក្្ួងសាធារណារ និងដឹក្ជញ្ជូ ន   បានបនថន្បី្ុំឲ្យរកុ្មេ ុនដឹក្ជញ្ជូ នាងំអ្់ 
នធវីារសណនាដំល់អបក្នបីក្បរយនយនថកំុ្ឲ្យនរបីរបា្់នររឿងនញៀន ឬនររឿងរ្វងឹ និងន្បីឲ្យបិទខិ្តថប័ណត
ផសពវផាយយុទននាាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់ នៅតាមយនយនថ និងជលយន   និងបនងាីន
្ក្មមភាពអប់រផំសពវផាយពីបញ្ហា នររឿងនញៀននៅតាមសាទ នីយជ៍ញ្ជ ីងអចល័តទូាងំរបនទ្ ។ 

2> ការកាត់បនាយម្ររោះថ្នា ក់បណ្ដា លមកពីការម្របើរាសម់្ររឿងម្ ៀន ការពាាល 
ស្ថេ រនីតិសមបទា បណេ៊ុ ោះបណ្ដេ លវិជាា ជីវៈ បាំណិនជីវិត ការម្ធវើសមាហរណកមម 
និងការចាកម្ច ពីម្ររឿងម្ ៀន 
អនុវតថតាមនគាលារណ៍ដឹក្នា ំ  ឲ្យពរងឹង្មតទភាព រុណភាព និងរប្ិទនភាព ដនារពាបាល 

សាថ រនីតិ្មផា និង្មាេរណក្មម ដូចជា៖ារជំរុញឱ្យបាន្ក្មមនូវដំនណីរារពាបាលតាម្េរមន៍, 
ពរងឹង្មតទភាពមណឍ លបនណ្ឋថ េះអា្នបរដឌ និងឯក្ជន  នោយពរងឹងសផបក្នវជជសាស្រ្ថ បណថុ េះបណ្ឋថ លវជិាជ ជីវៈ 
និង្មាេរណក្មម    ាត់បនទយារលប់នឡងីវញិនូវារនរបីរបា្់នររឿងនញៀន ,  បនងាីតយនថារជាក់្លក់្
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្រមាប់ារនធវី្ មាេរណក្មម និងារសថាបំនថនៅតាមឃុ-ំ្ងាា ត់, បនងាីតរបព័ននររប់ររងទិនបន័យអបក្នញៀន 
នររឿងនញៀនឱ្យបានចា្់ល្់តាមបនចចក្វទិាទំននីបនានពលបចចុបផនប និង្េារជាមយួដដរូពាក់្ព័នននដីមផី
រសាវរជាវរក្វធីិសាស្រ្ថពាបាលអបក្នញៀននររឿងនញៀនឱ្យាន់សតលែរបន្រីនឡងី  ,   គារំទក្បុងារបញ្ជូ នអបក្នរបី
របា្់នររឿងនញៀនសដលមិនបានទទួលន្វាពាបាល ឱ្យនៅទទលួន្វាពាបាល នោយនរបីរបា្់ររប់យនថារ 
ាងំារអប់រ ំនលីក្ទឹក្ចិតថ និងយនថារអនុវតថចាប់   ក៏្ដូចជាារជំរុញារនរៀបចំនគាលារណ៍នោេះរសាយភាព
ចនងែៀតសណននៅតាមមណឍ លបនណ្ឋថ េះអា្នបនៅតាមលក្ខណៈបនចចក្នទ្ នដីមផទីប់សាា តាររកី្រាលោល
ជំងឺកូ្វដី-១៩ ។ ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ នយងីបនថអនុវតថារងារនោយទទលួបាននូវលទនផលដូចខាងនរាម ៖ 

2>1> ការកាតប់ន្ថយគប្រោះថ្នា កប់ណ្ដា លមកពកីារគប្រើប្ាសគ់ប្គឿងគ ៀន្   
- រក្្ួង្ុខាភិបាល បនថផឋល់ន្វាពាបាលនោយឱ្្ថជំនួ្ នមតាដូន ដល់អបក្នញៀន

នររឿងនញៀនរបនភទអានភៀន(នេរ  ូអីុន) នៅសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ មានអបក្នៅទទលួន្វាពាបាលចំនួន ៧១នាក់្ រ្ ី

៨នាក់្ 
- បនថារគារំទចំនពាេះអងគារជាដដរូ សដលបាននិងកំ្ពុងអនុវតថក្មមវធីិផឋល់ន្វាមជុល-្ុីរាងំ

ចំនពាេះអបក្នរបីរបា្់នររឿងនញៀននោយចាក់្ នដីមផាីត់បនទយារឆលងនមនរារនអដ្៍ និងនរារឆលងតាមឈាម
នផសងៗនទៀត 

- ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានចូលរមួនធវីបទបងាា ញអំពីវឌ្ណនភាពដន
នររឿងនញៀនដនកិ្ចចរបជំុនលីក្ទី២ ្រមាប់ឆប ២ំ០២០       ក្បុងកិ្ចចរបជំុរណៈក្មមារ្រមប្រមួលរតីភារី
របយុទននឹងជំងឺនអដ្៍ និងនររឿងនញៀននៅក្សនលងនធវីារ សដលនរៀបចំនោយរក្្ួងារងារ និងបណឋុ េះបណ្ឋឋ ល
វជាជ ជីវៈ នៅទី្ឋីាររក្្ួង 

- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បាននរៀបចំកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាារងារ និងនរតៀមនរៀបចំវរគ
បណឋុ េះបណ្ឋឋ ល ្ឋីពីារាត់បនទយនរគាេះថ្នប ក់្បណ្ឋឋ លមក្ពីារនរបីរបា្់នររឿងនញៀនក្បុងភាពជាសដរូជា 
មយួមស្រនថីអនុវតថចាប់ នៅសាលរបជំុអរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ។ 

2>2> ការពាបាល ន្ងិស្តា រន្តីសិមបទា 
 បានជំរុញឲ្យរណៈក្មាម ធិាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀនរាជធានី-នខ្តថ    ពរងឹង និងបនងាីតរណៈ 

ក្មមារ្រមប្រមួល្រមាប់ារពាបាលអបក្នញៀននររឿងនញៀននោយសផែក្នលី្េរមន៍ តាមឃុ-ំ្ងាា ត់ 
នដីមផជំីរុញ និងគារំទឲ្យអបក្នរបីរបា្់ និងអបក្នញៀននររឿងនញៀន    មានភាពងាយរ្ួលនៅទទលួយក្ន្វា
ពាបាល នៅតាមមណឍ ល្ុខ្ភាព មនធីរនពទយបសងែក្ និងនលីក្ក្មព្់ារសថាបំនថនៅតាម្េរមន៍ 

 ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. និងមស្រនថីជំនាញចូលរមួ និងជួយ្រមប្រមួល 
ក្បុងក្មមវធីិទ្សនកិ្ចច្ិក្ាស្វងយល់នៅមណឍ លសក្សរប និងបនាបនររឿងនញៀន សដលនរៀបចំនោយរក្្ួង
បរសិាទ ន នៅមណឍ លពិភពថមីដនក្ថី្ងឃមឹ នខ្តថបាត់ដំបង និងមណឍ លជីវតិថមីភបំបាក់្ នខ្តថបនាធ យមានជ័យ ។ 

3> ការពរងឹងរបសទិ្ធភាពស្ថា ប័នអន៊ុវតេចាប ់
អនុវតថតាមនគាលារណ៍ដឹក្នា ំ ឲ្យបនងាីនរប្ិទនភាពទប់សាា ត់ និងារបស្រងាា បជាអាទិភាពនូវារ 

ចរាចរឆលងាត់នររឿងនញៀនតាមតំបន់រពំសដន  ក្មពុជា-ឡាវ ក្មពុជា-ដថ ក្មពុជា-នវៀតណ្ឋម  រពលនយនថនហាេះ
និងបនញ្ដីដរប្ណីយ ៍នោយនផ្លថ តនៅនលីារពរងឹងាររបមូលព័ត៌មានពីររប់របភព  ្ំនៅសវក្មុខ្ពកួ្ឧរកិ្ដឌ- 
ជនាងំនៅក្បុង និងនរៅរបនទ្ ឈាននៅបស្រងាា បបាននូវបណ្ឋថ ញជញួដូរនររឿងនញៀន    និងយក្ចិតថទុក្ោក់្ 



  TMB½r 6 / 15 
 

នៅនលីនគាលនៅរបឈមនានា តំបន់្មុរសាម ញនផសងៗសដលមានបញ្ហា នររឿងនញៀន ។  ក្បុងបរបិទដនវបិតថិជំងឺ
កូ្វដី១៩ និងក្បុងសាទ នភាពសដលពិភពនលក្ ក៏្ដូចនៅក្មពុជា  បានបិទរពំសដន បិទារនធវីដំនណីរជាអនថរជាតិ 
បិទទីតាងំ្បាយោឌ ននានា។ល។ជាឱ្ា្សដលសាទ ប័នអនុវតថចាប់រប្់នយងី មានលទនភាពនរចីនក្បុងារ 
បនងាីនាររសាវរជាវ ន្ុីបអនងាត បស្រងាា បក្រណី    នដីមផីឈាននៅរតួតរតាបាន្ភាពារណ៍នររឿងនញៀន 
នៅដផធក្បុងរបនទ្បានលែរបន្ីរ    និងបនថជំរុញារចុេះនធវីនត្ថរក្សារធាតុនញៀននលីនក្មងទំននីង  ជនមាន
តរមុយនរបីរបា្់នររឿងនញៀន     ពិន្្ារឆមក់្រតួតពិនិតយអបក្នបីក្បររថយនថដឹក្ទំនិញ ដឹក្ក្មមក្រ ដឹក្អបក្
ដំនណីរ   ក៏្ដូចជាារបនថមានវធិានារចាប់ចំនពាេះរកុ្មេ ុនដឹក្ជញ្ជូ ន   សដលមិន្េារជាមយួ្មតទកិ្ចច    
នេយីបសណថ តបនណ្ឋថ យឲ្យមានារនរបីបំពាននររឿងនញៀន ។ ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ នយងីបនថអនុវតថារងារនោយ 
ទទួលបាននូវលទនផលដូចខាងនរាម៖ 

3>1> ការពប្ងងឹសមតថភាពការងារអន្វុតាច្បាប ់
ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. និងមស្រនថីជំនាញ    បានចូលរមួជាររូបនងាគ ល

នធវីបទបងាា ញក្បុងវរគបណថុ េះបណ្ឋថ លចាប់    ្ថីពីាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀន   ជំនាញន្ុីបអនងាតបទនលមី្
នររឿងនញៀន និងបទនលមី្្មាែ តរបាក់្    សដលនរៀបចំនោយមនធីររបឆងំបទនលមី្នររឿងនញៀន   នៅសាល
្នបិបាតអរគ្បងារោឌ ននររបាលជាតិ។ 

3>2> លទ្ធផ្លបង្រ្ងាា បបទ្គលមើសគប្គឿងគ ៀន្    
ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ លទនផលដនកិ្ចចរបតិបតថិារបស្រងាា បបទនលមី្នររឿងនញៀនមានដូចខាងនរាម ៖ 
 បទ្គលមើសគប្គឿងគ ៀន្សរុប បង្រ្ងាា បបាន្ ៧៣២ករណី (នធៀបនឹងសខ្្ីហា/២០២០, មាន ៧៩៩

ក្រណី) ថយចុេះ ៦៧ក្រណី ន្មីនឹង ៨, ៣៨% ក្បុងននាេះ៖ 
 ក្រណីជញួដូរ រក្ាទុក្ ៤១៩ក្រណី 
 ក្រណីនរបីរបា្់ ៣០៧ក្រណី 
 ក្រណីោដុំេះ ០៥ក្រណី 
 ក្រណី្ំនយរ-សក្ដចប ០១ក្រណី 

 ជន្សងសយ័សរុប ឃាត់ខ្លនួ្មាន្ ១,៦៣៣នាក់ ប្សី ១០៩នាក់ (នធៀបសខ្្ីហា/២០២០, មាន 
១.៥៩៤នាក់្) ថយចុេះ ៣៨នាក់្ ន្មីនឹង ២,៣៨% ក្បុងននាេះ៖ 

 ជន្ងសយ័ក្បុងក្រណីជញួដូរ រក្ាទុក្ ៨៦៣នាក់្ (រ្ី ៨០នាក់្) 
 ជន្ងសយ័ក្បុងក្រណីនរបីរបា្់នររឿងនញៀន ៧៦៦នាក់្ (រ្ី ២៨នាក់្) 
 ជន្ងសយ័ក្បុងក្រណី្ំនយរ-សក្ដចប ០៣នាក់្ (រ្ី ០១នាក់្)  

ជន្ងសយ័រមួមាន ៖ ជនជាតិសខ្មរ ១,៦០០នាក់្ (រ្ី ១០៥នាក់្) និងជនជាតិបរនទ្ ៣១នាក់្ 
(រ្ ី០៤នាក់្) ន្មីនឹង ០៧ ជនជាតិ រឺ ៖ នវៀតណ្ឋម ០៩នាក់្ (រ្ី ០៣នាក់្), ចិន ១៣នាក់្, ដថ ០៣នាក់្ 
ឥណឍូ នន្ុី ០៣នាក់្ ឡាវ ០១នាក់្ រុ្ស ី០២នាក់្ និងអ ុយសរក្ន ០១នាក់្ (រ្ី ០១នាក់្បានក្សាង្ំណំុ
នរឿងបញ្ជូ ននៅសាលដំបូងរាជធានី-នខ្តថ។ 

 ជន្សងសយ័ចាប់តាមដីកា មានចំននួ ៤៤ដីា ឃាត់ខ្លួនជន្ងសយ័ចំននួ ៤១នាក់្ (រ្ី ០១នាក់្)។ 
 គប្គឿងគ ៀន្សរុប ចាប់យក្បានចំនួន ៦៣រ.រក្ ៧៦១,៨១រាម (នធៀបនឹងសខ្្ីហា/២០២០, 

១១រ.រក្ ៨៧៣.៩៣រាម) នកី្ននឡងី ៥១រ.រក្ ៨៨៧,៨៨រាម ន្មីនឹង ៤៣៦,៩% ក្បុងននាេះ៖ 
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 នមតំនេវតាមីនរាមនមៅ (ICE)   ៤០រ.រក្ ៧៣៥,៦៥រាម 
 នមតំនេវតាមីនរគាប់(WY) ១២០,៥៦រាម 
 អិុចសាឋ ្ុី(MDMA) ៣៤៥,៦៩រាម 
 នក្តាមីន ៥រ.រក្ ៤៨៦,៦៩រាម 
 នេរ  ូអិុន ៤រ.រក្ ៨៧២,០០រាម 
 កូ្ាអីុន ១២រ.រក្ ២០០,៩៥រាម 
 សារធាតុរីមីផស ំ ១រ.រក្ ២៦០,០១រាម 

 កញ្ឆា គប្កៀមចំនួន ១រ.រក្ ៩៨២,១០រាម 
 កញ្ឆា ប្សស់ច្បំន្ួន្ ៨៥២៥៥គដើម 
 សមាា រចាប់យក ក្បុងរបតិបតថិារបស្រងាា បបទនលមី្នររឿងនញៀន សដលបានបញ្ជូ ននៅសាលដំបូង

រាជធានី-នខ្តថ រមួមាន ៖ រថយនថចំននួ ១០នររឿង, ម ូតូចំននួ ១៨៤នររឿង, ទូរ្័ពធ ៦២៦នររឿង, ជញ្ជ ីង ៤៨
នររឿង, របាក់្ក្មពុជាចំននួ ១០,៨៧៧,៩០០នរៀល, របាក់្អានមរកិ្ ៩៨០ដុលល រ និងរបាក់្ដថ ២០បាត។ 

កាុងច្បនំ្ួន្ករណីគប្គឿងគ ៀន្ខាងគលើ ៖ 
 ក្រណីនររឿងនញៀនបស្រងាា បនោយ សមតថកចិ្បចន្គរបាលច្បនំ្នួ្ ៦១១ក្រណី ឃាត់ខ្លួនជន្ងសយ័

ចំននួ ១,៣៨១នាក់្ (រ្ី ៧២នាក់្)។ 
 ក្រណីនររឿងនញៀនបស្រងាា បនោយ សមតថកចិ្បចកងរាជអាវុធហតថច្បនំ្នួ្ ១២១ក្រណី ឃាត់ខ្លួនជន

្ងសយ័ចំននួ ២៥១នាក់្ (រ្ី ៣៧នាក់្)។ 
 ក្ត់្មាគ ល់ បទនលមី្ នររឿងនញៀនធំៗ  សដលមានរបភពេូរចូលតាមរចក្រពំសដននគាក្ដនភារ

ឦសានភារខាងលិច និងមានារលួចនានំចញនៅរពំសដនភារខាងនកី្តរបនទ្ រតូវបាន្មតទកិ្ចចជំនាញ
រសាវរជាវរក្នឃញី និងបស្រងាា បបាន រមួមាន ៖ 

 ក្រណីចាប់ពី០១រីឡូរាមនឡងី មាន ០៤ក្រណី ន្ម ី ០៤រក្មុ ឃាត់ខ្លួនជន្ងសយ័បាន 
០៥នាក់្ (រ្ី ០១នាក់្) មាននមនាល ង ០១នាក់្ និងបណ្ឋថ ញ ០៤នាក់្ (រ្ី ០១នាក់្) ក្បុងននាេះ មានជន
ជាតិសខ្មរ ០១នាក់្ ជនជាតិចិន ០១នាក់្ ជនជាតិរុ្ស ី០២នាក់្ ជនជាតិអ ុយសរក្ន ០១នាក់្ (រ្ី) និងរបឹ
អូ្នររឿងនញៀន្រុបបាន ៥៨រីឡូរាម ៨១៥.២៨រាម និងសារធាតុរីមីផស ំ១រីឡូរាម ២៦០.០១រាម។ 

 ក្រណីចាប់ពី១០០រាម ដល់ ៩៩៩ រាម មាន ០៦ក្រណី ន្មី ០៦រក្មុ ឃាត់ខ្លួនជន
្ងសយ័បាន ១១នាក់្(រ្ី ០៣នាក់្)មានបណ្ឋថ ញ ១១នាក់្(រ្ី ០៣នាក់្)ក្បុងននាេះ មានជនជាតិសខ្មរ០៩នាក់្
(រ្០ី៤នាក់្) ជនជាតិចិន០២នាក់្ និងរបឹអូ្នររឿងនញៀន្រុបបាន ២រីឡូរាម និង ៧២៦.៤៤រាម។ 

3>3> ការអន្ុវតាវិធាន្ការរដឋបាល ៖ 
 អនុវតថវធិានាររដឌបាលបានចំននួ ០២នលីក្ ក្បុងននាេះ បានអនញ្ជ ីញមាច ្់អាជីវក្មម និងអបក្ពាក់្
ព័ននមក្សាថ ប់ារសណនាអំប់រផំសពវផាយអំពីបញ្ហា នររឿងនញៀនបានចំនួន ០២នលកី្ ន្មីនឹង ៥៥នាក់្ រ្ ី
៣៣នាក់្ ទនធឹមននាេះ ្បងារោឌ ននររបាលរាជធានី-នខ្តថ បានចុេះនធវីនត្ថរក្សារធាតុនញៀននលីនក្មងទំននីង 
ជនមានតរមុយនរបីរបា្់នររឿងនញៀន និងឆមក់្រតួតពិនិតយអបក្នបីក្បររថយនថដឹក្ទំនិញ ដឹក្ក្មមក្រ ដឹក្អបក្
ដំនណីរ បុរគលិក្ក្លឹបក្មានថ ា្ុីណូ ្ណ្ឋឌ គារ ខារា អូនខ្ ្រុបចំនួន ៧៩នលីក្ ន្មីនឹង ៣៥១នាក់្/រ្ី 
១១នាក់្ រក្នឃញីអបក្ផធុក្សារធាតុនញៀន ១២១នាក់្ រតូវបាន្មតទកិ្ចចនធវីារបញ្ជូ នតាមនីតិវធីិចាប់ឲ្យនៅ
ទទលួយក្ន្វាបនាប និងពាបាល។  
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3>4> លទ្ធផ្លគកាសលវិច្បយ័គលើសណំ្ដកសងសយ័ជាគប្គឿងគ ៀន្ 
 ្ំណ្ឋក្្ងសយ័ជានររឿងនញៀន សដលបាននធវីនា្លវច័ិយក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ  ឆប ២ំ០២០ មាន

ចំនួន  ៥១៣ក្រណី ន្មីនឹង ៥៦៩្ណំ្ឋក្ ក្បុងននាេះ៖ 
 សំណ្ដកវិជជមាន្ស្តរធាតុគ ៀន្ មានចំននួ ៥៤៨្ណំ្ឋក្ (៩៦,២៨%) រឺ៖ 
 នមតំនេវតាមីនរគាប់ (WY)  ១០្ំណ្ឋក្ = ១,៧៥% 
 នមតំនេវតាមីនរាមនមៅ (ICE)  ៤៩៨្ំណ្ឋក្ = ៨៧,៥២% 
 សារធាតុនញៀនរបនភទ (នក្តាមីន)  ២០្ំណ្ឋក្ = ៣,៥១% 
 សារធាតុនញៀនរបនភទ (អិុចសាឋ ្ុី)  ១៧្ំណ្ឋក្ = ២,៩៨% 
 សារធាតុនញៀនរបនភទ (ក្ញ្ហឆ )  ៣្ំណ្ឋក្ = ០,៥២% 

 សំណ្ដកអវិជជមាន្ស្តរធាតុគ ៀន្ = ២១្ណំ្ឋក្ (៣,៦៩%)។ 
- ផឋល់នត្ថរក្សារធាតុនញៀននឈាម េះ(មា រវីនត្ឋ)ចំននួ ១០០នត្ឋ និង៤០០មីលលិលីរត នត្ថ

រក្សារធាតុនញៀនក្បុងទឹក្មូរតនឈាម េះ(នមតំនេវតាមីន)ចំននួ ៣០០នត្ថ និងនរសាម្ំបុរតរក្ាវតទុតាងចំនួន 
២០០្នលឹក្ ដល់អងគភាពចំននួ ០៣ រឺ ្បងារោឌ ននររបាលរាជធានីភបំនពញ ្បងារោឌ ននររបាលនខ្តថ
ក្ណ្ឋឋ ល និង្បងារោឌ ននររបាលនខ្តថកំ្ពង់ចាម។   

4> ការរតួតពិនិតយស្ថរធាត៊ុរីមីផស ាំ  
    បានបនថជំរុញឱ្យរក្្ួងឧ្ាេក្មម វទិាសាស្រ្ថ បនចចក្វទិា និងនវានុវតថន៍ នរៀបចំវរគបណថុ េះបណ្ឋថ ល  
ឬ្ិាខ សាលដល់មាច ្់អាជីវក្មម   និងបុរគលិក្រកុ្មេ ុន នរាងចរក្   សដលមានរបតិបតថិារពាក់្ព័នននឹង
សារធាតុរីមីផសំ ឱ្យមានារយល់ដឹងាន់សតចា្់អំពីារររប់ររង  និងរតួតពិនិតយសារធាតុរីមីផស។ំ ជំរុញឱ្យ
មានអបក្ទទលួខុ្្រតូវចា្់ល្់ក្បុងារររប់ររងសារធាតុរីមីផស ំ្រមាប់ផលិតក្មមរកុ្មេ ុន នរាងចរក្រប្់
ពកួ្នរ។ ជំរុញារចុេះនធវីអធិារកិ្ចចនៅតាម រកុ្មេ ុន នរាងចរក្ ្េរគា្សដលនរបីរបា្់សារធាតុរីមីផស ំ
នដីមផពិីនិតយនមីលន្ៀវនៅបនធុក្  និងវាយតដមលពីហានីភ័យនានា សដលអាចនកី្តមាននោយារបសងវរសារធាតុ
រីមីផសនំៅផលិតនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់។ជាមយួគាប ននេះ អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានចូលរមួ្េ-
ារជាមយួរក្្ួង-សាទ ប័នពាក់្ព័នន ក្បុងាររបមូលព័ត៌មាន និងរតួតពិនិតយឯក្សារារអនុញ្ហដ តឲ្យនាចូំលនូវ
សារធាតុនញៀន និងសារធាតុរីមីផស ំសដលបានកំ្ណត់ក្បុងតារាងឧប្មព័ននដនចាប់្ឋីពីាររតួតពិនិតយនររឿង
នញៀន ។ ជាក់្ស្ឋងក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ឆប ២ំ០២០ នយងីររប់ររងបាននូវសារធាតុនញៀន និងសារធាតុរីមីផសំ្ រុប
ចំននួ ៨,៣៤៨,០៥០រ.រក្ និង៣៦លីរត សដល្ទិតក្បុង៖ 

 តារាងទី៤ ដនចាប់្ឋីពីាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀន៖ 
- រក្្ួងឧ្ាេក្មម វទិាសាស្រ្ថ បនចចក្វទិា និងនវានុវតថន៍ បានផថល់អាជាញ ប័ណតនាចូំល
សារធាតុរីមីផសចំំនួន ២,១៨០,០០០រ.រក្ និង ៣៦លីរត 

- រកុ្មរបឹក្ាអភិវឌ្ណន៍ក្មពុជា បានផឋល់អាជាញ ប័ណតនាចូំលសារធាតុរីមីផសចំំននួ ៦,១៦៨,០ 
០០រ.រក្។ 

 តារាងទី៤ ដនចាប់្ឋីពីាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀន៖ 
រក្្ួង្ុខាភិបាល បានផឋល់អាជាញ ប័ណតនាចូំលវតទុធាតុនដីមចំននួ ៥០រ.រក្។ 
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5> កិចចសហរបតិបតេិការអនេរជាតិជាមួយរបម្ទ្សជាប់រពាំសដន 
បានបនងាីនកិ្ចច្េរបតិបតថិារអនថរជាតិជាមយួរបនទ្ជាប់រពំសដន តាមរយៈារអនុវតថសាម រតី

ដនកិ្ចចរពមនរពៀងនទវភារីជាមយួរបនទ្ដថ ឡាវ និងរបនទ្នវៀតណ្ឋម រមួមាន៖ 
5>1> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. ្េារជាមួយភារីដថ និងភារីឡាវ បនថពរងឹងយនថារ 

ភូមិ ឃុ/ំ្ងាា ត់ ្ គាម ននររឿងនញៀនរវាងនខ្តថរពេះវហិារ ជាមយួនខ្តថអូរប ុន និងរវាងនខ្តថ្ធឹងសរតង ជាមយួ
នខ្តថចំបា សាក់្។ 

5>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថ ពរងឹងរប្ិទនភាពារងារារយិល័យទំនាក់្ទំនង
រពំសដន(BLO) ជាមយួរបនទ្ជិតខាង។ 

5>3> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានចាត់បញ្ជូ នមស្រនថីជំនាញចូលរមួពិភាក្ាារងារ 
និងចុេះរតួតពិនិតយទីតាងំភូមិសាស្រ្ថ នដីមផនីរតៀមនរៀបចំសផនារ្ក្មមភាពអនុវតថរបតិបតថិាររតីនាណមា្ 
១៥១១ ក្បុងនគាលបំណងពរងឹង្ក្មមភាពទប់សាា ត់ ារចរាចរនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់ឆលងាត់រពំសដន នៅ
តាមនគាលនៅនខ្តថ្ធឹងសរតង ឧតថរមានជ័យ និងនខ្តថរពេះវហិារ។  

6> កិចចសហរបតិបតេិការអនេរជាតិជាមួយរបម្ទ្សកា៊ុងតាំបន់ និងដដរូអភិវឌ្ឍន៍នន 
បានបនថពរងឹង និងពរងីក្កិ្ចច្េរបតិបតថិារអនថរជាតិ ជាមយួរបនទ្នានាក្បុងតំបន់ ក្បុង

្ក្លនលក្ និងដដរូអភិវឌ្ណន៍នានា តាមររប់យនថារ នទវភារី រតីភារី ពេុភារី នដីមផទីប់សាា ត់ារចរាចរ 
និងារនរបីរបា្់នររឿងនញៀន ក៏្ដូចជាារបនថកិ្ចច្េារជាមយួអងគារដដរូជាតិ និងអនថរជាតិ នដីមផគីារំទ
ារងាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀននៅក្មពុជា  ។   ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ    នយងីបនថអនុវតថារងារនោយទទលួបាន
លទនផលដូចខាងនរាម៖ 

6>1> អរគនលខាធិារ អ.ជ.ប.រ.ញ. និងមស្រនថីជំនាញ    បានចូលរមួក្បុង្នបិ្ីទ្រមប្រមួល
នលីក្ទី១២ ្ថីពីនគាលននយបាយ្នថិ្ុខ្្េរមន៍អាសា ន(12th ASCCO) តាមរយៈរបព័ននអនឡាញ  
នរៀបចំនោយអរគនលខាធិារអាសា ន នៅសាលរបជំុអរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ។  

6>2> ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. និងមស្រនថីជំនាញ   បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុរតួត
ពិនិតយ និងនធវីបចចុបផនបភាពនលីរបាយារណ៍នររឿងនញៀនអាសា នឆប ២ំ០១៩ សដលនរៀបចំនោយអរគនលខាធិ 
ារអាសា ន តាមរបព័ននអនឡាញ នៅសាលរបជំុអរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ។  

7> ការពរងឹងយនេការរតតួពិនិតយម្ររឿងម្ ៀនម្ៅថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ម្រកាមជាតិ 
អនុវតថតាមនគាលារណ៍ដឹក្នា ំ  ឲ្យពរងឹងយនថារន្នាធិារ  នដីមផអីនុវតថារដឹក្នាពំេុវ ិ្ ័យ 

ក្បុងាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀននៅថ្នប ក់្រាជធានី-នខ្តថ រក្ុង រ្ុក្ ខ្ណឍ  ឃុ ំ្ងាា ត់         និងនដីមផជំីរុញ
រប្ិទនភាពារងាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនឱ្យទទួលបានលទនផលលែរបន្ីរ  ធានាបាននូវនិរនថរភាពាងំ
ារងារតាមោនបូក្្រុបរបាយារណ៍ និងវាយតដមល្ភាពារណ៍នររឿងនញៀន        ក៏្ដូចជាារបនថអនុវតថ 
នគាលននយបាយនលីក្ទឹក្ចិតថដល់អងគភាព     បុរគលមានសាប ដដពិតរបាក្ដក្បុងារងាររបយុទនរបឆងំនររឿង
នញៀននៅថ្នប ក់្ជាតិ និងថ្នប ក់្នរាមជាតិ រមួាងំវ ិ្ ័យឯក្ជនផងសដរ  ។   ក្បុងសខ្ក្ញ្ហដ ននេះ  នយងីបនថអនុវតថ
ារងារទទលួនោយបាននូវលទនផលដូចខាងនរាម៖ 

7>1> អរគនលខាធិារ អ.ជ.ប.រ.ញ. និងមស្រនថីជំនាញចូលរមួក្បុងកិ្ចចរបជំុពិភាក្ាារពាររនរមាង
ថវាិឆប ២ំ០២១ រប្់អាជាញ ធរជាតិរបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន នៅទី្ថីាររក្្ួងន្ដឌកិ្ចច និងេរិញ្ដវតទុ។  
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7>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.      ្េារជាមួយរណៈក្មាម ធិាររតួតពិនិតយនររឿង
នញៀនរាជធានី នខ្តថ    បាននរៀបចំកិ្ចចរបជំុផសពវផាយរបាយារណ៍    ្ឋីពីលទនផលារងាររតួតពិនិតយនររឿង
នញៀនឆមា្ទី១ និងនលីក្ទិ្នៅារងារឆមា្ទី២ឆប ២ំ០២០ នៅទូាងំរបនទ្ ។ 

7>3> អរគនលខាធិាោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.       បាន និងកំ្ពុងបនថនីតិវធីិនរៀបចំន្ចក្ថីរពាងនគាល 
ននយបាយជាតិ្រមាប់ារបនងាីតភូមិ-ឃុ/ំ្ងាា ត់ ្ គាម ននររឿងនញៀន។ 

ជាមួយរា ម្នោះ ថ្នា ក់ដឹកន ាំអរគម្លខាធិការដ្ឋា ន ដនអាជាា ធរជាតិរបយ៊ុទ្ធរបឆ ាំង
ម្ររឿងម្ ៀន ានចូលរមួកា៊ុងការងារម្ផសងៗ រមួមាន៖ 

- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.    បានចាត់បញ្ជូ នមស្រនថីជំនាញ  នៅចូលរមួក្បុងអងគរបជំុ ្ថីពី 
របាយារណ៍្មិទនផល្ំខាន់ៗ  ដនារអនុវតថយុទនសាស្រ្ថចតុនាណដំណ្ឋក់្ាលទី៤  រប្់រាជរោឌ ភិបាល
នីតិាលទី៦ដនរដឌ្ភា  នរាមអធិបតីភាព ឯក្ឧតថមបណឍិ ត ្ភាចារយ េុនី ថូរា ក់្្ុ ីរដឌនលខាធិាររបចាាំរ
ទី្ថីាររណៈរដឌមស្រនថី នៅទី្ថីាររណៈរដឌមស្រនថី  

- ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោប ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានចូលរមួក្បុងកិ្ចចរបជំុសាថ ប់របាយារណ៍
្នងខប ្ថីពីលទនផលរបជំុឆលងសផនារចំណូល-ចំណ្ឋយថវាិឆប ២ំ០២១ “ក្រមិតបនចចក្នទ្” រប្់រក្្ួង
មហាដផធ  សផបក្្នថិ្ុខ្សាធារណៈ ជាមយួរក្្ួងន្ដឌកិ្ចច  និងេរិញ្ដវតទុ   នរាមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ព្់ 
្នមថចរក្ឡានហាម ្ នខ្ង ឧបនាយក្រដឌមស្រនថី រដឌមស្រនថីរក្្ួងមហាដផធ នៅទី្ថីាររក្្ួងមហាដផធ 

- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានចាត់បញ្ជូ នមស្រនថីជំនាញចូលរមួក្បុងកិ្ចចរបជំុអនថររក្្ួង
ក្រមិតបនចចក្នទ្ នដីមផពិីភាក្ានលីន្ចក្ថីរពាងរបាយារណ៍វឌ្ណនភាពឆប ២ំ០១៩ ដនារអនុវតថសផនារ
យុទនសាស្រ្ថអភិវឌ្ណន៍ជាតិ(ផ.យ.អ.ជ.)ឆប ២ំ០១៩-២០២៣ សដលនរៀបចំនោយរក្្ួងសផនារ នៅ្ណ្ឋឌ គារ
ាបូំឌី្យ ណ្ឋ 

- អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.     បានចាត់បញ្ជូ នមស្រនថជំីនាញចូលរមួ “  ្ិាខ សាលសចក្
រសំលក្បទពិនសាធន៍ និងពរងឹង្មតទភាពដល់រកុ្មារងារអនថររក្្ួង្រមាប់តាមោនរតួតពិនិតយ និងវាយ
តដមលារអនុវតថនគាលនយបាយជាតិរបជាជនឆប ២ំ០១៦-២០៣០” សដលនរៀបចំនោយរក្្ួងសផនារ នៅ
នភាជនីយោឌ នទននលបាសាក់្២ 

- ថ្នប ក់្ដឹក្នាអំរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បានចូលរមួកិ្ចចរបជំុពិភាក្ានលីន្ចក្ថីរពាងចាប់ 
្ថីពីារបនងាីតរណៈក្មាម ធិារជាតិរបឆងំារុណក្មម អំនពីនឃារនៅ អំនពីអមនុ្សធម៌ អំនពីនធវីទុក្ខបុក្
នមបញ ឬទណឍ ក្មម សដលនរៀបចំនោយរណៈក្មាម ធិារជាតិរបឆងំារុណក្មម នៅទី្ថីាររក្្ួងមហាដផធ។ 
IV. ទ្ិសម្ៅរតួតពិនិតយម្ររឿងម្ ៀន សេត៊ុលឆា ាំ២០២០ 

នដីមផអីនុវតថបនថឲ្យមានរប្ិទនភាពនលីារងាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀន អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. 
បានោក់្នចញនូវទិ្នៅារងារ្រមាបស់ខ្តុលឆប ២ំ០២០ ដូចខាងនរាម៖ 

1> ការអប់រ ាំ ផសពវផាយ បងាា រ ទ្ប់ស្ថា ត់ និងបដិម្សធម្ររឿងម្ ៀន 
1>1> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថារចុេះសចក្កូ្នន្ៀវនៅអប់រ ំ ន្ៀវនៅចំនណេះដឹង

ជាមូលោឌ នពីនររឿងនញៀន ខិ្តថប័ណតអប់រផំសពវផាយពីបញ្ហា នររឿងនញៀន បិទផ្លធ ងំរូបភាពអប់រផំសពវផាយពី
នរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន ន្ៀវនៅក្ំរង ្ំណួរ-ចនមលីយពីនររឿងនញៀន ពិន្្ារនបាេះពុមព និងផសពវផាយ
ទិ្នសាល ក្រប្់្នមថចរក្ឡានហាម ្ នខ្ង ៣កំុ្ ១រាយារណ៍ នៅតាមរក្្ួង សាទ ប័ន អងគភាព ររឹេះសាទ ន
្ិក្ា នរាងចរក្ ្េរគា្ ារោឌ ន្ំណង់ ក្្ិោឌ ន លំនៅោឌ ន ក្មមក្រ និងនលីយនយនថ។ល។ 



  TMB½r 11 / 15 
 

1>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថារងារអប់រផំសពវផាយនលីក្ក្មព្់ារយល់ដឹងជា
សាធារណៈពីនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀនដល់រកុ្មនគាលនៅរបឈម និងងាយរបឈមនឹងនរគាេះថ្នប ក់្ ដូចជា 
រកុ្មយុវវយ័ ពលក្រចល័ត ពលក្រចំណ្ឋក្ រ្ុក្ ក្មមក្រ្ំណង់ ក្មមក្រនរាងចរក្ ក្មមក្រនរៅរបព័នន អបក្នបីក្
បររថយនថដឹក្ទំនិញ  និងដឹក្អបក្ដំនណីរ  និងទីតាងំ្បាយោឌ ននានា ក៏្ដូចជាបនថជំរុញារបណថុ េះបណ្ឋថ ល 
ចាត់តាងំចងរក្ងរកុ្មជនបនងាគ ល និងារបណថុ េះបណ្ឋថ លអប់រផំសពវផាយពីបញ្ហា នររឿងនញៀនដល់មស្រនថីនរាម
ឱ្វាទ នៅដផធក្បុងរក្្ួង សាទ ប័ន អងគភាព។ 

1>3> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថបស្រញ្ហជ បខ្លឹមសារអប់រពីំបញ្ហា នររឿងនញៀន នៅក្បុង 
ារផសពវផាយពាណិជជក្មម ក្បុងពិធីឈប់្រមាក្ និងរពឹតថារណ៍្ងគមនផសងៗក្បុងភូមិសាស្រ្ថដនសដន្មតទកិ្ចច
រប្់រក្្ួង-សាទ ប័ន និងរាជធានី-នខ្តថ។ 

1>4> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. ្េារជាមយួរក្្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា នដីមផី
នរៀបចំបណ្ឋត ល័យឌី្ជីថលអប់រផំសពវផាយពីបញ្ហា នររឿងនញៀននៅបណ្ឋត ល័យ្នមថចនតនជា េ ុន ស្ន០១
ក្សនលង និងនៅសាលធនធានចំនួន០៩ក្សនលង។ 

1>5> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថគារំទដល់រក្្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា ផលិត
ឧបនទធ្្ិក្ា ដូចជា ន្ៀវនៅ្ិក្ានគាល ្ថីពីនររឿងនញៀន និង្ុវតទិភាពដនារអភិវឌ្ណ ន្ៀវនៅ ្ថីពី
វធីិសាស្រ្ថដនារបនរងៀន និងារបណថុ េះបណ្ឋថ លររូបនរងៀន នៅតាមររឹេះសាទ នររុនា្លយនខ្តថ និងវទិាសាទ ន
បណថុ េះបណ្ឋថ លររូ។ 

1>6> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថអភិវឌ្ណខ្លឹមសារនមនរៀន  ្ថីពីារបងាា របញ្ហា នររឿង
នញៀន និងវធីីបនរងៀន្រមាប់ោក់្ចូលនៅក្បុងន្ៀវនៅ្ិក្ានគាល និងមុខ្វជិាជ អប់រ ំ្ ុខ្ភាព ្រមាប់ថ្នប ក់្
អប់រមូំលោឌ នរប្់រក្្ួងអប់រ ំ យុវជន និងកី្ឡា ក៏្ដូចជាារនរៀបចំខ្លឹមសារនមនរៀន ្ថីពីារបងាា របញ្ហា
នររឿងនញៀន្រមាប់ក្មមវធីិបណថុ េះបណ្ឋថ លធនធានមនុ្សាងំនៅក្បុងរក្បខ្ណឍ ្ុីវលិ និងក្ងក្មាល ងំរបោប់
អាវុធ។  

1>7> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនឋកិ្ចច្េារជាមយួរក្្ួង-សាទ ប័ន ្មាជិក្
អាជាញ ធរជាតិរបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន និងរណៈក្មាម ធិាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀនរាជធានី-នខ្តថ នដីមផី
ផសពវផាយចាប់ ្ថីពីាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀន, ្ភាពារណ៍នររឿងនញៀន, ចំនណេះដឹងជាមូលោឌ នអំពី
ផលប េះពាល់ និងនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន នៅតាមតំបន់នគាលនៅ្ំខាន់ៗសដលងាយរងនរគាេះនោយសារ
នររឿងនញៀន។ 

1>8> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថនរៀបចំនវទិាតុមូលនដីមផអីនុវតថសផនារយុទននាារ
របយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់នលីក្ទី៥។ 

1>9> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថនរៀបចំនវទិាជបួជាមយួវ ិ្ ័យឯក្ជន នដីមផអីនុវតថ
សផនារយុទននាាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់នលីក្ទី៥។ 

1>10> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថ្េារជាមួយសាទ នីយទូរទ្សន៍ វទិយុ និងបណ្ឋថ ញ
សារព័ត៌មាននអឡចិរតូនិក្នដីមផនីធវីារផសពវផាយពីារងារសដលាក់្ទងនឹងបញ្ហា នររឿងនញៀន។ 

1>11> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថបញ្ជូ នសារអប់រផំសពវផាយតាមទូរ្័ពធចល័ត តាម
រយៈ្ិលផៈភាពយនថ និងផសពវផាយវបផធម៌តាមរយៈសាទ នីយវ៍ទិយុ និងទូរទ្សន៍ តាមនរេទំព័ររប្់រក្្ួង 
សាទ ប័នរដឌ ពិន្្តាមរយៈPage Facebook រប្់ថ្នប ក់្ដឹក្នារំរប់ជាន់ថ្នប ក់្។ 
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1>12> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថចលនាឲ្យមានារចូលរមួពីអងគារមិនសមនរោឌ ភិបាល 
និងវ ិ្ ័យឯក្ជន ក្បុងារងារអប់រផំសពវផាយ ពីផលប េះពាល់ និងនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន។ 

1>13> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថនបាេះពុមពខិ្តថប័ណតអប់រពីំផលប េះពាល់ និងនរគាេះ
ថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន ្រមាប់អប់រផំសពវផាយនៅនលីរកុ្មនគាលនៅសដលងាយរងនរគាេះនោយសារារនរបីរបា្់
នររឿងនញៀន។ 

1>14> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថជំរុញ និង្រមប្រមួលជាមួយរក្ុមេ ុន និងវ ិ្ ័យ
ឯក្ជន នដីមផនីធវី្ក្មមភាពផសពវផាយអប់រពីំនរគាេះថ្នប ក់្ដននររឿងនញៀន នៅក្បុងក្មមវធីិនផសងៗ និងទិវាបុណយ
ជាតិ្ំខាន់ៗ។ 

1>15> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. នរតៀមនរៀបចំសផនារបណឋុ េះបណ្ឋឋ លររូបនងាគ លនៅ
តាមបណ្ឋឋ រក្្ួង-សាទ ប័ន អងគភាព ជាពិន្្តាមបណ្ឋឋ រាជធានី-នខ្តថ។ 

2> ការកាត់បនាយម្ររោះថ្នា ក់បណ្ដា លមកពីការម្របើរាសម់្ររឿងម្ ៀន ការពាាល 
ស្ថេ រនីតិសមបទា បណេ៊ុ ោះបណ្ដេ លវិជាា ជីវៈ បាំណិនជីវិត ការម្ធវើសមាហរណកមម 
និងការចាកម្ច ពីម្ររឿងម្ ៀន 
2>1> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថជំរុញ្ក្មមភាពផសពវផាយឲ្យាន់សត្ក្មម នដីមផី

ឲ្យអបក្រងនរគាេះនោយសារនររឿងនញៀន បានដឹងភាញ ក់្រលឹក្ និង្ម័ររចិតថនៅទទួលយក្ន្វាពាបាលនៅតាម
មនធីរនពទយបសងែក្ ឬមណឍ ល្ុខ្ភាព។ 

2>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. ជំរុញ និងពរងឹង្មតទភាព រុណភាព ដនយនថារ
ររប់ររងមណឍ លបនណ្ឋថ េះអា្នប ្រមាប់អប់រ ំបនាប ពាបាល និងសាថ រនីតិ្មផាអបក្នញៀននររឿងនញៀន។ 

2>3> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.  បនថ្េារនរៀបចំ  និងពរងឹងមនធីរនពទយបសងែក្ និង
មណឍ ល្ុខ្ភាពឱ្យមានលទនភាព និង្មតទភាពអាចទទលួពាបាលអបក្នញៀននររឿងនញៀននោយសផែក្
នលី្េរមន៍ បណ្ឋឋ រាជធានី-នខ្តថ ក៏្រតូវនរៀបចំយនថារគារំទចំនពាេះដំនណីរារពាបាលននេះផងសដរ។ 

2>4> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថពរងឹងរណៈក្មមារ្រមប្រមួលដល់ារពាបាល
អបក្នញៀននររឿងនញៀន ក្បុង្េរមន៍ នៅតាមឃុ-ំ្ងាា ត់ នដីមផជំីរុញ និងគារំទឲ្យអបក្នរបីរបា្់ និងអបក្
នញៀននររឿងនញៀនមានភាពងាយរ្លួនៅទទលួយក្ន្វាពាបាលនៅតាមមណឍ ល្ុខ្ភាព-មនធីរនពទយបសងែក្ 
និងនលីក្ក្មព្់ារសថាបំនថនៅតាម្េរមន៍។ 

2>5> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. ជំរុញារោក់្ឱ្យដំនណីរារនូវមជឈមណឍ លជាតិផថល់
ន្វាពាបាលនោយ្ម័ររចិតថ និងសផែក្នលី្េរមន៍ ដល់អបក្នញៀននររឿងនញៀន នៅនខ្តថរពេះ្ីេនុ ឱ្យ
បានក្បុងសខ្វចិឆិាឆប ២ំ០២០ខាងមុខ្។ 

2>6> អរគនលខាធិាោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. ជំរុញារនរៀបចំនគាលារណ៍សណនាំ្ រមាប់ារបញ្ជូ ន
អបក្នញៀននររឿងនញៀនមណឍ លបនណ្ឋឋ េះអា្នបសដលមានារចនងែៀតសណន  នៅមជឈមណឍ លជាតិនៅនខ្តថ
រពេះ្ីេនុ។ 

2>7> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. ពរងឹងារអនុវតថវធិានរមាល ត្ងគម និងវធិានអនាម័យ 
នានាក្បុងមណឍ លបនណ្ឋថ េះអា្នប្រមាប់ពាបាល និងសាថ រនីតិ្មផាអបក្នញៀន ក្បុងដំណ្ឋក់្ាលដនវបិតថិន៍
ជំងឺកូ្វដី-១៩ ។ 
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2>8> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថជំរុញារនរៀបចំន្វាពាបាល និងសាថ រនីតិ្មផា
ដល់អបក្នញៀននររឿងនញៀន សដលជាទណឍិ តនៅតាមមណឍ លអប់រសំក្សរប និងពនននាគារ។ 

2>9> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថចលនា និងផថល់ារ្រមប្រមួលឲ្យមានារចូល
រមួពីវ ិ្ ័យឯក្ជន នលីារងារពាបាល និងសាថ រនីតិ្មផាអបក្នញៀននររឿងនញៀន។ 

2>10> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. នរតៀមចុេះរតួតពិនិតយមណឍ លពាបាល សាថ រនីតិ្មផា
អបក្នញៀននររឿងនញៀន រប្់រដឌ និងឯក្ជន។ 

2>11> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថអនុវតថារងារជាមយួអងគារ Aids Care China 
នលីារងារពាបាលអបក្នញៀននររឿងនញៀនតាម្េរមន៍។ 

2>12> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថជំរុញនលខាធិារោឌ នរណៈក្មាម ធិារទទលួ
បនធុក្ារងារពាបាល និងសាឋ រនីតិ្មផាអបក្នញៀននររឿងនញៀន ោក់្រនបៀបវារៈកិ្ចចរបជំុឆលងារងារកំ្ណត់
លក្ខខ្ណឍ ្រមាប់ារពាបាលអបក្នញៀនតាម្េរមន៍ មណឍ លជាតិ និងមណឍ លបនណ្ឋថ េះអា្នប។ 

2>13> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថ្រមប្រមួលបញ្ជូ នឯក្សាររពាងនៅរក្្ួង
ន្ដឌកិ្ចច និងេរិញ្ដវតទុ និងរក្្ួង្ងគមកិ្ចច អតីតយុទនជន និងយុវនីតិ្មផា្រមប្រមួលនលីក្ញ្ច ប់
ថវាិ្រមាប់មជឈមណឍ លជាតិផថល់ន្វាពាបាលនោយ្ម័ររចិតថ និងសផែក្នលី្េរមន៍ដល់អបក្នញៀន
នររឿងនញៀន។ 

3> ការពរងឹងរបសទិ្ធភាពស្ថា ប័នអន៊ុវតេចាប ់
3>1> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថពរងឹង្មតទភាព ឆនធៈ រុណធម៌នសាម េះរតង់នឹងវជិាជ ជីវៈ

រប្់មស្រនថីអនុវតថចាប់តាមទិ្នសាល ក្កំុ្៣ ១រាយារណ៍រប្់ ្នមថចរក្ឡានហាម ្ នខ្ង រឺ ៖ ១-កំុ្ឲ្យ
ពាក់្ព័នន ២-កំុ្អនថរារមន៍ ៣-កំុ្នលីក្សលង  និងរតូវរាយារណ៍ររប់ក្រណីបទនលមី្នររឿងនញៀន។ 

3>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថអនុវតថសផនារយុទននាាររបយុទនរបឆងំនររឿងនញៀន
ខុ្្ចាប់ នលីក្ទី៥។ 

3>3> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថគារំទយុទននាារនោេះរសាយារក្ក្្ធេះ្ំណំុនរឿង
នៅតាមសាលដំបូង និងារចនងែៀតសណននៅក្បុងមណឍ លអប់រសំក្សរប និងពនននាគាររាជធានី-នខ្តថ។ 

3>4> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. នរតៀមនបីក្វរគបណឋុ េះបណ្ឋឋ ល្ឋីពីារពរងឹង្មតទ-
ភាពមស្រនថ ី អនុវតថចាប់នររឿងនញៀនតាមនមនរៀនក្បុងរបព័ននកំុ្ពយូទ័រ (CBT)     និងតាមរបព័នននអឡចិរតូនិក្
(e-Learning) នៅអរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. និងតាមបណ្ឋឋ នខ្តថ។ 

3>5> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. នរតៀមជួបពិភាក្ាារងារជាមយួ្មាជិក្សដលពាក់្ព័នន
អំពីារអនុវតថរនរមាង PATROL នៅតាមរចក្ាវ ររពំសដនអនថរជាតិនីមួយៗ។ 

3>6> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថជំរុញារពរងឹង្មតទភាពមស្រនថីអនុវតថចាប់នលីារងារ 
រតួតពិនិតយនររឿងនញៀននៅរបនទ្ក្មពុជា ្រមាប់សខ្តុលឆប ២ំ០២០។ 

3>7> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថនរៀបចំវរគបណឋុ េះបណ្ឋឋ លចាប់ ្ឋីពីាររតួតពិនិតយ
នររឿងនញៀនដល់នមឃុ ំ នៅ្ងាា ត់ នាយប ុ្ឋិ៍នររបាល  និងមស្រនថីទទលួបនធុក្ារងារនររឿងនញៀននៅតាម
មូលោឌ ន។ 
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4> ការរតួតពិនិតយស្ថរធាត៊ុរីមីផស ាំ 
4>1> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថពរងឹងកិ្ចច្េារជាមយួរក្្ួង-សាទ ប័នពាក់្ព័នន

ក្បុងារររប់ររងរតួតពិនិតយសារធាតុរីមីផស ំវតទុធាតុនដីម រពមាងំសារធាតុផសនំផសងនទៀត នដីមផបីងាា រ ទប់សាា ត់ 
ារលួចបសងវរពីជំនញួរ្បចាប់យក្នៅផលិតនររឿងនញៀនខុ្្ចាប់។ 

4>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថ្េារជាមួយរក្្ួងឧ្ាេក្មម វទិាសាស្រ្ថ 
បនចចក្វទិា និងនវានុវតថន៍ នរៀបចំវរគបណថុ េះបណ្ឋថ លដល់មស្រនថី បុរគលិក្ រកុ្មេ ុនឧ្ាេក្មមរីមី នរាងចរក្ 
្េរគា្ ឲ្យមានារយល់ដឹងពីសារធាតុរីមីផសសំដលអាចបសងវរយក្នៅផលិតជានររឿងនញៀនខុ្្ចាប់។ 

4>3> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថនរៀបចំវរគបណថុ េះបណ្ឋថ លដល់មស្រនថីអនុវតថចាប់នៅ
តាមបណ្ឋឋ រាជធានី-នខ្តថ  ្ថីពីារន្ុីបអនងាតារចរាចរសារធាតុរីមីផស ំ   និងមនធីរពិនសាធន៍នររឿងនញៀន
លួចលក់្។ 

4>4> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ.  បនថកិ្ចច្េាររបមូលព័ត៌មានពាក់្ព័នន   នឹងារ
នរបីរបា្់សារធាតុនញៀនថមី សដលមានឥទនិពលនលីរបព័នន្រដ្របសាទ។ 

4>5> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថ្រមប្រមួលជារបចាជំាមយួរក្្ួង្ុខាភិបាល 
រក្្ួងឧ្ាេក្មម វទិាសាស្រ្ថ បនចចក្វទិា និងនវានុវតថន៍ និងរកុ្មរបឹក្ាអភិវឌ្ណន៍ក្មពុជា ក្បុងារផឋល់
របាយារណ៍ ្ឋីពីារររប់ររងរតួតពិនិតយនលីារន្បី្ ុ ំារអនុញ្ហដ តនាចូំលនូវសារធាតុរីមីផស។ំ 

5> កិចចសហរបតិបតេិការអនេរជាតិជាមួយរបម្ទ្សជាប់រពាំសដន  
5>1> បនថពរងឹងកិ្ចច្េរបតិបតថិារអនថរជាតិជាមួយរបនទ្ជាប់រពំសដន តាមររប់យនថារាងំ

នទវភារីរតីភារីពេុភារី នដីមផទីប់សាា ត់ារចរាចរដញួដូរនររឿងនញៀននៅតាមរពំសដន។ 
5>2> បនថារពរងឹងយនថារ និងពរងីក្ារយិល័យទំនាក់្ទំនងរពំសដន(BLO) ពិន្្ារក្សាង

ភូមិ-ឃុ/ំ្ងាា ត់ ្ គាម ននររឿងនញៀន នៅតាមបនណ្ឋថ យរពំសដន សដលភារីក្មពុជា ឡាវ ដថ និងនវៀតណ្ឋម 
បានឯក្ភាពគាប ក្នលងមក្។ 

5>3> បនថអនុវតថសផនារ្ក្មមភាពដនកិ្ចច្េរបតិបតថិាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀននទវភារី ក្មពុជា-
ដថ ក្បុងរក្បខ័្ណឍ  LOA (Letter of Agreement) ្រមាប់សខ្តុលឆប ២ំ០២០។ 

6> កិចចសហរបតិបតេិការអនេរជាតិជាមួយរបម្ទ្សកា៊ុងតាំបន់ និងដដរូអភិវឌ្ឍននន 
6>1> អរគនលខាធិារោឌ ន  អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថជំរុញកិ្ចច្េរបតិបតថិារនទវភារី និងពេុភារី

ជាមយួបណ្ឋថ របនទ្ក្បុងតំបន់និងអងគារដដរូ នដីមផអីនុវតថនគាលននយបាយរប្់រាជរោឌ ភិបាល ្ឋីពីារ
រតួតពិនិតយនររឿងនញៀន។ 

6>2> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថកិ្ចច្េរបតិបតថិារនទវភារីក្មពុជា-ចិន ្ឋីពីារ
រតួតពិនិតយនររឿងនញៀន។ 

7> ការពរងឹងយនេការរតតួពិនិតយម្ររឿងម្ ៀនម្ៅថ្នា ក់ជាតិ និងថ្នា ក់ម្រកាមជាតិ  
7>1> អរគនលខាធិារោឌ ន អ.ជ.ប.រ.ញ. បនថនីតិវធីិពិនិតយខ្លឹមសារដនន្ចក្ឋីរពាងចាប់ ្ឋីពី

វនិសាធនក្មមចាប់ ្ថីពីាររតួតពិនិតយនររឿងនញៀន និងចាប់្ឋីពីារចាត់សចងជាបនណ្ឋឋ េះអា្នបនូវវតទុចាប់
យក្ជាមយួរក្្ួងយុតថិធម៌។ 
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