
ដំេណើរឆ�ងកាេ់េរណរ�យ៉យេ៖ាេខំ�ច�យ៨យរងេ្រគេេដយំ��េេ��េេនងេយ

 េនក�ុងែកេនះ េយុ នឹុបេ �ុតេសណា រយយ៉ពក់ ពននេេនឹុ �ឹមសខស េ�េះឹហន�រយធ �ឹជតត  នតុ  

ហនតិពយៃនេ�េះឹហន�រយងយងតុេតេឡុញឹញបកេនក�ុ�បេេសឹម�ជជ េនក�ុេសណា រយយ៉េនះ 

េយុ នឹុេាៀបរបក់ អ រ់េ�េះេឹទអននកងយេតេឡុក�ុេមត�ជេ�ជន េនក�ុ�បេេស មឹ�ជជ 

១.យករេផល់ា័ត�មេ�យ�មងករយេេ�ា់យ

 ជអប៉ុ �សកុធនធនេឹ នតុនត��នតយឹ �បបស់ពតត័ន អ់ រ់ ពំ នស់េឹទអននក ងយ់ជេតេឡុ 

េនេមត��ឹុេេនេេឹេ គុជ 

 សហេឹនេ៍េកយបនេសជ�រ�បបស់ពតត័ន�ឹវ តេ �្ នតុេ៉ាេសសន ៍េហយេធ�បាទេ េឹ�ស ក់េេឹុង

�តតវទេ េឹ�សេេងនេុណងយតនស�វតពតស់ ៉ជងយ ក់េេធេ បកេធ�យអហតកសឹជ ំបបេ�ហឹ 

 មឹ�ជ ទកយ ទេ េឹ�ស នតុបនេៀាេាទអនកយសេ�ងគ ះជ 

២.យករេឆ�ើាយត� េាយ

 ក់ាសកេនក�ុសហេឹនង៍យជសតទតេណៈត� ធតបា�េបក�េុេ�េះឹហន�រយ ហសហេឹន ៍

បននតិយង នឹុតនេឹទអននកេតេឡុក�ុសហេឹនជ៍ េនះជជអណ� ជយ� ៉ជងជុក�ុត�� ៤៤ ងយ 

បខ� កង រយកប�េគយងយបនឹុ អ់ រ់ ពំ នស់ហនតិពយងយ់ជប �ុល្តនេ�េះឹហន�រយ េហយឹតន

បនរយបាណ៍់ពតត័នជបាន នកទ៉ន់ជ់ធាតនសឹតពតជ� នឹុ�តតវ�បបឹ �ឹមេេសេណ� �ឹែេ៉វជចបកជ 

 ាបយបាណ៍បនបងន ញង េមត�ជអនកន៨ បនេេកយាុេ�េះ យិ ុធានកធាាេធយេឹទអននកេេនេេឹេ គុ 

តនេមត�ាតនេតា រ សនឹុង�ត  ុ�េជះ អ់ុកព  ឹត៉ុត�� អ នតុេឹទអននកេនកហនកតនេមត��់ះវ តហា អ់ុកធអ នតុអ់តជ 

�សសជអនកន៣៤ ត�អជអនកន១៥៤ នតុិ៉ឹតជអនកន៣៤៣ បនាុែយបយះពយកជ �បជទនជអនកន១៧៦,៥៣៨ាក 

បនេេកយាុែយបយះពយក នតុ�បជទនជអនកន៣៦,៦៩៣ាក អ �់ុេ� នេរទ�ឹជ 

 េណៈត� ធតបា�េបក�េុេ�េះឹហន�រយងក កេ�បឹជតត នតុបបេ�ហឹឹម�ជ អ់ �ុេធ�បាបយ នក

�បតណបាម៉ជត នតុត� តឹវបា បាា�ា នតុសេ�ងគ ះ នតុែ�យកបាងរេអេវទ�ំ�ស�ជ ក់េេេទឿជកង បា

ម៉ជតងយបណ� យឹ់រេឹទអននក េ តនេអហអហកស រ់សឹតពស់ នតុយេនស់ក�ុបាេេយតបាបសកមេកន 

(ត�� ២២) ៉ជេនះ ក់េេនឹុេធ�ាបយបាណ៍បាន នកេេេណៈត� ធតបាជតត�េបក�េុេ�េះឹហន�រយ      

(េ.ទ.េ.ឹ) េឹរស�អេិបយក នតុបាទកយ ់ ន�រេឹនជ៍ ក�ុាណរ ងយឹ�ន�រសឹតពតជ��េបក�េុេ�េះឹហន�រយ



ងយម�ះបាេេកយម�ស�តតវ ឹតនបអេ់ញសាតជ� ហបអេ់ញសាតជ�េធយឹតន�តឹឹ�តតវក�ុបាងា�េបក�េុេ�េះ

ឹហន�រយ ប �ុល្តនបាម៉ជតធានកធាាយក�េ់្សឹត�តយទន ហំធាណៈ ៉ជេនះ ក់េេ់ជ�បបឹ �ឹម

នឹុេេសេណ� �ឹែេ៉វជចបកជ 

៣.យករេេរនររយ់នណៈតា មករមាម្នយ្នងេ្រគេគ�េ្យ(ន.យ.ន.េ)យ

 បាន បក់ រេេកយបនាបយបាណ៍ម៉ជតធានកធាាេធយេឹទអននក េ.ទ.េ.ឹ �តតវអេណ ាបា�បតតបត�តបា

សេ�ងគ ះបាន នក នតុពតកបប�៉ ន�សឹបយ នក�បតណាហពស េេបនកតអបនកាុេ�េះ េឹរស�ឹបស�ឹរយ បយ នក

�បតណ នតុេេយតបេ�េះឹហន�រយ េធយាកឹ សហបាជឹកយ�សកុ ពំ បពន ុតេ អុ �បធបក់ វ�ធ  ងែក

ំធាណៈ ងែកយទន ស គុឹស�រវ តយ នតុបបេ�ហឹ មឹ�ជជ ទអនកយសេ�ងគ ះ�តតវបនែ�យកទ៉ន នតុបាេអ�េ

ងែកេវទ�ំ�ស�បាន នកជ 

 ាណរ តនត� តឹវបាពអបជក េ.ទ.េ.ឹ �តតវេសកស�អរទាធរ ិតបយ ់ន�រេឹនប៍ាន នក នតុ អ់ពវាវយក

�សកុ ពំ បពន ុតេ អុ �បធបក់ វ�ធ ងែកំធាណៈ ងែកយទន ស គុឹស�រវ តយល្ទកយ ក�ុ�បតតបត�តបា

សេ�ងគ ះបាន នក នតុបាេេយតបេ�េះឹហន�រយ (ត��២២)ជ 

 េ.ទ.េ.ឹ �តតវទកប�បទ�អ�េបកសេរពក់ ពនន ត់សភ អ់ រ់បាេេយតប េយជសអេណ  នតុវ តធនបាពអបជក

ាា ទ៉នយករទាធរ ិតបយ េឹរេធ�បាសេ�ឹជជតត� �បបស អ់ រ់េ�េះឹហន�រយ នតុពតកវ តធនបាាា

េកេុនឹុ�បតតបត�តបាសេ�ងគ ះបាន នក នតុបាេេយតបេ�េះឹហន�រយជ ងែ��ឹ់ន�ំសនា៍បសក េ.ទ.េ.ឹ  

រទាធរ ិតបយនឹុធកតអបនកាុេ�េះេធយេឹទអននកសពតតេនេ�បឹ ពំ នស េ់�េះឹហន�រយក�ុរតាេវរអណតកជ 

 រយក�បតតបត�តាពក់ ពននេអុ ់សកងយអ �់ុ�បតតបត�តបាសេ�ងគ ះបាន នក នតុបាេេយតបេ�េះឹហន�រយ 

ាកឹ បប�៉ យេអុ �សកុ ពំ បពន ុតេ អុ �បធបក់ វ�ធ ងែកំធាណៈ ងែកយទន បបេ�ហឹ ស គុឹស�រវ តយ 

�តតវជ៉យាកឹ ក�ុ�បតតបត�តបេនះ�ឹបាេសកស�អ នតុស�ឹបស� រឹយេធយេ.ទ.េ.ឹជ ក់េេ�តតវនបតព �ឹបាេេយ

តបេនះ េធយបាែ�យកធនធនឹន�សស សត� ាៈបា តបៈ ា រវ តប នតុបេជ�េេសយក�បតតបត�តបាាា (ត�� ២៣)ជ 

ារ�តតវតនរវ តបនតុធនធនប� សឹុសឹ�សបស�តបកបា�េបក�េុេ�េះឹហន�រយ (ត�� ៣៩)ជ ប�េគយ�េបក

ា៉បងយាុេ�េះ េេកយបនទអនកយសេ�ងគ ះ នតុបា់ន�វត�វ តធនបាាា េឹរបាពា់យ�ទរវ តត េសជ�រៃរេរក៉ 

នតុ�េ់្សឹត�តាបសក ក់េេ (ត�� ៣៥)ជ 

 េយស់រេនះេេេេៀត �បជ់យារេេកយ់ពតត័ន�ឹាយៈ�ប់ពននេអាកេអនុងយតន�បសតេនតស់ អ់់រ

វ តំ យស់ៃនេឹទអននកជ ់ពតត័នេអុ េនះ ាកឹ បប�៉ យេអុ វ តធនបាងយ�តតវ់ន�វត�ក�ុបាេេយតប ស �ឹស់

�់រមេះងយ�បជ់យារេកា់ន�វត�ក�ុបាេេយតបនតុ �ំ ាេឡុវ តញ េហយេ់យណងយ ក់េេេកា�តឡបកេេ



យអេនធរ នវ តញ (�បសតនេប ក់េេទេ េឹ�សេជញ រ់េឹទអននក)ជ �ប់ពននេអាកេអនុងយតន�បសតេនតស់ ាកឹ បប�៉ យ

េអុ វ តេ �្ េ៉ាេសសន ៍ ំា់ពតត័ន នតុ�ប់ពននែស �់ែភយស គុឹ តនេហ�សបម� (Faceboook) ហ េ�រតធពា 

(Twitter)ជ  

 �ឹាបយបាណ៍បយ នក�បតណងយរយបាណ៍ជបន�បាន បក េ.ទ.េ.ឹ េទឿជកងវ តំ យស់ៃនេឹ

ទអននកធអេធុេយស រ់យេនស់េេយតបាបសក�បេេស រទាធរ ិតបយ�ឹសអេណ ាបសកេ.ទ.េ.ឹ �តតវេធ�បា អ់ពវ

ាវយកសហេឹន៍់ ន�ាជតត េឹរស�អទអនកយសេ�ងគ ះបាន នក នតុ �ំ ាេឡុវ តញ (ត�� ៣២)ជ 

៤.យយំ�ចអ�េរមាមយ

 ប�េគយ ពំ បពន់ន�ាជតត នតុ�បេេសេែសុសងយតនបអណុែ�យកទអនកយជរវ តប ធនធន នតុសត� ាៈ

យក�់ះរជណជ� មឹ�ជ នតុ�សឹេេយតប់ន�ាជតត �តតវទ៉នអណឹុឹ�សកុបាបាេេស នតុសហ�បតតបត�ត

បា់ន�ាជតត នតុែ�យក់ពតត័នឹេ.ទ.េ.ឹ អ់ រ់ទអនកយ រវ តប ធនធន នតុសត� ាៈ ជអនកនឹន�សស ទអាញ ងយ

�តតវេ�ប�បសកក�ុ�បតតបត�តបាសេ�ងគ ះបាន នក នតុបាេេយតបេេនឹុេ�េះឹហន�រយ (ត�� ៣៣)ជ បាន បក់ រ

តនបាេប�ជ់ជតត�ក�ុបាែ�យកទអនកយ រ់សហេឹន៍់ ន�ាជតត  េ.ទ.េ.ឹ ់ជ�បបសេេកយយទអនកយ់ន�ាជតត 

នតុេអាកេអនុងន យកជឹកយ់ជ់ធាពក់ ពនន ាកឹ េអុ �សកុបាបាេេសនតុសហ�បតតបត�តបា់ន�ាជតត         

់េគាយធរ ន់េា� ា�បេវសន ៍ (�សកុឹហៃែន) នតុ់េគាយធរ នេយ នតុាធរ ា មឹ�ជ េឹរេធ�តជ�សហបា 

នតុតជ�សហ�បតតបត�តបាជឹកយត� សកទអនកយ នតុ�សឹេេយតប់ន�ាជតតក�ុ�បតតបត�តបាេេយតប (ត�� ៣២)ជ 

 េនះេ ជអណតកសតគ យកដសអនកស�តបកសក កងាទអនកយ់ន�ាជតត  នតុប�េគយតេេយតប់ន�ាជតត ងយ

បនជ៉យឹបអេ់ញបាងាេេយតបេ�េះឹហន�រយេនេយេឹរៃន�់ះរជណជ� មឹ�ជ �តតវេេា់ជចបក 

បេបខ�  វបធឹ ័�បៃ់ណរ  េអេនៀឹេតេ បកាបសក�់ះរជណជ� មឹ�ជ នតុ�តតវសហបាជឹកយេ.ទ.េ.ឹ ពំ បពន

ពក់ ពនន ់ជ់ធាតនសឹតពតជ� នតុសហេឹន៍ក�ុបាបអេ់ញសាតជ�ាបសកមេកន (ត�� ៣៣)ជ 

 េ.ទ.េ.ឹ នតុ�សកុ ពំ បពនពក់ ពនន �តតវេេកយម�ស�តតវក�ុបាស�ឹបស� រឹយទអនកយ់ន�ាជតត ាកឹ  េអុ

បាាអជ៉យសត� ាៈ នបាណ៍ ឹធ បយ �់ឹេអុ បាែ�យកេតធរ បា ជយជ នតុេនក�ុត�� ៣៤ បនងជុង

នរតតវ តធរេធយងឡស�រ រ់បាែ�យកេតធរ បាយកប�េគយត�សឹេេយតប់ន�ាជតត បាាអជ៉យសត� ាៈ នបាណ៍ 

ឹេធ បយ នតុទអនកយឹន�សសធឹ ័�តតវអណតកេធយ់ន��ឹត្ជ 

 ៉ជបនបងន ញក�ុត�� ៣១ ងយងជុង រយក់នន នតុ់ាេយទអនកយស�តបកស �ឹស់ �េបក�េុ

េ�េះឹហន�រយ នតុបាេេយតបឹន�សសធឹ ័ងយបនែ�យកឹល្ មឹ�ជ ជបនន�ាបសការជ 



៥.យករេ រេ헸ើងេឡើយ

 េធយតនបាេអ�េ រ់�សឹេេយតប់ន�ាជតត នតុតជ�មតតមអ�បឹុង�បុបងនពឹេនក�ុ�បេេស ងយស�ឹប

ស� រឹយេធយេ.ទ.េ.ឹ េ ត់តជតនំាៈសអនកងយ�តតវេតតេ៉ាបា �ំ ាេឡុវ តញល្បនយបកាហពសេ�បយ

េ�េះឹហន�រយជ មណៈងយទអនកយសេ�ងគ ះ នតុទ�ឹ�េ់សនកអ �់ុែ�យកឹ នតុ �សឹេេយតប់ន�ាជតត 

ាកឹ បប�៉ យេអុ េតរន�បធរ យតបនតុវ តស�ា ងយអ �់ុទកយ យកប�េគយតងក កជតតក�ុវ តសពយេែសុស ៉ជេនះេ.ទ.

េ.ឹ �តតវេតត់អ រ់បាំុងែនបា �ំ ាេឡុ វ តញជ េ.ទ.េ.ឹ  ដជ ក់ស�ឹបស� រឹយ ជឹកយ�សកុ ពំ បពន

ពក់ ពនន នតុបាេអ�េងែកបេជ�េេស ងយែ�យកេធយសហ់ពនន់ន�ាជតតៃនសតេឹបបេ�ហឹ នតុ

់ឌ្ជនន�ហឹ បបេ�ហឹ មឹ�ជ ៃេ៉់ិតវឌ្ េេ�ឹបាេសកស�អជ 

 ត�� ១៣ ងជុង ស �ឹស់ �ំ ាេឡុវ តញ�តតវេង� តេយអណកបយេ�បយេ់យតនេ�េះឹហន�

រយ េធយេធ�ល្�បេសាេឡុវ តញ នតុំុេឡុវ តញជ វ តធនបាពក់ ពននាា ងយ�តតវ់ន�វត� េឹរធាង 

ស�មស់ េសជ�រៃរេរក៉ នតុស់ធនកាបសកសហេឹន�៍តតវបនវ តយ�តឡបកឹ វ តញ ាកឹ េអុ អណតកបនត� តឹវបា �ំ ា

េឡុវ តញេេ�ឹងែក ៉ជជច 

• េហធរ ាជាស មឹពន� នតុេ៉ាេឹាេឹន ៍ែេ៉វរកយក telecommunication tower ំរេាៀន ឹននរាេ់េ្ ជយជ 

• បាជតប� ឹឹទរវ តតនតុសត �ឹ បាេធ�ល្សហេឹនវ៍ តយ�តឡបកឹ  ពំ នស់ធ �ឹ�វ តញ ទកយ ់ កេេល្�េ�េុក

មេកនេេងន យក�ឹាយៈសត �ឹ បាទកញ៉ា បា�បបវ តជ� ទរវៈជ េនះ់ជាកឹ បប�៉ យបាែ�យកជ�េបក់ ៉ទ ហ 

អណអ៉នេប (seedling) យកសតាជ េនេ់យងយបា �ំ ាេហធរ ាជាស មឹពននេឡុ វ តញ �តា់ជ

េេំរេាៀន នតុសតទត�េរំាងយា�បកជអណ៉យដ់ ជ�តឡបកេេេធ�បាែុងាជ េនក�ុ

ត�� ៣៥ បងន ញ អ់ រ់់យារងម�ា�េបកា៉បតនសតេនតេេកយបនធនធនស�តបក់ ន�វត�វ តធនបាបាពា 

នតុបតកបនពយហនតិពយេ�េះឹហន�រយ េឹ រំ � ាទរវស់ាសកេនេឡុវ តញ េ�បយេ�េះឹហន�រយជ 

• ់�ុឹុបាងរេអស�មស់ នតុ�ប់ពននងរេអស�មស់ ាកឹ េអុ បេ �ុតល្តនបាែឹេឹស�វតពតស់ េឹរ

េជៀសវុទអ  ុងយប �ុេឡុេធយំាេឹ ៉ជជទអ  ុ់សនកេរេ �េសនេពះេវៀន នតុទអ  ុរេឹកយ 

• បា់បកា អ ាកឹ េអុ បាេាៀបជអំរេាៀន ជ់តេសស�បសតនំរេាៀនេអុ េាះ�តតវបនេេេ�ប�បសកជ

ឹណ� យទេ េឹ�សជ បា់បកា អេកាាកឹ បប�៉ យេអុ បាបណ�� ះបណ� យ អ់ រ់បាបតកបនពយហនតិពយេ�េះ

ឹហន�រយ ស �ឹស់េ�ត�ឹេាៀបជអ ដ៉ជជបា់ន�វត�ជកងស�ុ អ់់រស�មស់យ� នតុសេ�ងគ ះបឋឹជ 

• ទ�ឹ including transitioning from emergency to sustainable housing, ទកយ សហេឹនទ៍កសទ�យ នតុសុក

យអេនធរ នល្�បេសេឡុវ តញ េឹរបតកបនពយហនតិពយេ�េះឹហន�រយេយេ�បយសេេៀតជ  


