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សសចរដីថ្លែងការណ៍រ័ត៌មាន 

រាជធានីភ្នពំពញ ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្ន ២ំ០២១៖ ពៅថ្ងៃពនេះ ក្កសួងមហាថ្ទៃ និងអងគការតម្លា ភាពកមពុជាបាន
ក្បារពធពិធីចុេះហតថពេខាពេីការបនតអនុសសរណៈថ្នការពោគយេ់គ្នន (MoU)ពៅសណ្ឋា គ្នរហុមី្ល៉ា វ៉ា រ ី ភ្នំពពញ។ ការ
បនតអនុសសរណៈថ្នការពោគយេព់នេះនឹងទតេ់នូវក្កបែណ័ឌ កិចចសហក្បតិបតតិការសក្ម្លបក់្កសួងមហាថ្ទៃ និងអងគការ
តម្លា ភាពកមពុជាព ីមបអីនុវតតរមួគ្នន នូវគពក្ម្លង “សាលាអភិ្បាេកិចច”  ំណ្ឋកក់ាេទី២(២០២១-២០២៥)។ 

ការបនតអនុសសរណៈថ្នការពោគយេ់ពនេះ គឺជាេទធទេថ្នការអនុវតតរមួគ្នន ពោយពជាគជយ័នូវគពក្ម្លងសតីពី 
“សាលាអភិ្បាេកិចច”  ំណ្ឋកក់ាេទី១(២០១៦-២០២០)។ គពក្ម្លងសាលាអភិ្បាេកិចច  ំណ្ឋកក់ាេទី១ ម្លន
ពគ្នេបំណងគ្នកំ្ទរោា ភិ្បាេកនុងកិចចែិតែំក្បឹងខក្បងព ីមបពីក្ងឹងសមតថភាពរបស់សាថ បន័រ ា និងអងគភាពពក្កាមឱវទ
ទងំថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កព់ក្កាមជាតិ ទកទ់ងនឹងអភិ្បាេកិចចេអ គណពនយយភាព សុចរតិភាព និងការក្បឆ្ងំអំពពីពុក
រេួយ ខ េបានជួយឱយការទតេ់ពសវសាធារណៈកានខ់តម្លនតម្លា ភាព និងគណពនយយភាព។ សមិទធិទេមួយគួរឱយ
កតស់ម្លគ េ់ពីកិចចសហក្បតិបតតកិារពនេះ គឺជាភាពពជាគជយ័ថ្នការពរៀបចំវគគបណតុ េះបណ្ឋត េក្គូបពគគ េ េ់មន្តនតីរបស់
ក្កសួងមហាថ្ទៃពៅពេីចំពណេះ ឹង និងជំនាញពេីកកមពស់អភិ្បាេកិចចេអ។ បចចុបបនន មន្តនតីទងំពនាេះបានកាា យជាក្គូ
បពគគ េ ស៌ំខានព់ៅកនុងគពក្ម្លងសាលាអភិ្បាេកិចច។ 

គពក្ម្លងសាលាអភិ្បាេកិចច  ំណ្ឋកក់ាេទី១ កប៏ានរមួចំខណកពេីកកមពស់សមតថភាពមន្តនតីទតេ់ពសវ    
សាធារណៈពៅថ្នន កព់ក្កាមជាតិសតីពី អភិ្បាេកិចចេអពៅកនុងការទដេ់ពសវសាធារណៈទងខ រ។ ជាកខ់សដង កនុង
 ំណ្ឋកទី់១ពនេះ ក្គូបពគគ េរបស់សាលាអភិ្បាេកិចចបានទតេ់វគគបណតុ េះបណ្ឋត េចំនួន៣  េ់មន្តនតីអងគភាពក្ចកពចញ
ចូេខតមួយ(OWSUs)ពៅទូទងំ ២៥រាជធានី/ពែតត វគគបណតុ េះបណ្ឋត េចំនួន៨  េ់មន្តនតីការោិេ័យក្ចកពចញ
ចូេខតមួយ(OWSOs)ពៅកនុង៨ក្កុង/ក្សុក និងវគគបណតុ េះបណ្ឋត េចំនួន១  េ់មន្តនតីការោិេ័យក្បជាពេរ ាពៅ
តាមក្កុង/ក្សុក/ែណឌ ពគ្នេពៅចំនួន៥២។ ជារមួ ម្លនមន្តនត ី និងក្បជាពេរ ាសរុបចំនួន៨៦១នាក ់ ខ េកនុងពនាេះ
ម្លនន្តសតី ២៦៦នាក ់បានទទួេទេពីវគគបណតុ េះបណ្ឋត េខាងពេី។ 

 ឯកឧតតម ងី ចន័្តនៃទេ រ ាពេខាធិការក្កសួងមហាថ្ទៃ ម្លនក្បសាសនថ៍្ន៖ “ការពក្ងឹងពសវសាធារណៈពៅ
ថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កព់ក្កាមជាតិ ជាពិពសសតាមរយៈការោិេយ័/អងគភាពក្ចកពចញចូេខតមួយ គឺជាយុទធនាការោ៉ា ង
សំខានព់ ីមបបីពងកីនក្បសិទធភាពកនុងការទតេ់ពសវជូនក្បជាពេរ ា។ ពយងីពៅខតបនតកិចចែិតែំក្បឹងខក្បងពៅពេី
អភិ្បាេកិចចេអ និងពយនឌរ័ ព ីមបពីេីកកមពស់សុែុម្លេភាពរបស់ក្បជាពេរ ា ក្បជាធិបពតយយ និងការទតេ់ពសវ 
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សាធារណៈក្បកបពោយបរោិបន័ន។ ពទេះជាពយងីម្លនសាលាជាតិរ ាបាេមូេោា នពហយីកព៏ោយ ការបពងកីតសាលា
អភិ្បាេកិចចពនេះជាខទនកមួយសំខាន់កនុងការពក្ងឹងអភិ្បាេកិចចទងំថ្នន កជ់ាតិ និងថ្នន កព់ក្កាមជាតិ”។ 

 ែណៈ ំណ្ឋកក់ាេទី១បានបញ្ចប់ ក្កសួងមហាថ្ទៃ និងអងគការតម្លា ភាពកមពុជានឹងពៅខតរកាការពបតជាា ចិតត
ពធវីការរមួគ្នន ព ីមបសីពក្មចបាននូវក្កបែណ័ឌ កិចចសហក្បតិបតតិការថ្នគពក្ម្លងសាលាអភិ្បាេកិចច  ំណ្ឋកក់ាេទី២
ខ េម្លនខចងកនុងអនុសសរណៈថ្នការពោគយេព់នេះ។ សាថ បន័ទងំពីរនឹងបពងកីនកិចចែិតែំក្បឹងខក្បងព ីមបពីេីក
កមពស់សមតថភាពមន្តនតីសាធារណៈពៅថ្នន កជ់ាតិ និងមន្តនតីទដេ់ពសវពៅថ្នន កព់ក្កាមជាតិ តួោ៉ា ងការោិេ័យ/អងគភាព
ក្ចកពចញចូេខតមួយ និងការោិេ័យក្បជាពេរ ាថ្នន កព់ែតត ថ្នន កក់្កុង/ក្សុក/ែណឌ  និងថ្នន កឃុ់/ំសគក ត ់ពាកព់័នធនឹង
អភិ្បាេកិចចេអ និងការទតេ់ពសវសាធារណៈខ េព ា្ីយតបនឹងពយនឌរ័(GRPS) ព ីមបឱីយពួកគ្នតទ់តេ់ពសវសាធារណៈ
កានខ់តព ា្ីយតប ម្លនគណពនយយភាព និងបរោិបន័ន។ អនុសសរណៈថ្នការពោគយេ់ពនេះកម៏្លនពគ្នេបំណងព ីមបី
បពងកីនេទធភាពទទួេបានយនតការពោេះក្សាយបណតឹ ងទកទ់ងនឹងការទដេ់ពសវសាធារណៈពៅថ្នន កព់ក្កាមជាតិ តាមរយៈ
ការបពងកីតនូវយនតការសក្ម្លបក់្បជាពេរ ាទដេ់ពត័ម៌្លនក្តឡបអំ់ពីពសវ និងពិភាកាអំពីការពក្ងឹងការទដេ់ពសវឱយ
កានខ់តក្បពសីរ។ 

 ពលាក បិុច ពិសី នាយកក្បតិបតតិអងគការតម្លា ភាពកមពុជា ម្លនក្បសាសនថ៍្ន៖ “គពក្ម្លងសាលាអភិ្បាេកិចច
 ំណ្ឋកក់ាេទី២ពនេះ នឹងម្លនការពក្បីក្បាស់នូវបពចចកវទិាទំពនីបពទៀតទង។ ពេីសពីការកសាងសមតថភាពមន្តនតីទតេ់
ពសវសាធារណៈ ក្បជាពេរ ា និងយុវជន គពក្ម្លងពនេះនឹងទតេ់ឱយពួកពគនូវពវទិកាមួយព ីមបពីធវីការក្បាក្ស័យទកទ់ង 
និងពេីកពឡងីនូវតក្មូវការរបស់ពួកពគ ពហយីអនកទដេ់ពសវអាចពធវីការព ា្ីយតបនឹងតក្មូវការទងំពនាេះ ព ីមបឱីយកាន់
ខតម្លនគណពនយយភាព និងក្បសិទធភាពពៅកនុងការទតេ់ពសវសាធារណៈ”។  

កនុងពិធីចុេះហតថពេខាពនេះ ក្កសួងមហាថ្ទៃ និងអងគការតម្លា ភាពកមពុជាកប៏ានពរៀបចំពិធីក្បគេ់វញិ្ញា បនបក័្ត
 េ់ក្គូបពគគ េខ េជាមន្តនតីក្កសួងមហាថ្ទៃ ខ េបានបញ្ចបវ់គគបណតុ េះបណ្ឋត េក្គូបពគគ េពោយពជាគជយ័ និងបាន
បំពពញតាមេកខែណឌ វគគបណតុ េះបណ្ឋត េថ្នគពក្ម្លងសាលាអភិ្បាេកិចច។ ក្គូបពគគ េទងំពនាេះ គឺជាធនធាន ៏
សំខានខ់ េនឹងរមួចំខណកកសាងសមតថភាពមន្តនតីសាធារណៈជំនានព់ក្កាយ ខ េពបតជាា ចិតតចំពពាេះការអនុវតតពគ្នេ
ការណ៍អភិ្បាេកិចចេអ គណពនយយភាព សុចរតិភាព និងការក្បឆ្ងំអំពពីពុករេួយ។ 

ព ា្ៀតកនុងឱកាសពនេះ ក្កសួងមហាថ្ទៃ និងអងគការតម្លា ភាពកមពុជា សូមខងាងអំណរគុណចំពពាេះម្លច ស់ជំនួយ 
ម្លនសហភាពអឺរ ៉ាុប និងទីភាន កគ់រសហក្បតិបតតិការអភិ្វឌឍនអ៍នតរជាតិស៊ែុយខអ៊ែត ខ េបាន និងកំពុងទដេ់ការគ្នកំ្ទ
ពេីក្កបែណ័ឌ កិចចសហក្បតិបតតិការពនេះតាងំពី ំបូងមក។ ការគ្នកំ្ទពនេះបានព ីរតួនាទីោ៉ា ងសំខានព់ៅកនុងការជួយ
ពេីកកមពស់អភិ្បាេកិចចេអ ជាពិពសសការទតេ់ពសវសាធារណៈក្បកបពោយគណពនយយភាពពៅក្បពទសកមពុជា។ 
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សក្ម្លបព់ត័ម៌្លនបខនថម សូមទំនាកទំ់នង៖ 
១.  ឯកឧតតម ងី ចន័្តនៃទេ រ ាពេខាធិការក្កសួងមហាថ្ទៃ  

(៨៥៥)១២ ៩០៩ ៨៧៩ 
២.  ពលាក បិុច ពិសី នាយកក្បតិបតតិអងគការតម្លា ភាពកមពុជា  

(៨៥៥)៨៩ ៩៧២ ៦២០, piseypech@ticambodia.org 
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