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ករែរបរបួលអកសធតុ 

ឯកសរព័ត៌មនទី ១៦ 

ៃថងទី ១៣ ែខធន ូឆន  ំ២០២១ 

 

 ខណៈេពលែដលពិភពេលកបនមកជួបជំុគន  កនុងសននិសីទអកសធតុសកល ែដលេហកត់ថ COP26  េដីមបី
ែសវងរកដំេណះរសយចំេពះវបិតតិអកសធតុ េយងីសូមេធវីករឆលុះបញច ងំពីភពចបំច់ ែដលរតូវេធវីសកមមភព េន     

កមពុជ។ 

 កនុងរយៈេពលបុ៉នម នទសវតសរចុ៍ងេរកយេនះ កមពុជបនសេរមចេជគជ័យយ៉ងេរចីនកនុងករកត់បនថយភពរកី

រក និងករអភិវឌឍសងគមេសដឋកិចច។ បុ៉ែនត ករេកីនេឡងីនូវសមព ធមកេលីរបព័នធេអកូឡូសីុរបស់កមពុជ ែដលមនទំនក់

ទំនងជមួយនឹងករែរបរបួលអកសធតុ និងបញហ បរសិថ នដ៏សមុគសម ញ រប់បញចូ លទងំបញហ ឆលងែដន  –  ែដលមនទំនក់

ទំនងជមួយនឹងទេនលេមគងគផងែដរេនះ – គឺជអវីែដលចបំច់រតូវយកមកេធវីករពិចរណកនុងគំរូៃនករអភិវឌឍរបស់ខលួន 

េហយីរបសិនេបីកមពុជចង់សេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍េដយចីរភព (SDGs)។  

 រកសួងេសដឋកិចច និងហរិញញវតថុ និងរកុមរបឹកសជតិអភិវឌឍន៍េដយចីរភព ប៉ន់របមណថ ផលប៉ះពល់ែដលបងក

េឡងីេដយសរករែរបរបួលអកសធតុ អចេធវីឱយ ផ.ស.ស រពឹំងទុករបស់កមពុជថយចុះជិត ១0% រតឹមឆន  ំ២០៥០ េបី

េទះជកំេណីនសីតុណហ ភពរតូវបនរកសឱយសថិតេនកនុងរងវង់ ២ អងសេស តមេគលេដែដលបនេរគងទុកក៏េដយ។    

កមពុជទទួលបនចំណត់ថន ក់កនុងចំេណមរបេទសែដលងយរងផលប៉ះពល់ជងេគ េដយសរករែរបរបួលអកសធតុ 

ខណៈេពលែដលរបជជនមួយភគធំពឹងអរស័យេលីរបរកសិកមមសរមប់ចិញច ឹមជីវតិ និងកំពុងរស់េនតំបន់ែដលងយ

ទទួលរងទឹកជំនន់1។ របបទឹកេភលៀងកំពុងមនករែរបរបួល និងរតឹែតមិនអចពយករដឹងមុនបន ែដលនឱំយមនរពឹតតិករណ៍

អកសធតុធងន់ធងរកន់ែតេរចីនេឡងី ដូចជ ពយុះរតូពិច េរគះទឹកជំនន់ និងេរគះរងំសងួត ជេដីម។ 

 បញហ ទងំេនះនឹងបងកផលប៉ះពល់យ៉ងធំេធងមកេលីសហគមន៍ និងនឱំយមនករខតបង់ែផនកេសដឋកិចច ករ

ជប់បំណុល ករេកីនេឡងីនូវវសិមភព អសនតិសុខេសបៀង និងករបត់បង់អយុជីវតិ េដយវស័ិយកសិកមម េហដឋ រចន     

សមព័នធ ៃរពេឈ ី និងសុខភពមនុសស គឺជវស័ិយែដលរងផលប៉ះពល់ជងេគ។ រកុមែដលងយរងផលប៉ះពល់ជងេគ គឺ 

កុមរ រសតី ជនមនពិករភព ចស់ជរ និងរកុមែដលមនឱកសតិចតួចេនកនុងសងគម ដូចជ សហគមន៍ជនេទសនតរ      

របេវសន៍ជេដីម នឹងរងផលប៉ះពល់ធងន់ធងរជងេគ។ 

 េពលេនះ គឺជេពលែដលរតូវេធវីករផល ស់បតូរផនត់គំនិត េដីមបគីរំទដល់កំេណីនសងគមេសដឋកិចច ែដលកត់បនថយ

ផលប៉ះពល់បរសិថ ន និងករែរបរបួលអកសធតុឱយេនតិចជអបបរម ជមួយនឹងករយកចិតតទុកដក់េលីរកុមែដលងយ

រងេរគះជងេគ។ អងគករសហរបជជតិេពញចិតតជមួយនឹងករេកីនេឡងីនូវចំណប់អរមមណ៍កនុងរបេទសកមពុជ និងករ

 
1  របយករណ៍សកលរបស់យូនីេសហវ សតីពីសនទសសន៍ហនិភ័យអកសធតុរបស់កុមរដក់ចំណត់ថន ក់កមពុជេនេលខេរៀងទី ៤៦ 
កនុងចំេណមរបេទសននទូទងំសកលេលក  
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េបតជញ ចិតតពីសំណក់រដឋ ភិបល សងគមសីុវលិ វស័ិយឯកជន និងយុវជន កនុងករចត់ទុកកររគប់រគងដីធលី និងធនធន       

ធមមជតិរបកបេដយចីរភព និងកំេណីនៃបតង ជអទិភពសរមប់ករអភិវឌឍន៍សងគមេសដឋកិចច របស់របេទសេនះ។  

 អងគករសហរបជជតិេនកមពុជកំពុងគរំទដល់រជរដឋ ភិបលកមពុជ េដីមបសីេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍េដយ     

ចីរភពទី ១៣  «ែដលេផត តេលីសកមមភពអកសធតុ» និងចត់វធិនករបនទ ន់ េដីមបរីបយុទធរបឆងំនឹងករែរបរបួល

អកសធតុ ក៏ដូចជផលប៉ះពល់ែដលបងកេឡងីេដយសរករែរបរបួលអកសធតុ។ អងគករសហរបជជតិកំពុងជួយ 

ពេនលឿនកិចចខិតខំរបឹងែរបងកនុងវស័ិយធំៗចំនួន ៤៖  

១. ករេលីកកមពស់អភិបលកិចច និងេគលនេយបយ៖ អងគករសហរបជជតិបនបេងកីនសមតថភពសថ ប័ន និងេធវីឱយ

កន់ែតរបេសីរនូវករសរមបសរមួលេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េរកមជតិ តមរយៈករផតល់នូវករគរំទបេចចកេទសដល់

សថ ប័ននន ដូចជ រកុមរបឹកសជតិអភិវឌឍន៍េដយចីរភព កនុងករេរបីរបស់ឧបករណ៍បរញជ បករែរបរបួលអកស

ធតុរបកបេដយរបសិទធភពេទកនុងេគលនេយបយ រកបខ័ណឌ គតិយុតត កមមវធីិ និងថវកិ។ ជលទធផល បចចុបបននេនះ

បរយិកសអភិបលកិចចេលីបញហ ែរបរបួលអកសធតុកន់ែតមនភពអំេណយផល និងកន់ែតមនករសរមប

សរមួលរបេសីរជងមុន។ អងគករសហរបជជតិបនគរំទដល់ករេរៀបចំរបយករណ៍បចចុបបននភពអំពីកររមួចំែណក

របស់កមពុជ កនុងកររបយុទធរបឆងំនឹងករែរបរបួលអកសធតុ កលពីឆន  ំ ២០២០ េហយីបចចុបបននេនះ កំពុងជួយ

េរៀបចំយុទធសរសតរយៈេពលែវងសតីពីអពយរកឹតភពកបូនរបស់កមពុជ។ អងគករសហរបជជតិបន និងកំពុងជួយដល់

រកសួងែរនិ៉ងថមពល និងរកសួងេសដឋកិចចនិងហរិញញវតថុ កនុងករេរៀបចំេគលនេយបយថមពលកេកីតេឡងីវញិ និង

របសិទធភពថមពល ែដលរមួចំែណកដល់ករកត់បនថយករែរបរបួលអកសធតុ និងករសេរមចេគលេដអគគិសនី

ភវូបនីយកមមជសកល ជមួយនឹងករផគត់ផគង់អគគិសនីែដលអចេជឿទុកចិតតបន និងមនតៃមលសមរមយ  េដីមបមិីនទុក

អនកណមន ក់េចល។ ករគរំទទងំេនះផតល់ជមូលដឋ នសរមប់ករសត ររបេទសេឡងីវញិ ឱយកន់ែតមនភពៃបតង 

និងចបមយកឱកសៃនកររខំនេដយសរកររតតបតជសកល េដីមបកីសងេឡងីវញិឱយកន់ែតរបេសីរជងមុន។ 

អងគករសហរបជជតិក៏គរំទដល់ករេរៀបចំកិចចពិេរគះេយបល់ថន ក់ជតិសតីពីរបព័នធេសបៀង ជមួយនឹងសងគមសីុវលិ 

និងយុវជន ជករេរតៀមសរមប់កិចចរបជំុកំពូលសតីពីរបព័នធេសបៀង េដីមបរីះិរកដំេណះរសយ សរមប់កសងនូវរបព័នធ

េសបៀងែដលកន់ែតមនភពធន់ និងបរយិបនន ែដលជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនសកមមភពអកសធតុ។ 

 

២. ករពរងឹងរបព័នធ និងសមតថភព េដីមបកីសងភពធន់ និងទប់ទល់នឹងមុខសញញ េរគះថន ក់ ពក់ព័នធនឹងអកស-      

ធតុ។ េដយសរភពមិនរបកដរបជរតឹែតខពស់ និងករេលចេឡងីនូវមុខសញញ េរគះថន ក់ថមីៗ ពក់ព័នធនឹងអកស

ធតុ ែដលរតឹែតធងន់ធងរជងមុន អងគករសហរបជជតិក៏បនគរំទដល់ករេរៀបចំអភិរកមរគប់រគងហនិភ័យរមួមួយ 

េដីមបជួីយឱយកមពុជកន់ែតអចេរតៀមខលួន និងកត់បនថយហនិភ័យ ពក់ព័នធនឹងករែរបរបួលអកសធតុ និងបញហ

អកសធតុធងន់ធងរ។ ឧទហរណ៍ របជជនចំនួន ២១៩ 000 នក់ េនកនុងតំបន់ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរ

េរគះមហនតរយបនទទួលសរជូនដំណឹងជមុន កនុងេពលែដលមនទឹកជំនន់ធងន់ធងរ កលពីឆន  ំ ២០២០ និង 

២០២១ តមរយៈរបព័នធជូនដំណឹងជមុន EWS1294 ែដលរតូវបនដក់ឱយេរបីរបស់ទូទងំរបេទស។ បចចុបបនន 

កំពុងមនករអនុវតតសកលបងរបព័នធ ែដលរតូវបនែកសរមួលឱយរសបតមសថ នភពកនុងរបេទសកមពុជ េដីមបផីតល់

ករជូនដំណឹងឱយកន់ែតសុរកឹតេនតំបន់របជំុជន េដយមនករគរំទពីអងគករសហរបជជតិ។ េដីមបគីរំទដល់កិចច

ខិតខំរបឹងែរបងថន ក់ជតិ េវទិកេឆលីយតបមនុសសធម៌ែដលដឹកនរំមួគន េដយទីភន ក់ងរសហរបជជតិ រមួជមួយនឹង

អងគករសងគមសីុវលិ ជួយធនឱយមនករសរមបសរមួលសកមមភពេរតៀមបងក រ និងេឆលីយតបចំេពះមុខសញញ េរគះ
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ថន ក់ ែដលពក់ព័នធអកសធតុ ឱយបនកន់ែតរបេសីរ។ អងគករសហរបជជតិបនបេងកីនភពធន់ តមរយៈេសវគំ
ពរសងគមែដលេឆលីយតបចំេពះវបិតតិ និងករផតល់សមភ រឧបតថមភមិនែមនេសបៀង ែដលផតល់ជរបេយជន៍ដល់របជ

ពលរដឋងយរងេរគះចំនួន ១៧0 000 នក់ ែដលរងផលប៉ះពល់េដយសរទឹកជំនន់ រប់បញចូ លទងំអស់ែដលកំពុង

ជប់ឃុេំនកនុងពនធនគរ និងអនកែដលបត់បង់ទីលំេន េនតមទីតងំែដលតរមូវឱយមនករជេមលៀសរបជពលរដឋ

េចញ កលពីឆន  ំ២០២០ និង ២០២១។ េលីសពីេនះ ករអប់រ ំករកសងសមតថភពបេចចកេទស និងករធនករ

ចូលរមួរបស់សហគមន៍ បនរមួចំែណកដល់ករពរងឹងភពធន់របស់សហគមន៍ េហយីេដយែឡក េនកនុងវស័ិយទឹក

សអ ត និងអនម័យ និងករអប់រ ំ អងគករសហរបជជតិកំពុងផតល់ករគរំទែផនកបេចចកេទស ដល់ករេរៀបចំកមមវធីិ 

ែដលយកព័ត៌មនអំពីហនិភ័យអកសធតុ មកេធវីជេគល េដីមបពីរងឹងភពធន់ េនកនុងវស័ិយទងំេនះ។ 

 

៣. អនតរគមន៍ែដលបញចូ លករអភិរកសបរសិថ ន រមួជមួយនឹងករេលីកកមពស់សកមមភពេសដឋកិចចរបកបេដយចីរភព៖ 

អងគករសហរបជជតិកំពុងេធវីករងរជមួយនឹងសហគមន៍ និងអជញ ធរថន ក់េរកមជតិ េដីមបែីរបកល យេគលនេយ 

បយ ឱយេទជករអនុវតត តមរយៈករផតល់នូវឧបករណ៍ពិេសស និងឱកសថមីៗបែនថមេទៀត ដល់រកុមែដលងយរង

េរគះ ជពិេសស រសតី សំេដេលីកកមពស់ជជីវភពរស់េនរបស់ពួកេគ េហយីកនុងេពលជមួយគន  ជំរុញឱយមនករេរបី

របស់ធនធនធមមជតិរបកបេដយចីរភព។ ករអភិរកសធមមជតិមនសរៈសំខន់កនុងករេឆលីយតបចំេពះករែរប

របួលអកសធតុ និងករកសងសងគម ក៏ដូចជសហគមន៍ឱយមនភពធន់។ តមរយៈអនតរគមន៍សកលបងែដល

មនេគលេដចបស់លស់កនុងេខតតចំនួន ៤ កសិករខន តតូចបនទទួលករែណនអំំពីបេចចកេទសថមីៗ សរមប់ដំ

ដំណ ំសត រដីធលីរបស់ពួកេគេឡងីវញិ និងរគប់រគងធនធនទឹក សំេដបេងកីនផលិតកមម និងផលចំេណញ េហយីទនទឹម

គន  េលីកកមពស់សមតថភពបនសំុេទនឹងករែរបរបួលអកសធតុ។ អនកផលិតជរសតី និងរកុមសនសរំបក់រតូវបន

បេងកីតេឡងី ែដលេធវីឱយរសតីកន់ែតមនភពអង់អចេនតមសហគមន៍មូលដឋ ន។ កលពីឆន  ំ២០២០ ដីទំហ ំ៥00 

ហកិត ែដលសថិតេនកនុងតំបន់សមបទនដីេសដឋកិចច និងសថិតេរកមកររគប់រគងរបស់រកុមហុ៊ន រតូវបនរបគល់រត

ឡប់េទឱយសហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិចវញិ ែដលកនុងេនះមនទងំៃរពស័កតិសិទធិ ៃរពអរកស ទីកប់សព និងដីបរមុ

ងផងែដរ។ កលពីឆន  ំ២០២១ របជពលរដឋជង ២ ៦00 រគួសរបនទទួលផលពីយនតករហរិញញបបទនរបកបេដយ

ចីរភពសរមប់អនុវតតសកមមភពៃរពេឈ ី និងសកមមភពេសដឋកិចចែដលមនភពឆល តៃវេទតមកតត អកសធតុេលី

ៃផទដី ២៤ 000 ហកិត ែដលជសហគមន៍ៃរពេឈ ីនិង សហគមន៍េនសទ និងតំបន់ករពរចំនួន១៥ ៥00 ហកិត។ 

 

៤. ហរិញញបបទនរបកបេដយភពនវនុវតតន៍៖ អងគករសហរបជជតិកំពុងគរំទដល់រដឋ ភិបលកនុងករជំរុញ និងទក់

ទញដំេណះរសយ និងឧបករណ៍ហរិញញបបទនែដលមនភពនវនុវតតន៍ ែដលបំេពញតួនទីជសព ន េដីមបកីសង 

សហគមន៍មូលដឋ ន ែដលមនភពធន់េទនឹងអកសធតុ និងធនចីរភពេសដឋកិចច និងមុខរបរចិញច ឹមជីវតិរបស់ពួក

េគ។ ទិននន័យ និងករវភិគេលីហរិញញបបទនសធរណៈែដលបនពីរបភពខងេរក និងពីរបភពកនុងរសុក ពក់ព័នធ

នឹងករែរបរបួលអកសធតុ រតូវបនរដឋ ភិបលផលិតេចញជេរៀងរល់ឆន  ំ ែដលមនករគរំទពីអងគករសហរបជ

ជតិ។ បចចុបបននេនះ អងគករសហរបជជតិកំពុងវភិគេលីលទធភពបេងកីតមូលបរតៃបតង ែដលជែផនកមួយៃន       

យុទធសរសតហរិញញបបទនសរមប់សេរមចេគលេដអភិវឌឍន៍េដយចីរភព និងបនេធវីករវយតៃមលេលីយនតករហរិញញ

បបទនចរមុះ សរមប់វស័ិយទឹកសអ ត និងអនម័យ ករភជ ប់ករផគត់ផគង់ទឹកតមបំពុង និងកររគប់រគងសំណល់រងឹ។ 

អងគករសហរបជជតិកំពុងគរំទដល់រដឋ ភិបលកនុងករកសងរកបខ័ណឌ គតិយុតតែដលមនលកខណៈអំេណយផល 

េដីមបទីក់ទញឥណទនកបូនែដលមនគុណភពខពស់ ដូចជរកបខ័ណឌ សរមប់វស័ិយៃរពេឈ ីេរកមយនតករេរដ+ 
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ជេដីម។ រមួគន ជមួយនឹងរដឋ ភិបល អងគករសហរបជជតិនឹងកំពុងសរមបសរមួលឱយវស័ិយឯកជន បនចូលរមួ

េឆលីយតបចំេពះបញហ ែរបរបួលអកសធតុ តមរយៈករែសវងរកមតិគរំទ ករកសងករយល់ដឹង ករេរៀបចំកិចច

ពិេរគះេយបល់ និងករេរៀបចំសតង់ដរ និងេវទិក េដីមបេីលីកកមពស់គុណតៃមល និងករេបតជញ ចិតតរមួគន ។ អងគករ     

សហរបជជតិនឹងដក់ឱយអនុវតតនូវគំនិតផតួចេផតីមភពជៃដគូរវងរដឋ និងឯកជន ថមីមួយេនកនុងរបេទសេនះ រមួ

ជមួយនឹងៃដគូអភិវឌឍន៍ដៃទេទៀត។ ចំណយសរុបសរមប់គេរមងេនះ មនរបមណជ ១,៥ លនដុលល រ។ 

 ជេលីកទី ១ េនកនុងែខតុលេនះ រកុមរបឹកសសិទធិមនុសសរបស់អងគករសហរបជជតិបនទទួលសគ ល់ថ ករមន
បរសិថ នែដលសអ ត រទរទង់សុខភពឱយលអមមួំន និងមនចីរភព គឺជសិទធិមនុសស។ ករទទួលសគ ល់េនះគឺជមូលដឋ ន
សរមប់ជំរុញឱយមនករដក់េចញនូវេគលនេយបយ េសដឋកិចច សងគម និងបរសិថ ន ែដលនមំកនូវករផល ស់បតូរជវជិជមន 
េដីមបបុីពវេហតុករពរមនុសស និងធមមជតិ។ េដីមបឱីយមនកិចចខិតខំរបឹងែរបង ែដលនមំកនូវករផល ស់បតូរជវជិជមន និង      
កសងនូវគំរូអភិវឌឍន៍េសដឋកិចច ែដលមនចីរភព និងឆល តៃវចំេពះអកសធតុ េគចបំច់រតូវផសរភជ ប់ទំនក់ទំនង រវង
យុទធសរសតបនសំុ និងយុទធសរសតកត់បនថយជមួយគន  និងែកសរមួលយុទធសរសតទងំេនះវឱយរសបតមបរបិទជក់ែសតង 
រពមទងំេផត តេគលេដេលីរកុមែដលងយរងេរគះជងេគ រប់បញចូ លទងំកុមរផង និងជំរុញករចូលរមួពីពួកេគ។  
 
 ករយកចិតតទុកដក់ចំេពះេសដឋកិចចៃបតង េនករមិតសកលេលក គួបផសនឹំងករេបតជញ ចិតត ចំេពះេគលេដ         
អពយរកឹតភពអកសធតុ ពីសំណក់របេទស និងសរជីវកមមធំៗ ផតល់នូវកលនុវតតភព េដីមបឱីយកមពុជអចទកទញករ 
វនិិេយគេលីបេចចកវទិយៃបតង ែដលមនសកត នុពលយ៉ងធំេធង សរមប់ជំរុញកំេណីនេសដឋកិចច និងបេងកីតករងរថមីៗ។ 
ដូេចនះ ករេធវីឱយេសដឋកិចច និងសងគមកមពុជកន់ែតមនភពធន់េទនឹងវបិតតិអកសធតុ គឺជអទិភពបនទ ន់មួយ។ េនះ
ទមទរឱយមនករេរបីរបស់អភិរកមចរមុះ ដូចជ វធិនករគតិយុតតែដលបងកលកខណៈអំេណយផល ដំេណះរសយ      
វសិវកមម និងវទិយសរសត ហរិញញបបទននវនុវតតន៍ ឧបករណ៍រគប់រគងហនិភ័យ នវនុវតតន៍ែផនកសងគមនិងធុរកិចច និងករចូល
រមួរបស់យុវជន។ អងគករសហរបជជតិបនេរតៀមខលួនរចួជេរសច េដីមបគីរំទដល់កមពុជ កនុងករអភិវឌឍន៍អភិរកមចរមុះ
ទងំេនះ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះផលប៉ះពល់ែដលបងកេឡងីេដយសរអកសធតុ ជពិេសសសរមប់រកុមែដលងយរង
េរគះជងេគ ក៏ដូចជគរំទដល់សិទធិរបស់ពលរដឋកមពុជកនុងករទទួលបននូវបរសិថ នែដលលអ សរមប់សុខភពរបស់      
ពួកេគ។ 

 

### 

ឯកសរព័ត៌មនសតីពីករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី ១៩ របស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជ គឺជឯកសរផលូវកររបស់    
អងគករសហរបជជតិ ែដលមនេគលបំណងផសពវផសយជូនរបព័នធផសពវផសយ និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះរតូវ
បនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ តំណងឲយរកុមករងរទីភន ក់ងរអងគករ
សហរបជជតិ (UNCT)។  
 


