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អារម្ភកថា 
ក្នុងនាមក្កុ្មការងារលរៀបចាំ និងចងក្ក្ងទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន ខុ្ាំមានលស្ចក្តីលស្ថមនស្សរកី្រាយ

ជាអលនក្ ដដ្េបានចូេរមួជាមួយស្លមតច ក្ទង់ ឯក្ឧត្តម លោក្ជាំទាវ លោក្ លោក្ក្ស្ី មិត្តអនក្អាន
ជាទីលោរពរាប់អាន តាមរយៈ អត្ាបទ រូបភាព ឯក្ស្ថរព័ត៌្មានស្ាំខាន់ៗក្បចាំឆមាស្ ននទស្សនាវដ្តី
បរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំទី៥ លេខទី២ (ក្ក្កដា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩)របស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នលនេះ។ 

បរសិ្ថា ន គឺជាដននក្មួយដ៏្ស្ាំខាន់ននជីវតិ្ដដ្េមានទាំនាក់្ទាំនងជិត្ស្និត្ជាមួយវសិ្័យលស្ដ្ឋកិ្ចច
និងស្ងគម។ ក្នុងលពេថ្មីៗលនេះ លយងីស្លងកត្ល ញីការផ្លា ស្់បតូរឥរយិាបថ្របស្់ក្បជាពេរដ្ឋក្នុងការចូេ
រមួក្បតិ្បត្តិលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា នក្នុងជីវភាពរស្់លៅក្បចាំនថ្ៃ ដូ្ចជាការចូេរមួកាត់្បនាយការលក្បីក្បាស្់
បាា ស្ទិក្ ការទុក្ដាក់្ស្ាំរាម ការចូេរមួការពារ និងអភិក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ ការចូេរមួដាាំស្ថត រនក្ពល ងីវញិ 
ការនចនក្បឌិត្ និងការគិត្គូរខពស្់ចាំលពាេះការរស្់លៅ និងសុ្ខភាពលៅតាមស្ហគមន៍។ 

ទស្ាវដ្តីបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំទី៥ លេខទី២ (ក្ក្កដា-ធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩) ដដ្េឯក្ឧត្តម លោក្ជាំទាវ 
លោក្ លោក្ក្ស្ី មិត្តអនក្អាន ក្ាំពុងកាន់លៅក្នុងនដ្លនេះ បានក្បមូេចងក្ក្ងនូវក្ពឹត្តិការណ៍ស្ាំខាន់ៗ 
ទាក់្ទងលៅនឹងការស្ក្មបខាួន និងការចូេរមួក្នុងការស្លក្មចចិត្តរបស្់ក្មពុជាក្នុងត្ាំបន់ និងពិភពលោក្
ចាំលពាេះការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា នឱ្យមាននិរនតរភាព និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព បដនាមលេីកិ្ចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បង 
និងស្មិទធនេដននក្លស្ដ្ឋកិ្ចច-ស្ងគមជាលក្ចីនរបស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នដដ្េស្លក្មចបានក្នុងឆ្ន ាំ២០១៩។  

ខុ្ាំសូ្មដថ្ាងអាំណរគុណដ៏្ក្ជាេលក្ៅ ដ្េ់រាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា លក្កាមការដឹ្ក្នាាំដ៏្បិុនក្បស្ពវ 
និងក្បក្បលដាយគតិ្បណឌិ ត្ខពស្់របស្់ សទម្រចអគគម្ហាទសនារតីទតទោ ហ ុន ផ្សន 
នាយករដាម្ស្តនរី   ននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា បានដាក់្លចញនូវលោេនលយាបាយដ៏្ក្តឹ្មក្តូ្វជាពិលស្ស្ 
“លោេនលយាបាយ ឈ្នេះ-ឈ្នេះ” និងយុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណជាដ្ាំណាក់្កាេបនតបនាទ ប់ និងដននការ
យុទធស្ថស្រស្តអភិវឌឍន៍ជាតិ្ជាលក្ចីនលនសងលទៀត្ ដដ្េជាការលធ្វីឱ្យលស្ដ្ឋកិ្ចចរងឹមាាំ កាអភិវឌឍន៍លេីក្គប់វសិ្័យ
ជាពិលស្ស្ បាននតេ់ជូនក្បជាពេរដ្ឋមានជីវភាពេអក្បលស្ីរ និងមានការគិត្គូរចាំលពាេះបរសិ្ថា នខពស្់ជាងមុន។ 

ខុ្ាំសូ្មដថ្ាងអាំណរគុណដ៏្ក្ជាេលក្ៅចាំលពាេះ ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំ មស្រនតីរាជការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងមិត្តអនក្អាន ដដ្េបានោាំក្ទដ្េ់ការលរៀបចាំទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន  
និងស្ហការដចក្រ ាំដេក្ព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន ក្នុងលោេបាំណងនតេ់ព័ត៌្មានឱ្យកាន់ដត្ទូេាំទូោយ និងចាំលណេះដឹ្ង
ថ្មីៗបដនាមលទៀត្ លដី្មបបីលងកីនការគិត្វជិជមានចាំលពាេះបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព បនាទ ប់ពីលចញនាយ
លរៀងរាេ់លេខ នាលពេក្នាងមក្៕  
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កិចេប្រជុំទលើកទី១៥ រដាម្ស្តនររីរសិាា នអាសា ន  
ផ្ដលប្ពេះរាោណាចប្កកម្ពុោ ទ្វើោមាេ សន់ទេះទរៀរច ំ

 
ឯកឧតរម្អគគរ ឌិ តសភាចារយ   

អូន ព័នធមុ្នីរត័ែ ឧបនាយក្រដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតី
ក្ក្ស្ួងលស្ដ្ឋកិ្ចច និងហរិញ្ញវត្ាុ អលញ្ជ ីញលបីក្កិ្ចច
ក្បជុាំលេីក្ទី១៥ រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន និងកិ្ចច
ក្បជុាំពាក់្ព័នធឆ្ន ាំ២០១៩។ 

 

លស្ៀមរាប ៖ កិ្ចចក្បជុាំលេីក្ទី១៥ រដ្ឋមស្រនតី 
បរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន និងកិ្ចចក្បជុាំពាក់្ព័នធឆ្ន ាំ២០១៩ 
ដដ្េក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា លធ្វីមាច ស្់នទេះលរៀបចាំ 
នឹងលបីក្ជានាូវការលៅនថ្ៃទី៨ ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ ២០១៩ 
លនេះលក្កាមអធិ្បតី្ភាព ឯកឧតរម្អគគរ ឌិ ត 
សភាចារយ អូន ព័នធម្ុនរីត័ែ ឧបនាយក្រដ្ឋមស្រនតី 

រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងលស្ដ្ឋកិ្ចច និងហរិញ្ញវត្ាុ ត្ាំណាងដ៏្ 
ខពង់ខពស្ ់សទម្រចអគគម្ហាទសនារតីទតទោ 
ហ ុន ផ្សន នាយក្រដ្ឋមស្រនតីននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ 
ក្មពុជា និងលដាយមានវត្តមានអលញ្ជ ីញចូេរមួពី 
ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា ន 

និងគណៈក្បតិ្ភូរដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន និងមស្រនតី 
ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធនានាស្រុបក្បមាណ ៤០០នាក្់។ 
បនាទ ប់ពីការស្ថវ គមន៍ពី ឯក្ឧត្តម លទៀ ស្ហីា 
អភិបាេ ននគណៈអភិបាេលខត្តលស្ៀមរាប 
និង ឯក្ឧត្តម ស្ថយ ស្ាំអាេ់ រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួង 
បរសិ្ថា នននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា បានស្ាំដដ្ង 
នូវចាំណាប់អារមមណ៍ ចាំលពាេះស្ថរៈស្ាំខាន់ននក្ពឹត្តិ- 
ការណ៍លៅនថ្ៃលនេះ ដដ្េបងាា ញពីការខិត្ខាំក្បឹង 
ដក្បងរមួោន  ក្បលទស្ស្មាជិក្អាស្ថ៊ា នទាាំងមូេ 
លដី្មបីក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន និងការអភិវឌឍក្បក្ប 

លដាយចីរភាព។  
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ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នក្មពុជា និងជាក្បធានននកិ្ចចក្បជុាំ 
លេីក្ទី១៥ របស្់រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន មាន 
ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន កិ្ចចក្បជុាំលនេះនឹងបនតពិភាក្ាផ្លា ស្់ 
បតូរលយាបេ់ និងពិនិត្យល ងីវញិកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិ 
ការក្នុងត្ាំបន់លេីបញ្ហា បរសិ្ថា នមួយចាំនួន ពិលស្ស្ 
វធិានការទាក់្ទងនឹងនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន លក្កាម 
ស្ហគមន៍ដននការវបបធ្ម៌អាស្ថ៊ា ន លដី្មបឈីាន 
លៅស្លក្មចបាននូវលោេបាំណង ននការលេីក្ 
ក្មពស្់ការយេ់ដឹ្ងអាំពីស្ថរៈស្ាំខាន់ ននលស្វាក្មម 
ជីវៈចក្មុេះ និងក្បព័នធលអកូ្ ូសុ្ី និងគុណត្នមា 
របស្់វា ការលេីក្ក្មពស្់ការចូេរមួជាស្ថធារណៈ 
ការវនិិលយាគស្ថធារណៈ និងឯក្ជន ក្នុងការ 
ក្គប់ក្គង និងអភិរក្សជីវៈចក្មុេះ លដី្មបធីានាថ្ន 
លោេនលយាបាយ និងយុទធស្ថស្រស្តក្នុងត្ាំបន់ក្តូ្វ 
បានោាំក្ទលដាយស្ក្មមភាពលៅមូេដាឋ ន លដាយ 
យុវជន និងក្បជាជនទាាំងអស្់។ 

 
ក្នុងឱ្កាស្លនេះ ឯកឧតរម្អគគរ ឌិ ត 

សភាចារយ អូន ព័នធម្ុនីរត័ែ បានដថ្ាងថ្ន 

កិ្ចចក្បជុាំលេីក្ទី១៥ រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា ន និងកិ្ចចក្បជុាំ 
ពាក់្ព័នធលនេះក្ាំពុងបានក្បក្ពឹត្តលៅ ក្នុងខណៈដដ្េ 

លយងីអាចនិយាយបានថ្ន បញ្ហា បរសិ្ថា ន គឺជា 

ក្បធានបទស្នូេននរលបៀបវារៈ ស្ក្មាប់ការអភិវឌឍ 
លស្ដ្ឋកិ្ចចត្ាំបន់។ ក្នុងបរបិទបចចុបបនន ការជាំរុញ 
លៅមុខ និងការក្បកាន់ខាជ ប់លៅនឹងក្ក្បខណឌ ត្ាំបន់ 
និយម និងពហុភាគីនិយម គឺជាលោេការណ៍ដ៏្ 
ស្ាំខាន់ស្ក្មាប់ជាំរុញកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការ ក្នុងការ 
លដាេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈ្ម ដដ្េក្ាំពុងលកី្ត្មាន 
ល ងីក្គប់វសិ្័យ ជាពិលស្ស្ក្នុងការលដាេះក្ស្ថយ 
បញ្ហា ដដ្េលកី្ត្លចញពី ការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ 
និងបញ្ហា ពាក់្ព័នធ។ ដូ្លចនេះ កិ្ចចក្បជុាំនថ្ៃលនេះគឺមាន 
ស្ថរៈស្ាំខាន់ណាស្់ លហយីក៏្ជាក្ពឹត្តិការណ៍ក្បវត្តិ 
ស្ថស្រស្តមួយស្ក្មាប់អាស្ថ៊ា ន និងនដ្គូក្នុងការ 
ពិនិត្យវឌឍនភាព ក៏្ដូ្ចជា ដាក់្លចញនូវទិស្លៅ 
យុទធស្ថស្រស្ត លដី្មបឈីានលៅស្លក្មចបាននូវការ 
អភិវឌឍក្បក្បលដាយនិរនតភាពបរសិ្ថា ន ស្ក្មាប់ 
ត្ាំបន់របស្់លយងី និងពិភពលោក្។ ឯក្ឧត្តមបាន 
បនតលទៀត្ថ្ន ក្នុងរយៈលពេប ុនាម នឆ្ន ាំចុងលក្កាយ 
លនេះលក្ោេះមហនតរាយ បានលកី្ត្ល ងីជាបនតបនាទ ប់ 
ជុាំវញិពិភពលោក្ បណាត េមក្ពីការដក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ និងការរចិរេិននបរសិ្ថា ន គឺកាន់ដត្ 
មានក្បពេភាពកាន់ដត្ញឹក្ញាប់ និងកាន់ដត្មាន 
ភាពស្មុគស្ថម ញជាងមុន។ ជារមួ នេប េះពាេ់ 
ទាាំងលនាេះគឺ កាន់ដត្មានស្ភាពធ្ៃន់ធ្ៃរលេីស្ពីអវី 
ដដ្េពិភពលោក្លយងីធាា ប់បានជួបក្បទេះ ក្នាង 
មក្។ ជាការពិត្ណាស្់ លៅក្នុងរយៈលពេដវង 
ការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ និងបញ្ហា បរសិ្ថា ននឹង 
បងកនេវបិាក្ ក្ពមទាាំងជេះឥទធិពេអវជិជមានធ្ៃន់ធ្ៃរ 
លៅលេីលស្ដ្ឋកិ្ចច ស្ងគម និងស្នតិសុ្ខក្នុងត្ាំបន់ 
និងពិភពលោក្។ ដនអក្លេីរបាយការណ៍ របស្ ់
UNESCAP ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្នុងមួយឆ្ន ាៗំ  ការខាត្ 
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បង់លស្ដ្ឋកិ្ចច ស្ក្មាប់អាសុ្ ី និងអាសុ្ីបា សុ្ីហវកិ្ 
ដដ្េបណាត េមក្ពី ការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ គឺ 
ទាំហាំ ៦៧៥ ប៊ាីោនដុ្ោា រអាលមរកិ្ ឬ ក្បមាណ 
២,៤% នន ន.ស្.ស្ ក្នុងត្ាំបន់។ 

ឯក្ឧត្តមបានបដនាមថ្ន បញ្ហា ដក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ និងបរសិ្ថា ន គឺជាបាតុ្ភូត្មួយមាន 
ចរតិ្េក្ខណៈជាអនតរវសិ្័យ ដដ្េក្តូ្វលដាេះក្ស្ថយ 
ក្នុងរលបៀបរមួមួយ ក្បក្បលដាយភាពក្បទាក់្ក្ក្ឡា 

ោន ក្គប់ក្ជុងលក្ជាយ និងថ្ាឹងដថ្ាងឱ្យក្គប់ទិដ្ឋភាព 
លពាេគឺ ការលធ្វីស្មាហរណក្មម ការអភិវឌឍ 
លដាយគិត្គូរពី ស្ងគម លស្ដ្ឋកិ្ចច និងបរសិ្ថា ន 
អាស្ថ៊ា នចាំបាច់ក្តូ្វ ពក្ងឹងកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការ 
និងជាំរុញភាពជានដ្គូ លដី្មបធីានាចីរភាពលេីក្គប់ 
ទិដ្ឋភាពទាាំងអស្់ស្ក្មាប់អាស្ថ៊ា ន ខណៈដដ្េ 
ត្ាំបន់អាសុ្ីអាលគនយ ៍ និងត្ាំបន់លនសងៗលទៀត្លេី 
ពិភពលោក្ ក្ាំពុងទទួេនូវការផ្លា ស្់បតូរយា ងឆ្ប់ 
រហ័ស្។ ទនទឹមលនេះ លយងីក្តូ្វពក្ងឹងភាពជានដ្គូជា 
មួយភាគីខាងលក្ៅ និងទាញក្បលយាជន៍ឱ្យបាន 
លក្ចីនជាអតិ្បរមា ពីភាពជានដ្គូទាាំងលនេះ លដី្មបោីាំ 
ក្ទដ្េ់ការស្លក្មចលោេលៅ របស្់ត្ាំបន់លយងី។ 
ក្នុងន័យលនេះ ខុ្ាំពិត្ជាស្បាយរកី្រាយ ដដ្េបាន 
ល ញីលយងីបនតឱ្យមានការចូេរមួ ជាមួយនដ្គូរ 
លនសងលទៀត្លក្ៅពីអាស្ថ៊ា ន ជាពិលស្ស្ នដ្គូស្នទនា 
របស្់លយងី ដដ្េរមួមាន ក្បលទស្ចិន ជប ុន និង 
ស្ថធារណៈរដ្ឋកូ្លរ  ។ ឯក្ឧត្តមឧបនាយក្រដ្ឋមស្រនតី 
ក៏្បានអាំពាវនាវ និងជាំរុញកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការ 
របស្់លយងីជាបនាទ ន់ លៅក្នុងការលដាេះក្ស្ថយលេី 
េាំហូរកាក្ស្ាំណេ់ឆាងដដ្នខុស្ចាប់ ដដ្េបាន 
ប េះពាេ់ដ្េ់ក្បលទស្ជាលក្ចីនលៅអាស្ថ៊ា ន ក្នុង 
រយៈលពេប ុនាម នដខថ្មីលនេះ ជាពិលស្ស្កាក្ស្ាំណេ់ 
ផ្លា ស្ទិក្។ លនេះជាការគាំរាមគាំដហងលេី ក្បព័នធ 
លអកូ្ ូសុ្ី សុ្ខភាព សុ្ខុមាេភាពរបស្់ក្បជាជន 

លយងី ក៏្ដូ្ចជា ភាពទាក់្ទាញលទស្ចរណ៍របស្់ 
ក្បលទស្លយងី។ លយងីក្តូ្វលរៀបចាំឱ្យមានការដចក្ 
រ ាំដេក្ព័ត៌្មាន ពក្ងឹងកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការក្នុង 
ចាំលណាមស្ថា ប័នអនុវត្តផ្លទ េ់ និងភាពជានដ្គូជាមួយ 
ក្បលទស្ដដ្េជាក្បភពលដី្មននកាក្ស្ាំណេ់ លដី្មប ី
បញ្ឈប់េាំហូរខុស្ចាប់លនេះ លចញពីក្បលទស្លដី្ម។ 
ឯក្ឧត្តម ក៏្បានជាំរុញឱ្យក្កុ្មការងារអាស្ថ៊ា នទទួេ 
បនទុក្ដននក្គីមី និងស្ាំណេ់ នតេ់អាទិភាពក្នុងការ 
លដាេះក្ស្ថយបញ្ហា  និងនតេ់នូវវធិានការជាក់្ោក់្ 
មួយចាំនួនក្នុងរយៈលពេខាីខាងមុខ លដី្មបលីឆាីយត្ប 
នឹងបញ្ហា រមួលនេះ ក្បក្បលដាយស្ថម រតី្ស្ហការ និង 
ស្ហក្បតិ្បត្តិការ។ 
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ពិ្ីដ្ឋទំដើម្ប្កវ៉ា ន ់ចំនួន៥០០ទដើម្ ទៅម្ុខប្ាសាទអងគវតរ 

 

បនាទ ប់ពីពិធី្លបីក្ជានាូវការ កិ្ចចក្បជុាំលេីក្ 
ទី១៥ រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន លក្កាមអធិ្បតី្ភាព 
ររស់ ឯកឧតរម្អគគរ ឌិ តសភាចារយ 
អូន ពនធ័ម្ុនីរត័ែ ឧបនាយក្រដ្ឋមស្រនតី រដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងលស្ដ្ឋកិ្ចច និងហរិញ្ញវត្ាុ ត្ាំណាងដ៏្ខពង់ខពស្់ 
សទម្រចទតទោ ហ ុន ផ្សន នាយក្រដ្ឋមស្រនតី 
ននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា បនាទ ប់មក្ឯក្ឧត្តម 
បណឌិ ត្ស្ភាចរយ ក៏្បានអលញ្ជ ីញជាអធិ្បតី្ក្នុង 

ពិធី្ដាាំលដី្មលឈ្ផី្លក ក្ក្វា ន់ ជានិមិត្តរូប ៥០០លដី្ម 
លៅលេីននទដី្ចាំនួន ៨០អា លៅក្នុងបរលិវណខាងមុខ 
ក្បាស្ថទអងគរវត្ត ដននក្ខាងេិចជាមួយបណាា េ 
រដ្ឋមស្រនតី ឧត្តមមស្រនតីអាស្ថ៊ា ន អគគលេខាធិ្ការអាស្ថ៊ា ន 

អាជ្ាធ្រដដ្នដី្ ឧទាននុរក្ស ក្កុ្មការងារលរៀបចាំ 
កិ្ចចក្បជុាំអាស្ថ៊ា ន យុវជនកាយរទិធ យុវជនស្.ស្.យ.ក្ 
លខត្តជាលក្ចីននាក់្។ ក្មមវធីិ្ដាាំលដី្មក្ក្វា ន់ លៅលេី 
ទឹក្ដី្អងគរលខត្តលស្ៀមរាបលនេះ គឺជាគាំនិត្នាួចលនាីម 
របស្់ ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតី 

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ក្នុងលោេបាំណងចង់រ ាំេឹក្ល ងីវញិ 
និងបងាា ញនូវរុក្ខជាតិ្ ឬ បុបាា  ស្មាគ េ់ភូមិស្ថស្រស្ត 
ទីតាាំង ឬ លខត្ត ដូ្ចក្នុងអត្ាន័យស្ាំល ងមរត្ក្លដី្ម 
របស្់អធិ្រាជស្ាំល ងមាស្ សុ្ិន សុ្ីស្ថមុត្ បាន 
បងាា ញតាមរយៈបទចលក្មៀង ក្ក្វា ន់លស្ៀមរាប 
រ ាំដួ្េក្ក្លចេះ និងចាំបា បាត់្ដ្ាំបង ជាលដី្ម។ ជាងលនេះ 
លៅលទៀត្ក្មមវធីិ្លនេះក៏្ជាការជាំរុញ និងលេីក្ក្មពស្់ 
ទស្សនវសិ្័យ Clean and Green Asean គឺ 
អាស្ថ៊ា នស្ថអ ត្ និងនបត្ង។ 
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ពិ្ីប្រគលព់ានរង្វវ ន់សាលាទម្ប្តភីាពររសិាា នអាសា ន ទលើកទ៣ី 
និងយវុជនទ្ែើម្ទម្ប្តភីាពអាសា ន ទលើកទី១ 

 

ោៃ ចនថ្ៃទី០៨ ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៩ លនេះ 
ក្មពុជា ក្នុងនាមជាមាច ស្់នទេះននកិ្ចចក្បជុាំលេីក្ទី១៥ 
រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន បានទទួេលរៀបចាំក្មមវធីិ្ 
ពិធី្ក្បគេ់ពានរងាវ ន់ «ស្ថោលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន 
អាស្ថ៊ា ន លេីក្ទី៣ និងយុវជនលឆនីមលមក្តី្ភាព 
អាស្ថ៊ា នលេីក្ទី១» លៅស្ណាឋ ោរសុ្ខាេ័យអងគរ 
លក្កាមអធិ្បតី្ភាព ឯក្ឧត្តម ស្ថយ ស្ាំអាេ់ 
រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ងួបរសិ្ថា ន លោក្ជាំទាវ ទន់ ស្ថអីម 
រដ្ឋលេខាធិ្ការ និងជាត្ាំណាងដ៏្ខពង់ខពស្់របស្់ 
ឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចរយ ហង់ ជួនណារ  ុន 
រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា ឯក្ឧត្តម 
Dato Limjackhoi អគគលេខាធិ្ការអាស្ថ៊ា ន។ 
បនាទ ប់ពីមតិ្ស្ថវ គមន៍ ឯក្ឧត្តមអគគលេខាធិ្ការ 
អាស្ថ៊ា ន ឯក្ឧត្តម ស្ថយ ស្ាំអាេ់ រដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ការក្បគេ់ 
ពានរងាវ ន់លៅរាក្តី្លនេះគឺជា ការទទួេស្ថគ េ់ស្ថោ 
និងយុវជនលឆនីមរបស្់លយងីក្ាំរតិ្ត្ាំបន់។ ក្នាងមក្ 
ការក្បគេ់ពានរងាវ ន់លនេះ លយងីហាក់្បីដូ្ចជាដាច់ 
ឆ្ៃ យបនតិច លដាយស្ថរការក្បគេ់ពានរងាវ ន់អាស្ថ៊ា ន 
បរសិ្ថា ន លេីក្ដ្ាំបូងលៅដខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១២ លៅ 

ក្បលទស្ មា ល សុ្ី ការក្បគេ់ពានរងាវ ន់លេីក្ទី២ 
លៅដខក្ក្កដា ឆ្ន ាំ២០១៥ ដូ្ចលនេះ ការក្បគេ់ 
ពានរងាវ ន់ ថ្វីត្បតិ្ដត្យូរបនតិចប ុដនតជាការឆាុេះបញ្ហច ាំង 
ពីឆនទៈស្ថោរបស្់ក្បលទស្នីមួយៗ ក្នុងយនតការ 
អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព។ ក្នុងឱ្កាស្លនាេះ បណាត  
រដ្ឋមស្រនតីក្បលទស្អាស្ថ៊ា នទាាំង១០ និងអគគលេខាធិ្ការ 
អាស្ថ៊ា ន បានអលញ្ជ ីញចុចប៊ាូតុ្ង ជានិមិត្តស្ញ្ហញ  
លបីក្ក្មមវធីិ្ពិធី្ក្បគេ់ពានរងាវ ន់។  

ឯក្ឧត្តម ស្ថយ ស្ាំអាេ់ រដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លោក្ជាំទាវ ទន់ ស្ថអីម 
រដ្ឋលេខាធិ្ការ និងជាត្ាំណាងដ៏្ខពង់ខពស្់របស្់ 
ឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ស្ភាចរយ ហង់ ជួនណារ  ុន 
រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា ឯក្ឧត្តម 
អគគលេខាធិ្ការអាស្ថ៊ា ន លោក្ជាំទាវ Yukari Sato 

អនុរដ្ឋមស្រនតីជាន់ខពស្់ននក្បលទស្ជប ុន បានអលញ្ជ ីញ 
ក្បគេ់ពានរងាវ ន់ដ្េ់ ស្ថោលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន 
អាស្ថ៊ា នលេីក្ទី៣ ដ្េ់ស្ថោវទិាេ័យ និងអនុ 
វទិាេ័យចាំនួន ២០ស្ថោ និងពានរងាវ ន់យុវជន 
លឆនីមលមក្តី្ភាពអាស្ថ៊ា នលេីក្ទី១ ចាំនួន ២០នាក្់ 
មក្ពី ក្បលទស្អាស្ថ៊ា នទាាំង១០។ 
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កិចេប្រជុំរដាម្ស្តនរីររសិាា នអាសា ន ទលើកទី១៥ 

ភាគីសនែិសទីកចិេប្ពម្ទប្ពៀងអាសា ន សរពីី ការរំពុលផ្នសងអ័ពទ្ លងផ្ដន 

 

ក្ពឹក្នថ្ៃទី៩ ដខតុ្ោ ឆ្ន ាំ២០១៩ កិ្ចចក្បជុាំ 
រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា នលេីក្ទី១៥ ននភាគីស្ននិស្ីទ 
កិ្ចចក្ពមលក្ពៀងអាស្ថ៊ា ន ស្តីពី «ការបាំពុេដនសងអ័ពទ 
ឆាងដដ្ន» ឯក្ឧត្តម ស្ថយ ស្ាំអាេ់ រដ្ឋមស្រនត ី
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាក្បធានននកិ្ចចក្បជុាំរដ្ឋមស្រនតី 
បរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន បានមានក្បស្ថស្ន៍លបីក្កិ្ចចក្បជុាំ 
លដាយស្ថវ គមន៍យា ងក្ក់្លៅត  ដ្េ់រដ្ឋមស្រនតីបរសិ្ថា ន 
អាស្ថ៊ា នទាាំងអស្់ ដដ្េបានចូេរមួក្នុងកិ្ចចក្បជុាំ 
និងខិត្ខាំរមួោន ក្គប់ក្គង ការបាំពុេលដាយដនសងអ័ពទ 
លកី្ត្លចញពីការទស្រនាទ ន និងដុ្ត្នក្ព។ បញ្ហា លនេះ 
ក្តូ្វបានក្បលទស្អាស្ថ៊ា ន ចុេះហត្ាលេខាលេីកិ្ចច 
ក្ពមលក្ពៀងស្តីពី «ការក្គប់ក្គងដនសងអ័ពទឆាងដដ្ន» 
លៅនថ្ៃទី១០ ដខមិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០០២ លហយីចូេជា 
នាូវការលៅនថ្ៃទី២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៣។ សូ្ម 
បញ្ហជ ក់្ថ្ន លៅក្នុងកិ្ចចក្បជុាំលៅនថ្ៃលនេះ រដ្ឋមស្រនតី 
បរសិ្ថា នអាស្ថ៊ា ន និងជួបពិភាក្ាលៅតាមក្មមវធីិ្ 

ដដ្េបានលក្ោងទុក្ដូ្ចជាការពិនិត្យ និងគលក្មាង 
ដននការក្គប់ក្គងស្ថា នភាព អាកាស្ធាតុ្ និង 
ដនសងអ័ពទឆាងដដ្ន ។ 

 
ជាមួយោន លនេះ អងគក្បជុាំក៏្បានពិនិត្យ និង 

ពិភាក្ាលេីឯក្ស្ថរទាក់្ទងលៅនឹង ៖ 
១- ស្ថា នភាពលភាីងលឆេះនក្ព ដនសងអ័ពទ និងដននការ 
ស្ក្មមភាពរបស្់ក្បលទស្ជាស្មាជិក្អាស្ថ៊ា ន។  
២- ការលធ្វីបចចុបបននភាពកិ្ចចក្ពមលក្ពៀង លេីការ 
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ក្គប់ក្គងដនសងអ័ពទឆាងដដ្ន លៅក្នុងក្ក្បខណឌ ជាតិ្ 
និងត្ាំបន់។  
៣-ដននទីបងាា ញនាូវននកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលដី្មប ី
ក្គប់ក្គងដនសងអ័ពទឆាងដដ្ន។  
៤- ការដស្វងរក្មូេនិធិ្ លដី្មបកី្គប់ក្គងដនសងអ័ពទ 
ឆាងដដ្នរបស្់អាស្ថ៊ា ន។  
៥- ការលធ្វីបចចុបបននភាពនូវការបលងកីត្មជឍមណឌ េ 
ក្គប់ក្គងដនសងអ័ពទឆាងដដ្ន។  
៦-ការពិនិត្យរបាយការណ៍ននកិ្ចចក្បជុាំក្កុ្មការងារ 
អាស្ថ៊ា នលេីក្ទី៤ ស្តីពី ដី្មលមាក្។  
៧- ក្មមវធីិ្កិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការជាមួយនដ្គូ។  
៨- បលងកីត្ការយិាេ័យលធ្វីការ ស្ក្មាប់គណៈ
ក្មាម ធិ្ការក្បតិ្បត្តិ និងកិ្ចចក្បជុាំពាក់្ព័នធលនសងៗ
លទៀត្ ។ 
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សនែិាតរូកសររុលទធនលការង្វរររសិាា ន ឆ្ែ ២ំ០១៩ 
និងទលើកទិសទៅការង្វរ ឆ្ែ ២ំ០២០ 

 

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានលរៀបចាំលបីក្ «ស្ននិបាត្ 

បូក្ស្រុបេទធនេការងារបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០១៩ និង 

លេីក្ទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០២០» លក្កាមអធិ្បតី្ភាព 
ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួង 

បរសិ្ថា ន និងមានការចូេរមួពីថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំ មស្រនតី 
រាជការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណាងក្ក្ស្ួង ស្ថា ប័ន 

ពាក់្ព័នធ នដ្គូអភិវឌឍន៍ ត្ាំណាងវសិ្័យឯក្ជន 
លភ្ៀវកិ្តិ្តយស្ជាតិ្-អនតរជាតិ្ ជាលក្ចីននាក់្។ 

  

ឯក្ឧត្តម នន ប៊ាុនលឈ្ឿន រដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ក្បចាំការ បានបញ្ហជ ក់្ឱ្យដឹ្ងថ្ន លនេះគឺជាលវទិកាដ៏្ 

វលិស្ស្វសិ្ថេមួយ ស្ក្មាប់លយងីទាាំងអស្់ោន ពិនិត្យ 
និងវាយត្នមាលេីស្មិទធនេនានា ដដ្េស្លក្មច 

បាននាលពេក្នាងមក្ និងចូេរមួពិភាក្ាផ្លា ស្់បតូរ 
លយាបេ់ និងដចក្រ ាំដេក្បទពិលស្ថធ្ន៍េអ លដី្មបរីេិះ 
រក្ដ្ាំលណាេះក្ស្ថយស្មក្ស្ប ចាំលពាេះបញ្ហា ក្បឈ្ម 

នានា និងដាក់្លចញនូវទិស្លៅការងារ ស្ក្មាប់ 

ការអនុវត្តបនត ស្ាំលៅលេីក្ក្មពស្់កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន 
ការក្គប់ក្គងធ្នធានធ្មមជាតិ្ អភិរក្សជីវៈចក្មុេះ 
និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព ឱ្យកាន់ដត្ក្បលស្ីរល ងី 

បដនាមលទៀត្ លៅក្នុងឧត្តមក្បលយាជន៍ជាតិ្មាតុ្ភូមិ 
និងក្បជាជនក្មពុជាក្គប់រូប និងក្គប់ជាំនាន់។ ក្នុង 
ឱ្កាស្លនាេះ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី សាយ សំអាល់ 
មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន តាមរយៈស្ននិបាត្លនេះលយងី 
ទាាំងអស្់ោន នឹងមានឱ្កាស្លពញលេញ ក្នុងការ 
ចូេរមួដចក្រ ាំដេក្ចាំលណេះដឹ្ង និងបទពិលស្ថធ្ន៍ 
ពាក់្ព័នធនឹងកិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គប់ក្គងធ្ន 
ធានធ្មមជាតិ្ អភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការអភិវឌឍ 
លដាយចីរភាព ដដ្េជាកិ្ចចការចមបងរបស្់លយងី 
ទាាំងអស្់ោន  ក្នុងការចូេរមួ និងរេិះរក្ដ្ាំលណាេះ 
ក្ស្ថយស្មក្ស្បចាំលពាេះបញ្ហា នានា ឱ្យបានកាន់ដត្ 
ក្បលស្ីរល ងីដថ្មលទៀត្។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីក៏្បាន 
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លេីក្ទឹក្ចិត្តឱ្យអងគស្ននិបាត្ទាាំងមូេយក្ចិត្តទុក្
ដាក់្ខពស្់ក្នុងការក្ាំណត់្បញ្ហា អាទិភាព និងវធិាន 
ការលដាេះក្ស្ថយឱ្យបាននុស្នុេ និងសុ្ីជលក្ៅក្នុង 
េក្ខណៈស្ថា បនាជុាំវញិក្បធានបទនានា ដដ្េបាន 
លរៀបចាំជូនលដី្មបឱី្យអនុស្ថស្ន៍ និងទិស្លៅការងារ 
ដដ្េដាក្់លចញ លឆាីយត្បនឹងេក្ខខណឌ លស្ដ្ឋកិ្ចច 
ស្ងគមលៅក្មពុជានង និងកាត្ពវកិ្ចចរបស្់ក្មពុជា 
ជារដ្ឋភាគី ននអនុស្ញ្ហញ អនតរជាតិ្ដដ្េពាក់្ព័នធ។ 

 

 ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ បញ្ហជ ក់្ដដ្រថ្ន 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានលក្ត្ៀមខាួនរចួជាលក្ស្ច លដី្មប ី
ស្ហការជាមួយក្ក្ស្ួងស្ថា ប័ន និងនដ្គូអភិវឌឍន៍ 
ទាាំងអស្់ ដក្បកាា យអនុស្ថស្ន៍ដដ្េលកី្ត្លចញពី 
ស្ននិបាត្លនេះ លៅជាគាំនិត្នតួចលនតីមលោេនលយាបាយ 
ដននការស្ក្មមភាពគលក្មាង និងវធិានការជាក់្ដស្តង 
ស្ាំលៅធានាបាននូវកិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គប់ក្គង 
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ អភិរក្សជីវៈចក្មុេះ ក្ពមទាាំងការ 
អភិវឌឍក្បក្បលដាយចីរភាព ស្ក្មាប់ក្បជាជនក្មពុជា 
ក្គប់រូប និងក្គប់ជាំនាន់។  

 

ក្នុងឱ្កាស្លនាេះ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បាន 
ស្ងកត់្ធ្ៃន់ថ្ន ៖ 

ទី១- កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គប់ក្គងធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្ អភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការអភិវឌឍលដាយ 
ចីរភាព នឹងមិនអាចទទួេបានលជាគជ័យល យី 
ក្បស្ិនលបីោម នសុ្ខស្នតិភាព ស្ាិរភាពនលយាបាយ 
និងក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចចរងឹមាាំ។ អាទិភាពស្ក្មាប់ 
លយងី គឺក្តូ្វលធ្វីយា ងណាបនតរក្ាឱ្យបាននូវសុ្ខ 
ស្នតិភាពលពញលេញ ស្ាិរភាពនលយាបាយ និង 
អធិ្បលត្យយជាតិ្ បូក្រមួទាាំង ការពក្ងឹងនីតិ្រដ្ឋ 
េទធិក្បជាធិ្បលត្យយពិត្ក្បាក្ដ្ និង ក្ាំលណីន 
លស្ដ្ឋកិ្ចចខពស្់ ជាមធ្យមក្នុងរងវង់ ៧% លទីបលយងី 
អាចបនតជាំរុញការអភិវឌឍលស្ដ្ឋកិ្ចចស្ងគម កាត់្បនាយ 
ភាពក្កី្ក្ក្ បលងកីត្ការងារ និងលេីក្ក្មពស្់ជីវភាព 
រស្់លៅរបស្់ក្បជាជនបដនាមលទៀត្ និងធានាមិន 
ឱ្យភាពក្កី្ក្ក្ក្ត្ ប់មក្វញិបាន។ ឯក្ឧត្តម មាន 
ជាំលនឿយា ងមុត្មាាំថ្ន លោេលៅទាាំងលនេះនឹងអាច 
ស្លក្មចបានយា ងក្បត្យក្ស អាក្ស្័យលដាយលយងី 
មានមាោ៌នលយាបាយដ៏្ក្តឹ្មក្តូ្វរបស្់រាជរដាឋ ភិបាេ 
លក្កាមការដឹ្ក្នាាំរបស្់ គណបក្សក្បជាជនក្មពុជា 
ដដ្េមាន សទម្រចអគគម្ហាទសនារត ី
ទតទោ ហ ុន ផ្សន ជាអគគមគគុលទស្ក៍្ដ៏្លឆនីម 
ក្បក្បលដាយគតិ្បណឌិ ត្។ ជាក់្ដស្តង អាណត្តិលនេះ 
រាជរដាឋ ភិបាេដាក់្លចញ «យុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណ 
ដ្ាំណាក់្កាេទី៤» ដដ្េឈ្រលេីស្មិទធិនេនន 
យុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណ ទាាំង ០៣ ដ្ាំណាក់្កាេ 
ក្នាងមក្ ក៏្ដូ្ចជាលោេនលយាបាយនានា 
ជាពិលស្ស្ លោេនលយាបាយឈ្នេះ-ឈ្នេះ និង 
ដននការយុទធស្ថស្រស្តអភិវឌឍន៍ជាតិ្ ជាបនតបនាទ ប់ 
ដដ្េជាការបុក្ក្គឹេះ ស្ក្មាប់ក្ទក្ទង់នូវក្ាំលណីន 
លស្ដ្ឋកិ្ចចដ៏្រងឹមាាំ និងការអភិវឌឍលេីក្គប់វសិ្័យ 
ដូ្ចស្ពវនថ្ៃ។ ពិលស្ស្ជាងលនេះលទៀត្ ឯក្ឧត្តម 
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រដ្ឋមស្រនតបីានចត់្ទុក្ថ្ន យុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណ 

ដ្ាំណាក់្កាេទី៤ បានគូស្បញ្ហជ ក់្យា ងចាស្់ 
អាំពីការយក្ចិត្តទុក្ដាក់្ខពស្់ របស្់រាជរដាឋ ភិបាេ 
ចាំលពាេះការអភិវឌឍន៍ក្បក្បលដាយចីរភាព និង 

បរយិាបនន ក្ពមទាាំងការធានាចីរភាពបរសិ្ថា ន និង 
លរៀបចាំខាួនលឆាីយត្បនឹងការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្។ 

ទី២ - ការងារបរសិ្ថា នអាចស្លក្មចលជាគជ័យលៅ 
បាន េុេះក្តាដត្មានកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការេអ និង 
ការចូេរមួយា ងស្ក្មមពី អនក្ពាក់្ព័នធទាាំងអស្់ 
ទាាំងលៅក្នុង វសិ្័យស្ថធារណៈ វសិ្័យឯក្ជន 
ក្គឹេះស្ថា នស្ិក្ាក្ស្ថវក្ជាវ និងស្ងគមសុ្ីវេិ ទាាំង 
ក្ក្មិត្ជាតិ្ និងអនតរជាតិ្។ លៅក្ត្ង់ចាំណុចលនេះ 
ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន លទាេះបីជា 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ឬ ក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍  
លដាយចីរភាព ក្តូ្វការការោាំក្ទបលចចក្លទស្ និង 
ហរិញ្ញវត្ាុពីនដ្គូអភិវឌឍន៍ លដី្មបរីមួចាំដណក្ជួយ 
លដាេះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈ្មក៏្លដាយ ក៏្លយងីបាន 
ក្បកាន់ខាជ ប់នូវលោេការណ៍ «ភាពជាមាច ស់្» និង 
«អធិ្បលត្យយភាពជាតិ្» លដី្មបធីានាឱ្យកិ្ចចោាំពារ 
បរសិ្ថា ន ការក្គប់ក្គងធ្នធានធ្មមជាតិ្ អភិរក្ស 
ជីវៈចក្មុេះ និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព ក្បក្ពឹត្តលៅ 
ក្បក្បលដាយក្បស្ិទធភាព និងស្ាិត្លៅក្នុងឧត្តម 
ក្បលយាជន៍របស្់ជាតិ្ និងក្បជាជនក្មពុជាជានិចច។  

ទី៣- ភាពលជាគជ័យននកិ្ចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បង ក្នុង 
កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គប់ក្គងធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
ការអភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព 
គឺអាក្ស្័យជាចាំបាច់លៅលេី ក្តាត ធ្នធានមនុស្ស 
ហរិញ្ញវត្ាុ បលចចក្វទិា និងវទិាស្ថស្រស្ត ដដ្េទាម 
ទារឱ្យមានការចូេរមួោាំក្ទ និងវនិិលយាគឱ្យកាន់ 
ដត្ខាា ាំងកាា បដនាមលទៀត្។ ពាក់្ព័នធនឹងចាំណុចទី៣ 
ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ បានអាំពាវនាវ 
ដ្េ់ក្ក្ស្ួង ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ ក្ពមទាាំងវសិ្័យ 

ឯក្ជន និងនដ្គូអភិវឌឍន៍ទាាំងអស្់ សូ្មលមតាត បនត 
ការចូេរមួ និងោាំក្ទដ្េ់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបដនាម 

លទៀត្ លដី្មបលីយងីមានេទធភាពក្គប់ក្ោន់ ទាាំង 

ធ្នធានមនុស្ស ហរិញ្ញវត្ាុ បលចចក្វទិាវទិាស្ថស្រស្ត 
និងមលធ្ាបាយ ស្មាា រ ស្ក្មាប់បាំលពញលបស្ក្ក្មម 
ក្នុងវសិ្័យលនេះឱ្យបានកាន់ដត្ក្បលស្ីរល ងី។ 
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ពិ្ីរំពាក់ទម្ដ្ឋយការង្វរ 

 

មស្រនតីរាជការ ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន តួ្នាទី 

ចប់ពីអនុរដ្ឋលេខាធិ្ការរហូត្ដ្េ់ មស្រនតីឧទានុរក្ស 
ចាំនួន១៧៥រូប ដដ្េមានស្ថន នដ្េអក្នុងការបាំលពញ 

ភារកិ្ចចបលក្មីជាតិ្ និងក្បជាជនក្មពុជាក្នុងវសិ្័យ 

បរសិ្ថា ននិងធ្នធានធ្មមជាតិ្ ក្តូ្វបានបាំពាក់្លមដាយ 

លដី្មបជីាការដឹ្ងគុណ ចាំលពាេះកិ្ចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បង 

ក្នុងការបាំលពញការងារ។ ពិធី្បាំពាក់្លមដាយក្បក្ពឹត្ត 
លៅលៅនថ្ៃទី៣ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅទីស្តីការ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លក្កាមអធិ្បតី្ភាព ឯកឧតរម្ 
សាយ សអំាល ់រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លៅក្នុង 

ក្ក្បខណឌ ស្ននិបាត្បូក្ស្រុប ស្មិទធនេការងារ 
បរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០១៩ និងលេីក្ទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ 
២០២០។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានមានក្បស្ថស្ន៍ 
លកាត្ស្រលស្ីរចាំលពាេះថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំ និងមស្រនតីរាជការ 
ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នក្គប់េាំដាប់ថ្នន ក់្ ដដ្េបានេេះ 
បង់ក្មាា ាំងកាយ ក្មាា ាំងចិត្ត ក្មាា ាំងបញ្ហញ  បាំលពញ 
ការងារបលក្មីជាតិ្ និងក្បជាជនក្មពុជា លៅក្នុង 
វសិ្័យបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មមជាតិ្។ ការេេះបង់ 
និងកិ្ចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បងទាាំងលនេះក្តូ្វដត្ទទួេបាន 
នូវការដឹ្ងគុណ និងត្បស្នងចាំលពាេះស្មិទធនេ 
នានាដដ្េមស្រនតីទាាំងអស្់ស្លក្មចបាន។ ឯក្ឧត្តម 
រដ្ឋមស្រនតីបានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន «លនេះជាកិ្ត្តិយស្ដដ្េ 
បងបអូនក្តូ្វដត្ទទួេបាន លហយីលមដាយដដ្េបង 
បអូនទទួេបានលនេះគឺជា ការទទួេស្ថគ េ់របស្់ 

រាជរដាឋ ភិបាេចាំលពាេះការេេះបង់ និងពាយាម 
បាំលពញការងាររបស្់បងបអូនមស្រនតីរាជការ លៅក្នុង 
បុពវលហតុ្បរសិ្ថា ននិងធ្នធានធ្មមជាតិ្។ ឯក្ឧត្តម 
បានលេីក្ល ងីថ្ន អវីដដ្េបងបអូនមស្រនតីរាជការ 
ទាាំងអស្់បានខិត្ខាំក្បឹងដក្បងបាំលពញជាង ២៥ឆ្ន ាំ 
មក្លនេះលេីវសិ្័យបរសិ្ថា ន បានទទួេេទធនេ 
លហយីនឹងបនតវវិឌឍលៅមុខត្លៅលទៀត្ លហយីបង 
បអូនក្បជាពេរដ្ឋដខមរ ចប់លនតីមទទួេយក្នូវអវី 
ដដ្េលយងីបានគិត្គូរ និងគូស្វាស្លដី្មបគុីណភាព 
បរសិ្ថា ន និងនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន ក្តូ្វបានធានា។ 
ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីបានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ជាមួយ 
នឹងក្តាត សុ្ខស្នតិភាព និងក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចចរងវង់ 
៧% ក្នុងរយៈលពេ ២០ឆ្ន ាំ ជាប់ោន លនេះ បានលធ្វី 
ឱ្យជីវភាពក្បជាពេរដ្ឋមានការរកី្ចលក្មីន លហយី 
ក្មពុជាបានចក្លចញពីក្បលទស្ក្កី្ក្ក្ កាា យមក្ជា 
ក្បលទស្ដដ្េមានចាំណូេមធ្យមក្ក្មិត្ទាប នឹង 
កាា យជា ក្បលទស្មានចាំណូេមធ្យមក្ក្មិត្ខពស្់ 
លៅឆ្ន ាំ២០៣០ និងជាក្បលទស្ដដ្េមានចាំណូេ 
ខពស្់ឆ្ន ាំ២០៥០ លហយីក្មពុជាចាំបាច់ក្តូ្វគិត្គូរ 
និងគូស្វាស្លោេនលយាបាយយុទធស្ថស្រស្តលនសងៗ 
លដី្មបសី្ក្មបខាួននឹងការរកី្ចលក្មីនលនេះ ស្ាំលៅលធ្វី 
យា ងណាឱ្យក្បលទស្ក្មពុជាមានការអភិវឌឍ លហយី 
ក្បជាពេរដ្ឋជាអនក្បរសិ្ថា ន ក្បលទស្ជាតិ្មាន 
អនាម័យបរសិ្ថា នស្ថអ ត្ និងនបត្ង។  
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 ទវទិកាសរពីី  
«ការការពារ និងអភិរកស្នធាន្ម្មោតិ»  

 

«លយងីក្ត្វូរមួោន បលងកីនលស្ដ្ឋកិ្ចច និងលេីក្ក្មពស់្ 
ជីវភាពក្បជាពេរដ្ឋឱ្យកាន់ដត្ក្បលសី្រដថ្មមួយ
ក្ក្មិត្លទៀត្លដី្មបបីលងកីនក្បស្ិទធភាពក្គប់ក្គង និង
អភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ឱ្យគង់វងសស្ក្មាប់មនុស្ស
រាប់ជាំនាន់ត្លៅមុខលទៀត្»។       

លនេះជាការលេីក្ល ងីរបស្់ ឯកឧតរម្ 
សាយ សំអាល់ រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន
លៅក្នុងឱ្កាស្អលញ្ជ ីញជាអធិ្បតី្លបីក្លវទិកាស្តីពី
«ការការពារ និងអភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្» លរៀបចាំ
លដាយអគគនាយក្ដាឋ នស្ហគមន៍មូេដាឋ ន ក្ក្ស្ួង
បរសិ្ថា ន កាេពីនថ្ៃទី២៥ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
លៅលខត្តលស្ៀមរាប។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បាន
ស្ងកត់្ធ្ៃន់ថ្ន៖ «ស្ហគមន៍ មានតួ្នាទីស្ាំខាន់
ក្នុងការចូេរួមជាមួយអាជ្ាធ្រមូេដាឋ នក្គប់
េាំដាប់ថ្នន ក់្លៅតាមមូេដាឋ ន លដី្មបីការពារ 
និងអភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្។ លហីយការ
ចូេរួមលនេះ គឺជាកិ្ត្តិយស្ស្ក្មាប់ជាតិ្ទាាំងមូេ 

និងស្ក្មាប់បនតមរត្ក្ដ្េ់កូ្នលៅជាំនាន់លក្កាយ»។ 
ក្បលទស្ក្មពុជា មានធ្នធានធ្មមជាតិ្ 

និងជីវៈចក្មុេះដ៏្ស្ាំបូរដបប។ នក្ពលឈ្កី្គបដ្ណត ប់
ក្បមាណ ៥០% ននននទក្បលទស្ ដដ្េជាអក្តា
ខពស្់បាំនុត្លៅក្នុងត្ាំបន់អាសុ្ីអាលគនយ។៍ មក្ទេ់
បចចុបបននលនេះ រាជរដាឋ ភិបាេបានបលងកីនននទដី្ត្ាំបន់
ការពារធ្មមជាតិ្ ដដ្េស្ាិត្លៅលក្កាមយុតាត ធិ្ការ
របស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន រហូត្ដ្េ់ក្បមាណ ៤១% 
ននននទក្បលទស្ គឺលស្មីនឹងក្បមាណ ៧,២ោនហកិ្តា 
ដដ្េលធ្វីឱ្យក្មពុជាឈ្រេាំដាប់ទី២ លៅអាសុ្ីបនាទ ប់
ពីក្បលទស្ប៊ាូតាន។  

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានលេីក្
ទឹក្ចិត្តឱ្យអាជ្ាធ្រនដ្គូអភិវឌឍន៍ និងស្ហគមន៍
ស្ហការជាមួយោន លដី្មបីលរៀបចាំលស្វាលទស្ចរណ៍
ធ្មមជាតិ្ឱ្យកាន់ដត្ទាក់្ទាញលភ្ៀវលៅក្មានត។  
លដី្មបីស្លក្មចនូវលោេបាំណងលនេះ ឯក្ឧត្តម
រដ្ឋមស្រនតី បានលេីក្ល ងីពីស្ក្មមភាពអាទិភាព 
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ដដ្េជួយដ្េ់ការអភិវឌឍស្ហគមន៍លដី្មបីរួម
ចាំដណក្កាន់ដត្ក្បលស្ីរ លដី្មបកីារពារ និងអភិរក្ស
ធ្នធានធ្មមជាតិ្លៅក្មពុជា ក្នុងលនាេះរួមមាន 
ការលេីក្ក្មពស្ជី់វភាពស្ហគមន៍លៅ តាមត្ាំបន់
ការពារធ្មមជាតិ្ លដាយបងកេក្ខណៈឱ្យមានការ
ធានាស្នតិសុ្ខលស្បៀង អាហារូបត្ាមា ការលេីក្
ក្មពស្់សុ្ខភាព ការអប់រ ាំ កូ្នលៅស្ហគមន៍
បានខពង់ខពស្់ លរៀនចប់ថ្នន ក់្ទី១២ និងទទួេបាន 
បណតុ េះបណាត េវជិាជ ជីវៈ និងបនតមក្លៅក្ក្មិត្
ឧត្តមស្ិក្ាដថ្មលទៀត្។  
 

 
 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន ក្ក្ស្ួង
បរសិ្ថា នោាំក្ទដ្េ់ការក្ាំណត់្ ការអភិវឌឍ លហដាឋ  
រចនាស្មព័នធ នតេ់ជលក្មីស្មុខរបរថ្មីដ្េ់ស្មាជិក្
ស្ហគមន៍ក្នុងការបលងកីនចាំណូេ ដដ្េចូេរមួ
ចាំដណក្ដ្េ់ការកាត់្បនាយការដាក់្ស្មាព ធ្លេី
ធ្នធានធ្មមជាតិ្។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីបានបដនាម
លទៀត្ថ្ន ក្ក្ស្ួងនឹងលរៀបចាំការងារអភិវឌឍន៍ និង

អភិរក្សត្ាំបន់លបតិ្ក្ភ័ណឌ  ដដ្េជួយឱ្យស្ហគមន៍
ចូេរមួកាន់ដត្ស្ក្មម និងស្ាំខាន់ក្នុងការការពារ 
និងអភិរក្សត្ាំបន់ក្បាស្ថទ ត្ាំបន់ក្បវត្តិស្ថស្រស្ត 
ជាំលនឿ ទាំលនៀមទមាា ប់ ក្បនពណី ស្ថស្នារបស្់
ជនជាត្ិលដី្មភាគតិ្ច ក៏្ដូ្ចជារបស្់ក្បជាជន
ក្មពុជា លៅតាមត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្។ ត្ាំបន់
ការពារធ្មមជាតិ្លៅក្មពុជា បានបងកប់នូវមរត្ក្
វបបធ្ម៌មហាស្ថេ ដដ្េនតេ់ដ្េ់ការទាក់្ទាញ
ដ្េ់លទស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ និងការស្ិក្ាក្ស្ថវក្ជាវ។ 
ជាមួយោន លនេះ ការងារពក្ងឹង និងពក្ងីក្ លស្វាក្មម
លទស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ ដដ្េលេីក្ទឹក្ចិត្តដ្េ់ការ
អភិវឌឍលដាយចីរភាពដក្បកាា យជីវភាពស្ហគមន៍
តាមរយៈការបលងកីត្ជាលស្វាលទស្ចរណ៍ធ្មមជាតិ្ 
ដដ្េជាស្កាត នុពេលៅតាមត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្។ 

សូ្មបញ្ហជ ក់្ថ្ន លវទិកាស្តីពី «ការការពារ 
និងអភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្» បានក្បក្ពឹត្តល ងី
លក្កាមក្បធានបទ «ការលបតជ្ាចិត្ត និងភាពមាច ស្់ការ 
លៅមូេដាឋ ន លដី្មបធីានាដ្េ់និរនតរភាពននការលក្បី 
ក្បាស្់ធ្នធានធ្មមជាតិ្» លដាយមានការចូេរមួពី 
ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណាងក្ក្ស្ួង 
ស្ថា ប័នពាក់្ព័នធ អភិបាេននគណៈអភិបាេលខត្ត 
ខាងលជីងបឹងទលនាស្ថប អាជ្ាធ្រមូេដាឋ ន ក្ងក្មាា ាំង 
ក្បដាប់អាវុធ្ និងក្បជាស្ហគមន៍ជាលក្ចីននាក់្។ 
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ពិ្ីប្រកាសជយ័លាភ ី

ការប្រកតួប្រផ្ជងសាលាទម្ប្តរីរសិាា នថាែ ក់ោតិ ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 

 
 

ស្ថោបឋមស្ិក្ា និងមធ្យមស្ិក្ា 

ចាំនួន៦ ក្នុងចាំលណាមស្ថោចាំនួន ១៨ ដដ្េ 

ចូេរួមក្បកូ្ត្ក្បដជង បានទទួេជ័យោភី 

ស្ថោលមក្តី្បរសិ្ថា នពីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លហយីពិធី្ 

ក្បកាស្ជ័យោភីការក្បកួ្ត្ក្បដជងស្ថោលមក្តី្
បរសិ្ថា នថ្នន ក់្ជាតិ្ ឆ្ន ាំ២០១៩ ក្តូ្វបានលធ្វីល ីង 

លៅរលស្ៀេនថ្ៃទី១១ ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅ 

ទីស្តីការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លក្កាមអធិ្បតី្ភាព 

ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល់ រដ្ឋមស្រនតីក្ក្សួ្ង 

បរសិ្ថា ន លដាយមានការចូេរួមពីត្ាំណាងក្ក្ស្ួង 

អប់រ ាំយុវជននិងកី្ឡា និងត្ាំណាងស្ថោនានា 

ដដ្េបានចូេរួមក្បកួ្ត្។ ស្ថោជ័យោភីទាាំង 
៦ លនាេះរួមមាន ៖ 

១)-ស្ថោបឋមស្ិក្ាស្ថវ យក្ជុាំ មក្ពីលខត្ត
ស្ថវ យលរៀង ទទួេបានចាំណាត់្ថ្នន ក់្ក្ក្មិត្មាស្ 
២)-ស្ថោបឋមស្ិក្ាគិរសុី្វណណវងសមក្ពីលខត្ត
ក្ាំពង់ឆ្ន ាំង  ទទួេបានចាំណាត់្ថ្នន ក់្ក្ក្មិត្ក្បាក់្ 
៣)-ស្ថោបឋមស្ិក្ា ហ៊ាុន ដស្ន ឬស្សលីក្ជាយ 
ទទួេបានចាំណាត់្ថ្នន ក់្ក្ក្មិត្ស្ាំរទឹធ 
៤)-វទិាេ័យ ហ៊ាុន ដស្ន ឧត្តរមានជ័យ មក្ពី
លខត្តឧត្តមានជ័យ ទទួេបានចាំណាត់្ថ្នន ក់្
ក្ក្មិត្មាស្  
៥)-វទិាេ័យ ២៨ មក្រា មក្ពីលខត្តលស្ៀមរាប 
ទទួេបានចាំណាត់្ថ្នន ក់្ក្ក្មិត្ក្បាក់្  
៦)-វទិាេ័យលពក្ជចិនាត  មក្ពីលខត្តបាត់្ដ្ាំបង 
ទទួេបានចាំណាត់្ថ្នន ក់្ក្ក្មិត្ស្ាំរទឹធ។ 
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ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល់ រដ្ឋមស្រនតី
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ៖ ក្នុងនាម
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន សូ្មវាយត្នមាខពស្់ចាំលពាេះកិ្ចច
ខិត្ខាំក្បឹងដក្បងរបស់្ក្កុ្មការងារស្ក្មបស្ក្មួេ
កិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការរវាងក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និង
ក្ក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា ក្នុងក្ក្បខ័ណឌ
ការងារអប់រ ាំ ការងារបណតុ េះបណាត េ ការស្ិក្ា
ក្ស្ថវក្ជាវ និងការងារនតេ់លស្វាពិលក្ោេះលយាបេ់
លេវីសិ្័យបរសិ្ថា ន ជាពិលស្ស្ក្កុ្មការងារមក្ពី
ក្ក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកី្ឡា និងគណៈក្មមការ
វាយត្នមាស្ថោលមក្តី្បរសិ្ថា ន ដដ្េបាននតេ់កិ្ចច
ស្ហការយា ងេអក្បលស្ីររហូត្ទទួេបានេទធនេ
ជាដនាផ្លក គួរឱ្យក្ត់្ស្ាំោេ់ និងសូ្មលកាត្ស្រលស្ីរ
នងដដ្រ ចាំលពាេះស្ថោបឋមស្ិក្ា និងមធ្យម
ស្ិក្ា ដដ្េបានចូេរមួក្នុងចេនាក្ប ងក្បដជង
លមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន។ 

ឯក្ឧត្តមបានមានក្បស្ថស្ន៍បនតលទៀត្ថ្ន ៖ 
គាំនិត្នតួចលនតីមលនេះ ជាយនតការមួយដ៏្មានស្ថរៈ
ស្ាំខាន់ក្នុងចាំលណាមយនតការ និងវធិានការជាលក្ចីន
លទៀត្ដដ្េក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងភាគីពាក់្ព័នធ
ទាាំងអស្់បានខិត្ខាំជាំរុញអនុវត្តជាបនតបនាទ ប់ ស្ាំលៅ
លធ្វីឱ្យក្បលស្ីរល ងីនូវកិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការការពារ
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ ការអភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការរស្់
លៅលដាយចីរភាព តាមរយៈការបស្រញ្ហជ បចាំលណេះដឹ្ង 
និងចាំលណេះលធ្វីក្នុងចាំលណាម កុ្មារ ស្ិស្ានុស្ិស្ស 
និងយុវជន លៅតាមស្ថោលរៀន និងក្គឹេះស្ថា ន

អប់រ ាំ ដដ្េជាក្ដនាងក្បមូេនតុ ាំមានេក្ខណៈ     
ងាយក្ស្ួេក្នុងការផ្លា ស្់បតូទមាា ប់ ននត់្គាំនិត្ និង
ឥរយិាបទរបស្់កុ្មារ និងយុវជនចាំលពាេះអនាម័យ 
និងបរសិ្ថា ន»។  

ជាមួយោន លនេះ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួង
បរសិ្ថា ន ក៏្បានលធ្វីការវាយត្នមាខពស្់ចាំលពាេះស្ថោ
បឋមស្ិក្ា និងមធ្យមស្ិក្ាដ៏្នទលទៀត្ ដដ្េបាន
ចូេរមួក្នុងការក្បកួ្ត្ក្បដជងលនេះ លបីលទាេះបីជាមិន
បានជាប់ជាជ័យោភី ប ុដនតបានបងាា ញពីឆនទៈ 
និងភាពជាអនក្ដឹ្ក្នាាំគាំរូស្ាំលៅលធ្វីយា ងណារក្ា
ឱ្យបាននូវស្ថោអនុវត្តតាមស្តង់ដាស្ថោលមក្តី្
បរសិ្ថា ន លដាយបានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន៖ «ខុ្ាំមាន
ជាំលនឿលជឿជាក់្ថ្នដ៏្រាបណាលយងីលៅមានក្តីស្ងឃមឹ 
និងដាក់្លោេលៅឱ្យបានចាស្់ោស្់ លនាេះលៅ
ឆ្ន ាំបនតបនាទ ប់ក្បាក្ដ្ជាទទួេបានជ័យោភីជាក់្
ជាពុាំខាន។ លទាេះបីជាយា ងណាក៏្លដាយ ការក្បកួ្ត្
ក្បដជងស្ថោលមក្តី្បរសិ្ថា ន ពុាំដមនជាការបនតុេះ
បងាអ ប់ចាំលពាេះស្ថោលរៀនដដ្េមិនដមនជាជ័យោភី
លនាេះលទ ប ុដនតជាការជាំរុញ និងលេីក្ទឹក្ចិត្តដ្េ់
ស្ថោលរៀនទាាំងអស្់បនតវបបធ្ម៌ក្ស្ឡាញ់ ដថ្រក្ា 
និងោាំពារបរសិ្ថា ន លហយីក៏្ជាឱ្កាស្ដចក្រ ាំដេក្
បទពិលស្ថធ្ន៍ និងលរៀនសូ្ក្ត្ឧត្តមានុវត្តពីោន
លៅវញិលៅមក្នងដដ្រ»។ 

 

   លោក្ជាំទាវ ទន់ ស្ថអីុម អនុរដ្ឋ
លេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងអប់រ ាំយុវជន និងកី្ឡា បាន
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មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ចេនាស្ថោលមក្តី្បរសិ្ថា ន
ក្មពុជា ឆាុេះបញ្ហច ាំងយា ងចាស្់នូវការយក្ចិត្តទុក្
ដាក់្ខពស្់របស្់រាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា ជាពិលស្ស្
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្ក្ស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និង
កី្ឡា លេីការបស្រញ្ហជ បចាំលណេះដឹ្ង ការផ្លា ស្់បាូរននត់្
គាំនិត្ ការលេីក្ក្មពស្់ស្ថម រតី្ក្ស្ឡាញ់បរសិ្ថា ន 
និងការជាំរុញក្បតិ្បត្តិលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ស្ាំលៅ
ោាំក្ទដ្េ់កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការពារធ្នធាន
ធ្មមជាតិ្ ការអភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការរស្់លៅ
លដាយចីរភាព។ 

  គូស្បញ្ហជ ក់្នងដដ្រថ្ន េក្ខខណឌ វនិិចឆ័យ
ចាំនួន ៤ ចាំណុចននស្ថោលមក្តី្បរសិ្ថា នរមួមាន ៖ 
ទី១) មានលោេការណ៍ និងរដ្ឋបាេ របស្់ស្ថោ
លេីការងារបរសិ្ថា ន  

ទី២) មានការបលក្ងៀនលមលរៀនបរសិ្ថា ន និងស្ក្មមភាព 
អប់រ ាំបរសិ្ថា នក្នុងស្ថោ និងស្ហគមន៍ជុាំវញិ 
(ជាក្មមវធីិ្សិ្ក្ាបដនាម ឬបស្រញ្ហជ ប) 
ទី៣)មានស្មាា របរកិាខ រអប់រ ាំបរសិ្ថា ន លហដាឋ រចនា 

ស្មព័នធនានានិងការក្បតិ្បត្តិបរសិ្ថា ន  

ទី៤)មានភាពជានដ្គូជាមួយអនក្ពាក់្ព័នធ និងការ 
នសពវនាយតាមស្ហគមន៍។ 
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ប្កសងួររសិាា នចលូរមួ្អនវុតរយទុធសាស្តសរោតលិរុរាំត់ជំងបឺ្គនុចាញ ់ 
និងជងំឺ្លងទនសងទទៀត ទៅតាម្សហគម្នត៍ំរន់ការពារ្ម្មោតិ 

ទដើម្បបី្គរ់ប្គង្នធាន្ម្មោតិកាន់ផ្តប្រទសើរ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបាន លបតជ្ាចិត្តចូេរមួេុប

បាំបាត់្ជាំងឺក្គុនចញ់ លៅតាមស្ហគមន៍ត្ាំបន់
ការពារធ្មមជាតិ្នានា លដាយចប់លនតីមលចញពីក្នុង
ដដ្នជក្មក្ស្ត្វនក្ព «នក្ព ង់» ឱ្យអស្់ លៅក្តឹ្ម
ឆ្ន ាំ២០២៥ ក្ស្បតាមដននការយុទធស្ថស្រស្តជាតិ្
េុបបាំបាត់្ជាំងឺក្គុនចញ់ក្នុងក្ពេះរាជាណាចក្ក្
ក្មពុជាឆ្ន ាំ២០១១-២០២៥។ ការតាាំងចិត្តលនេះ 
ក្តូ្វបានលធ្វីល ងី ក្នុងអាំ ុងលពេននដ្ាំលណីរចុេះ
ពិនិត្យស្ថា នភាពការងារក្គប់ក្គង និងអភិរក្សដដ្ន
ជក្មក្ស្ត្វនក្ព នក្ព ង់ និងស្ថក្ស្ួរសុ្ខទុក្ខ 
ស្ាំលណេះស្ាំណាេជាមួយមស្រនតីឧទានុរក្ស និងក្បជា
ស្ហគមន៍ត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្លៅក្នុងភូមិស្ថស្រស្ត
លខត្តក្ាំពង់ធ្ាំ កាេពីនថ្ៃទី២៦ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
របស្់ក្បតិ្ភូក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ដឹ្ក្នាាំលដាយ ឯក្ឧត្តម
រដ្ឋមស្រនតី ស្ថយ ស្ាំអាេ់ លដាយមានការចូេរមួ
ពីត្ាំណាងរាស្រស្តមណឌ េក្ាំពង់ធ្ាំ ក្បតិ្ភូក្ក្ស្ួង
សុ្ខាភិបាេ ទីភាន ក់្ងារស្ហរដ្ឋអាលមរកិ្ស្ក្មាប់
អភិវឌឍន៍អនតរជាតិ្ USAID និងនដ្គូអភិវឌឍន៍
និងស្ថា ប័នពាក់្ព័នធនានា។ 

 
ក្នុងកិ្ចចស្ាំលណេះស្ាំណាេ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន៖ «ការេុបបាំបាត់្
ជាំងឺឆាង ការគិត្គូរពីស្នតិសុ្ខលស្បៀង និងអាហារ
រូបត្ាមា ការទទួេបានការអប់រ ាំ គឺជាមូេដាឋ នក្គឹេះ

លៅក្នុងការលេីក្ស្ទួយជីវភាពរស្់លៅរបស្់ក្បជា
ស្ហគមន៍មូេដាឋ ន លដាយរក្ាបាននូវវបបធ្ម៌ 
ក្បនពណី ទាំលនៀមទមាា ប់ ជាំលនឿ ស្ថស្នា និងជាតិ្
ស្ថស្នរ៍បស្់ខាួន ស្ាំលៅបលងកីត្ជាលទស្ចរណ៍
ធ្មមជាតិ្ ដដ្េអាចលងកីនលស្ដ្ឋកិ្ចចក្គួស្ថរ»។  

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានបដនាមលទៀត្ថ្ន៖
«លយងីក្តូ្វរមួោន បលងកីនលស្ដ្ឋកិ្ចចនិងលេីក្ក្មពស្់ជី
វភាពក្បជាពេរដ្ឋឱ្យកាន់ដត្ ក្បលស្ីរដថ្មមួយ
ក្ក្មិត្លទៀត្លដី្មបបីលងកីនក្បស្ិទធភាពក្គប់ក្គង និង
អភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ឱ្យគង់វងសស្ក្មាប់មនុស្ស
រាប់ជាំនាន់ត្លៅមុខលទៀត្។  

 
លៅក្នុងឱ្កាស្លនាេះ ស្ហគមន៍ត្ាំបន់

ការពារធ្មមជាតិ្ចាំនួន ២ គឺ ស្ហគមន៍ត្ាំបន់ការពារ
ធ្មមជាតិ្ក្ាេដូ្នតី្ និងស្ហគមន៍ការពារធ្មមជាតិ្
ជាាំលក្មចលៅក្នុងលខត្តក្ាំពង់ធ្ាំ បានចុេះហត្ាលេខា
លេីកិ្ចចក្ពមលក្ពៀងជាមួយ ឯក្ឧត្តម នង វាស្នា 
ត្ាំណាងរាស្រស្តមណឌ េក្ាំពង់ធ្ាំ លដី្មបអីភិវឌឍជីវភាព
ស្ហគមន៍ លដាយទទួេបានការនតេ់ការក្គប់ក្គង
ទឹក្ស្ថអ ត្លក្បីក្បាស្់ក្នុងស្ហគមន៍ចាំនួន ៣ឆ្ន ាំ
ជាប់ោន  លដាយក្នុង១ឆ្ន ាំស្ហគមន៍នីមួយៗទទួេ
ថ្វកិាចាំនួន ៥០០០ដុ្ោា រ។ គណៈក្បតិ្ភូក៏្បាន
ដចក្មុងក្ជេក្់ថ្នន ាំការពារជាំងឺក្គុនចញ់ជូនដ្េ់
មស្រនតីឧទានុរក្ស និងក្បជាពេរដ្ឋមូេដាឋ ននងដដ្រ។ 
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ការកសាងម្ូលដ្ឋា នប្គឹេះសប្មារ់អភវិឌ្ឍន៍ទបី្កងុ 

ប្រករទដ្ឋយនិរនររភាព វវឆ្ល ត នងិគួរឱ្យចង់រសទ់ៅ 

 

អគគលេខាធិ្ការក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍
លដាយចីរភាព ស្ហការជាមួយ ក្កុ្មហ៊ាុន Dynamic 
Technologies និងក្កុ្មហ៊ាុន Urbanetic បានលរៀបចាំ
ស្ិកាខ ស្ថោ ស្តីពីការក្ស្ថងមូេដាឋ នក្គឹេះស្ក្មាប់
អភិវឌឍន៍ទីក្ក្ុងក្បក្បលដាយនិរនតរភាព នវឆ្ា ត្ 
និងគួរឱ្យចង់រស្់លៅស្ក្មាប់នថ្ៃអនាគត្ លក្កាម
អធិ្បតី្ភាព ឯកឧតរម្ ស ូ ខនឬទធីគុ  
រដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណាងឯក្ឧត្តម 
ស្ថយ ស្ាំអាេ់ ក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍
លដាយចីរភាព និងជារដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
នាក្ពឹក្នថ្ៃទី១៩ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅស្ណាឋ ោរ
សូ្ហវដីត្េភនាំលពញ ។ 

 
ឯក្ឧត្តម សូ្ ខនឬទធីគុណ មាន

ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏្ដូ្ចជាក្កុ្ម
ក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព ស្ហការជា
មួយក្ក្ស្ួងស្ថា ប័ន អងគការនដ្គូអភិវឌឍន៍ 
អងគការស្ងគមសុ្វីេិ និងវសិ្័យឯក្ជន ក្នុងការ
លរៀបចាំ និងដាក់្ឱ្យលក្បីក្បាស្់ជានាូវការនូវលោេ
នលយាបាយ ដននការយុទធស្ថស្រស្ត និងដននទីបងាា ញ
នាូ វស្តីពីការអភិវឌឍន៍នបត្ង ក្ពមទាាំងវធីិ្ស្ថស្រស្ត
លរៀបចាំដននការយុទធស្ថស្រស្តទីក្កុ្ងនបត្ង និងដននការ
អភិវឌឍន៍ទីក្កុ្ងនិរនតរភាពស្ក្មាប់រាជធានីភនាំលពញ 

ឆ្ន ាំ២០១៨-២០៣០ លដី្មបជីាំរុញការអភិវឌឍលដាយ
ចីរភាពរបស្់ក្មពុជា ជាពិលស្ស្លដី្មបលីេីក្ក្មពស្់
ការអភិវឌឍទីក្កុ្ង ទីក្បជុាំជនក្បក្បលដាយ
និរនតរភាព។ មា ងវញិលទៀត្ ទីក្កុ្ងជាក្មាា ាំងមា សុ្ីន
ននក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចចជាតិ្ ពីលក្ពាេះថ្នទីក្កុ្ងជា
មជឈមណឌ េលក្បីក្បាស្់ធ្នធានដ៏្លក្ចីន ដដ្េក្នុង
លនាេះរមួមាន ធ្នធានថ្នមពេ ទឹក្ និងធ្នធាន
ធ្មមជាតិ្លនសងៗលទៀត្ ក្តូ្វបានលក្បីក្បាស្់លក្ចីនក្នុង
វសិ្័យឧស្ាហក្មម និងស្ក្មាប់ការរស្់លៅក្នុង
ទីក្កុ្ង ។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការបានបញ្ហជ ក់្ថ្ន 
«ស្ិកាខ ស្ថោលនេះ ស្ងកត់្ធ្ៃន់លៅលេចីាំនុចស្ាំខាន់  ៗ
ចាំនួន៣ដូ្ចខាងលក្កាម៖ 

១). ការលធ្វីឱ្យក្បលសី្រល ីង នូវដននការទីក្កុ្ង
និងការអនុវត្តឧបក្រណ៍វទិាស្ថស្រស្តស្ក្មាប់ការ
អភិវឌឍលដាយចិរភាព និងបរសិ្ថា នស្ាំណង់នបត្ង៖ 
លដី្មបសី្លក្មចនូវចក្ខុវសិ្័យរបស្់ទីក្កុ្ងទីក្បជុាំជន 
ក្ក្បខណឌ ចាប់ និងបទបញ្ញត្តិស្មក្ស្ប ការលធ្វី
ដននការទីក្កុ្ងដដ្េមានលហដាឋ រចនាក្ស្ថប់ស្មព័នធ 
និងការពក្ងឹងស្មត្ាភាពបលចចក្លទស្ 
២). ការវនិិលយាគលេីលហដាឋ រចនាស្មព័នធក្កុ្ង
ក្បក្បលដាយនិរនតរភាព៖ 
លដី្មបីបាំលពញត្ក្មូវការជាមូេដាឋ នរបស្់ទីក្កុ្ង 
និងលេីក្ក្មពស្់សុ្ខមាេភាព ការក្បកួ្ត្ក្បដជង 
ដននការវនិិលយាគតាមវសិ្យ័ និងការលរៀបចាំដននការ
លមទីក្កុ្ងក្បក្បលដាយបរយិាប័នន 
៣). ធានាឱ្យបាននូវនគរូបនីយក្មមក្បក្បលដាយ
បរយិាប័នន៖ 
ទីក្បជុាំជនវសិ្មភាពគាំរាមគាំដហងដ្េ់និរនតភាពនន
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ការអភិវឌឍ និងស្ងគម។ ចក្ចុវសិ្័យននការបរយិាប័នន 
លដាយមានរាប់បញ្ជូ េនូវលស្ដ្ឋកិ្ចច ការពក្ងីក្ 
ទីក្កុ្ង និងបរយិាប័ននស្ងគមនឹងរមួចាំដណក្ការពារ 
ហានិភ័យលនសងៗននការលរៀបចាំ និងការអភិវឌឍ 
ទីក្កុ្ង ទីក្បជុាំជន» ។ 

សូ្មបញ្ហជ ក់្ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោស្ាីពី «ការ
ក្ស្ថងមូេដាឋ នក្គឹេះស្ក្មាប់អភិវឌឍន៍ទីក្កុ្ងក្បក្ប
លដាយនិរនតរភាព នវឆ្ា ត្ និងគួរឱ្យចង់រស្់លៅ
ស្ក្មាប់នថ្ៃអនាគត្»លនេះ គឺជាស្ក្ខីភាពបញ្ហជ ក់្នូវ 

ស្ថម រតី្ឯក្ភាពោន លេីភាពចាំបាច់ក្នុងការបនតការលធ្វី 
ទាំលនីបក្មមស្ថា ប័ន និងការលធ្វីក្ាំដណទក្មង់ក្នុង
វសិ្័យបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មមជាតិ្បដនាមលទៀត្ 
ពិលស្ស្ គឺការក្ស្ថងស្មត្ាភាពមស្រនតីរាជការ។ 
ស្ិកាខ ស្ថោលនេះ មានលោេបណងលដី្មបដីចក្
រ ាំដេក្ចាំលណេះដឹ្ង និងបទពិលស្ថធ្ន៍ស្តីពីក្មមវធីិ្ 
3D GIS ក្នុងការអភិវឌឍលស្ដ្ឋកិ្ចចនបត្ង ការអភិវឌឍ
លដាយចីរភាព និងការលធ្វីឱ្យក្បលស្ីរល ងីក្នុងការ
លរៀបចាំទីក្កុ្ងទីក្បជុាំជន៕ 
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ទវទិកាយវុជនជផ្ជកពិភាកាអំពរីរសិាា ន ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

ឯក្ឧត្តម លនក្ត្ ភស្រកាត  រដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានចូេរមួក្នុងពិធី្បិទ «លវទិកា 
យុវជនជដជក្ពិភាក្ាពីបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០១៩» លៅ 
វទិាស្ថា នបលចចក្វទិាក្មពុជា ដដ្េបានក្បក្ពឹត្តលៅ 
អស្់រយៈលពេ ៣ដខ មក្លហយី គឺចប់តាាំងពីដខ 
មិថុ្នា ដ្េ ់ ដខក្ញ្ហញ  លក្កាមការស្ក្មបស្ក្មួេ 
និងលរៀបចាំលដាយ នាយក្ដាឋ នអប់រ ាំបរសិ្ថា ន នន 
អគគនាយក្ដាឋ នចាំលណេះដឹ្ងនិងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន។ 
ក្នុងចាំលណាមស្ថោចាំនួន ១៦ ដដ្េចូេរមួការ 
ក្បកួ្ត្ចប់ពីលដី្មមក្ ជ័យោភីលេខ ១ បានលៅ 
វទិាេ័យទួេទាំពូង លេខ ២ បានលៅវទិាេ័យ 
ហ៊ាុនដស្នប៊ាុនរា នីវត្តភនាំ លហយីលេខ ៣ ស្ទួនបាន 
លៅវទិាេ័យទួេស្ថវ យនក្ព និងវទិាេ័យជាសុ្ីម 
ស្នធរម ុក្។ ឯក្ឧត្តម ក៏្បានដថ្ាងអបអរស្ថទរជូន 
ចាំលពាេះបអូនៗស្ិស្ានុស្ិស្ស វទិាេ័យទាាំង០៤ 
វទិាេ័យដដ្េបានឆាងកាត់្វគគក្បកួ្ត្ ចាំនួនពីរវគគ 
ក្នាងមក្ក្បក្បលដាយលជាគជ័យ ក្នុងការពក្ងឹង
ស្មត្ាភាព និងចាំលណេះដឹ្ងរបស្់ខាួន លេីវសិ្័យ 
បរសិ្ថា ន និងបានរមួចាំដណក្ ក្នុងការដចក្រ ាំដេក្ 

នូវចាំលណេះដឹ្ងទាាំងលនាេះ លៅដ្េ់ស្ថធារណៈជន 
តាមរយៈការលធ្វីបទបងាា ញ លដាយមានអាំលណេះ 
អាំណាងចាស្់ោស្់ និងទទួេបានឱ្កាស្បនត 
ចូេរមួវគគផ្លត ច់ក្ព័ក្ត្លនេះដដ្េមានរយៈលពេ៣ដខ 
ចប់ពីដខមិថុ្នា រហូត្ដ្េ់ ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ 
លដី្មបដី្លណតី មជ័យោភី «យុវជនជដជក្ពិភាក្ា 
អាំពីបរសិ្ថា ន ក្បចាំឆ្ន ាំ២០១៩»។ លវទិកាយុវជន 
ជដជក្ពិភាក្ាអាំពីបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ២០១៩ លនេះ បាន 
នតេ់ឱ្កាស្ដ៏្ស្ាំខាន់ ដ្េ់បអូនៗស្ិស្ានុស្ិស្ស 
លោក្ក្គូ អនក្ក្គូ នូវចាំលណេះដឹ្ងដដ្េនាភាជ ប់នឹង 
ការអនុវត្ត។ លវទិកាយុវជនជដជក្ពិភាក្ាពីបរសិ្ថា ន 
២០១៩ វគគផ្លត ច់ក្ព័ក្ត្លនេះ បអូនៗស្ិស្ានុស្ិស្ស
បានខិត្ខាំអស្់ពីក្មាា ាំងកាយ ក្មាា ាំងក្បាជ្ា និង 
បងាា ញពីក្មាា ាំងស្ថមគគីភាព លៅក្នុងការស្ិក្ា 
ក្ស្ថវក្ជាវ ស្ិក្ាដស្វងរក្ក្បភពទិននន័យ លដី្មប ី
លរៀបចាំស្ាំលណរអត្ាបទ និងការបក្ក្ស្ថយ ក្នុងការ 
ក្បកួ្ត្ក្បដជងយក្លជីងឯក្ លៅក្នុងលវទិកាយុវជន 
ជដជក្ពិភាក្ាអាំពីបរសិ្ថា ន ឆ្ន ាំ២០១៩។ លនេះគឺ 
ស្បញ្ហជ ក់្ អាំពីគាំរូដ៏្មានត្នមាបាំនុត្ស្ក្មាប់យុវជន 
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ដ្នទលទៀត្ ដដ្េបានបងាា ញពីការចូេរមួចាំដណក្ 
ជាមួយក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្មបលីេីក្ក្មពស្់គុណ 
ភាពបរសិ្ថា នលៅក្មពុជា ឱ្យស្ថអ ត្េអ ក្ស្ស្់នបត្ង 
គួរជាទីលស្ថមនស្ស និងរមនាស្ក្មាប់ជីវតិ្រស្់លៅ 
លេីភពដននដី្លយងីលនេះ។ ការអនុវត្តស្ក្មមភាព 
របស្់ក្មមវធីិ្ យុវជនជដជក្ពិភាក្ាអាំពីបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ
២០១៩ ជាលោេលៅពក្ងឹង និងពក្ងីក្ចាំលណេះដឹ្ង 
ស្មត្ាភាពរបស្់យុវជនលយងីឱ្យមាន ស្មត្ាភាព 
ក្គប់ក្ោន់ ដដ្េចូេរមួក្បកួ្ត្ក្បដជង ជាមួយ 
យុវជនអាស្ថ៊ា ន ។ ទនទឹមការក្បកួ្ត្ក្បដជង បអួនៗ 
ក៏្បានស្ិក្ាយេ់ពីលោេនលយាបាយ និងយុទធ 
ស្ថស្រស្តរបស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លៅក្នុងលបស្ក្ក្មម 
កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ដថ្រក្ាការពារធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
ជីវៈចក្មុេះ និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព។ លដី្មប ី
ស្លក្មចបាននូវបាំណងជាយុទធស្ថស្រស្ត របស្់រាជ 
រដាឋ ភិបាេ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានលេីក្ល ងីថ្ន ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបាននិងក្ាំពុង 
យក្ចិត្តទុក្ដាក់្ខពស្់លេីការអភិវឌឍធ្នធានមនុស្ស  

ជាពិលស្ស្ យុវជន និងកុ្មារ តាមរយៈការអប់រ ាំ 
នសពវនាយ ដចក្រ ាំដេក្ចាំលណេះដឹ្ង បទពិលស្ថធ្ន៍ 
និងរបក្គាំលហញីថ្មីៗ ជាពិលស្ស្ បលចចក្វទិា 
ក្បក្បលដាយនវានុវត្តន៍ក្នុងវសិ្័យបរសិ្ថា ន ដដ្េ 
ជាមលធ្ាបាយដ៏្មានក្បស្ិទធភាព ក្នុងការលេីក្ 
ក្មពស្់ការយេ់ដឹ្ង ស្ាំលៅដក្បកាា យចាំលណេះដឹ្ង 
លៅជាការក្បតិ្បត្តិបរសិ្ថា នេអ ដូ្ចដដ្េបានគូស្ 
បងាា ញ លៅក្នុងលោេបាំណងជាយុទធស្ថស្រស្តទី៤ 
ននយុទធស្ថស្រស្ត និងដននការស្ក្មមភាពបរសិ្ថា នជាតិ្ 
២០១៦-២០២៣ ជាដននទីបងាា ញនាូវ ស្ក្មាប់ 
ជួយដ្េ់ក្ក្ស្ួង ស្ថា ប័ន ក្គឹេះស្ថា នអប់រ ាំ វសិ្័យ 
ឯក្ជន អងគការមិនដមនរដាឋ ភិបាេ នដ្គូអភិវឌឍន៍ 
និងអនក្ពាក់្ព័នធទាាំងអស្់ ក្នុងការលធ្វីស្មាហរណ 
ក្មមបរសិ្ថា នលៅក្នុងលោេនលយាបាយយុទធស្ថស្រស្ត 
ដននការស្ក្មមភាព និងដននការវនិិលយាគលៅតាម 
ស្មត្ាកិ្ចចលរៀងខាួន លដី្មបលីធ្វីទាំលនីបក្មមការក្គប់ក្គង 
និងអភិបាេកិ្ចចក្នុងវសិ្័យបរសិ្ថា ន និងធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្។ 
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វគគហវកឹហវនឺម្ស្តនរមី្ុខង្វរសាធារ :ោឧទានុរកស 
ជំនាន់ទី៨ សរពីី «វិ្ ីសាស្តសរលាតកែងុតំរន់ការពារ្ម្មោតិ» 

 

ស្ថោនាយទាហានស្ក្មម លខត្តក្ាំពង់ស្ពឺ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានស្ហការជាមួយ ស្ថោនាយ 
ទាហានស្ក្មមននក្ងលយាធ្ពេលខមរភូមិនទ លបីក្ 
វគគហវកឹ្ហវនឺមស្រនតមុីខងារស្ថធារណ:ជាឧទានុរក្ស 
ជាំនាន់ទី៨ ស្តីពី «វធីិ្ស្ថស្រស្តេាត្ក្នុងត្ាំបន់ការពារ 
ធ្មមជាតិ្» លក្កាមអធិ្បតី្ភាព ឯក្ឧត្តម ក្ស្៊ានុ ដារទិធិ 
រដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

ឯក្ឧត្ាមឧត្ាមលស្នីយឯ៍ក្ ប៊ាុត្ សុ្ភាព 
នាយក្ស្ថោនាយទាហានស្ក្មមតាម ត្ពង បាន 
ដថ្ាងអាំណរគុណចាំលពាេះក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េបាន 
ស្ហការជាមួយស្ថោនាយទាហានស្ក្មម លរៀបចាំ 
វគគហវកឹ្ហវនឺស្តីពី «វធីិ្ស្ថស្រស្តេាត្ក្នុងត្ាំបន់ការពារ 
ធ្មមជាតិ្» បាន ៨វគគ រមួទាាំងវគគហវកឹ្ហវនឺដដ្េលបីក្ 
ដ្ាំលណីរការលពេលនេះ។ វគគលនេះ មស្រនតឧីទានុរក្ស 
ចាំនួន ៦០នាក់្ មក្ពីត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ លៅក្នុង 
លខត្តចាំនួន ១៦ ននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា ចូេរមួ 
ហវកឹ្ហាត់្រយ:លពេ ៤៥នថ្ៃ ចប់ពីនថ្ៃទី១៧ ដខក្ញ្ហញ  
ដ្េ់នថ្ៃទី០១ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ លេមុីខវជិាជ

អប់រ ាំចិត្តស្ថស្រស្ត យុទធវធីិ្ស្ពាវ វុធ្ វសិ្វក្មម ស្លស្រងាគ េះ
បឋម េាំហាត់្រលបៀបបាញ់ ក្ាច់គុណក្ងលយាធ្ 
ពេលខមរភូមិនទ និងកី្ឡាលយាធា ការរស្ល់ៅក្នុង
ត្ាំបន់នក្ព និងលធ្វីេាំហាត់្យុទធវធីិ្ឧទរជីវតិ្ លៅក្នុង 
ត្ាំបន់គិររីមយ។ ឯក្ឧត្តម ក៏្បានលេីក្ល ងីដដ្រថ្ន 
ក្ពឹត្តិការណ៍នថ្ៃលនេះ គឺពិត្ជាមានអត្ាន័យយា ង 
ក្ជាេលក្ៅ ឆាុេះបញ្ហច ាំងឱ្យល ញីយា ងចាស្់អាំពី 
កិ្ចចខិត្ខាំក្បឹងដក្បង និងការយក្ចិត្តទុក្ដាក់្ខពស្់ 
របស្់រាជរដាឋ ភិបាេ ក្នុងការបនតអភិវឌឍធ្នធាន 
មនុស្សទាាំងក្នុង វសិ្័យលយាធា និងវសិ្័យសុ្ីវេិ 
រមួទាាំងមស្រនតីឧទានុរក្សននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នឱ្យមាន
ស្មត្ាភាព និងគុណធ្ម៌ខពស្់បដនាមលទៀត្ លៅក្នុង 
បុពវលហតុ្ការពារជាតិ្ និងក្បជាជនក្មពុជា ក៏្ដូ្ចជា 
កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការក្គប់ក្គងធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
អភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការអភិវឌឍលដាយចីរភាព។ 
ឯក្ឧត្តម បានបដនាមថ្ន ស្មិទឋិនេទាាំងលនេះអាច 
ស្លក្មចលៅបានក៏្អាក្ស្័យលដាយ ក្បលទស្លយងី 
មានសុ្ខស្នតិភាព លស្ារភាពស្ងគម នីតិ្រដ្ឋ និង 
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ក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចចខពស្់ ការអភិវឌឍលេីក្គប់វសិ្័យ 
និងអភិបាេកិ្ចច តាមដបបក្បជាធិ្បលត្យយ យា ង 
ពិត្ក្បាក្ដ្។ ជាមួយោន  ឯក្ឧត្តមបានបញ្ហជ ក់្ថ្ន 

ស្ក្មាប់នីតិ្កាេទី៦លនេះ ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបាន 
បនតដាក់្លចញនូវ លោេនលយាបាយក្ាំដណទក្មង់ 
សុ្ីជលក្ៅក្គប់ក្ជុងលក្ជាយបដនាមលទៀត្ លដី្មបកី្ស្ថង 
បាននូវភាពជាអនក្ដឹ្ក្នាាំ ក្បព័នធរដ្ឋបាេទាំលនីប 
លេីក្ក្មពស្់គុណត្នមាមស្រនតីរាជការ ឱ្យក្ស្ោញ់
ខាួនឯង មានលមាទនភាពជាតិ្ សុ្ចរតិ្ លស្វាក្មម 
ឧត្តមភាព និងការអភិវឌឍស្មត្ាភាព ចប់ពីក្ក្មិត្ 
ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំ រហូត្ដ្េ់មស្រនតីថ្នន ក់្លក្កាមក្គប់េាំដាប់ 
ថ្នន ក់្ ស្ាំលៅកាត ប់មក្វញិនូវលមាទនភាពជាតិ្ និង 
ការក្ស្ថងក្បលទស្ដ៏្ទាំលនីបមួយ ដដ្េក្បជាពេរដ្ឋ 
មានជីវភាពខពស្់ និងរស្់លៅក្នុងបរសិ្ថា នេអក្បលស្ីរ 
លដាយធានាបាននូវនិរនតភាពបរសិ្ថា ន និងធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្របស្់ក្មពុជា ស្ក្មាប់កូ្នលៅជាំនាន់លក្កាយ។ 
ថ្វីត្បតិ្ដត្ វគគហវកឹ្ហវនឺមស្រនតីមុខងារស្ថធារណៈជា 
ឧទានុរក្សស្តីពី «វធីិ្ស្ថស្រស្តេាត្ក្នុងត្ាំបន់ការពារ 
ធ្មមជាតិ្» មានរយៈលពេខាី ប ុដនតវាជាក្គឹេះដ៏្មាន 
ស្ថរៈស្ាំខាន់បាំនុត្ ស្ក្មាប់ការក្ស្ថងស្មត្ាភាព
ជាំនាញជាមូេដាឋ នរបស្់មស្រនតីឧទានុរក្សទាាំងអស្់ 
ទាាំងក្ទឹស្ត ីនិងការអនុវត្តជាក់្ដស្តងលៅទីវាេ។ 

 

ឯក្ឧត្តម ក្ស្៊ានុ ដារទិធិ បានផ្លត ាំលនី្ដ្េ់ 
ស្ិកាខ កាមទាាំងអស្់ ឱ្យយក្នូវចាំលណេះដឹ្ងដដ្េ 
លយាធាចរយ និងក្គូឧលទទស្ទាាំងអស្់ បានបងាា ត់្ 

បលក្ងៀនក្បក្បលដាយស្មបជញ្ញៈ និងការទទួេ 
ខុស្ក្តូ្វខពស្់ ស្ក្មាប់យក្លៅបាំលពញភារកិ្ចចលៅ 
តាមអងគភាពលរៀងៗខាួន ក្នុងបុពវលហតុ្ឧត្តុងគឧត្តម 
របស្់ជាតិ្ ក្បជាជន និងមាតុ្ភូមិ។ 
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កិចេប្រជុំទលើគទប្មាងសកិាផ្សវងរកផ្រ ៉ាទលាហៈ 
សាតិទៅប្សកុអូរយ៉ា ដ្ឋវ នងិប្សុកលផំាត់ ទខតររតនគិរ ី

  
លោក្ជាំទាវ ក្ពាំ សុ្ភី អនុរដ្ឋលេខាធិ្ការ 

ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្ក្នាាំកិ្ចចក្បជុាំអនតរក្ក្ស្ួង 
លដី្មបពិីនិត្យ និងនតេ់លយាបេ់លេីរបាយការណ៍
វាយត្នមាលហតុ្ប េះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងគមដ្ាំបូង 
ស្ក្មាប់គលក្មាងស្ិក្ាដស្វងរក្ដរ  លោហៈ លេីននទដី្ 
២៣៥គី ូដម ក្ត្កាលរ   ទីតាាំងលៅក្ស្ុក្អូរយា ដាវ 
ក្ស្ុក្េាំផ្លត់្ លខត្តរត្នគិរ ី របស្់ក្កុ្មហ៊ាុនអងគរ 
លហាគ េខប(លខមបូឌា) ក្ពមទាាំងស្ិក្ា និងលរៀបចាំ 
របាយការណ៍លដាយក្កុ្មហ៊ាុនទីក្បឹក្ា ភី ភី អាយ 
សុ្ី ខូ អិេធី្ ឌី។ កិ្ចចក្បជុាំលនេះ មានស្មាស្ភាព 
ចូេរមួពី ត្ាំណាងអគគលេខាធិ្ការដាឋ នក្កុ្មក្បឹក្ា 
ជាតិ្អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព អគគនាយក្ដាឋ នពាក់្ព័នធ 
ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណាងអនតរក្ក្ស្ួងពាក់្ព័នធ 
ក្កុ្មក្បឹក្ាអភិវឌឍន៍ក្មពុជា រដ្ឋបាេលខត្តរត្នគិរ ី
មនទីរបរសិ្ថា នលខត្តរត្នគិរ ី នាយក្ដាឋ នវាយត្នមា 
លហតុ្ប េះពាេ់បរសិ្ថា នននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ត្ាំណាង 

មាច ស្់គលក្មាង និងក្កុ្មហ៊ាុនទីក្បឹក្ា ស្រុបចាំនួន 
៣៨នាក្់។   

ជារមួ កិ្ចចក្បជុាំបានស្លក្មចលេីេទធនេ
ដូ្ចខាងលក្កាម៖ 

១- អងគក្បជុាំោាំក្ទ គលក្មាងស្ិក្ារុក្រក្ដរ  លោហៈ 
លេីននទដី្ទាំហាំ ២០០គី ូដម ក្ត្កាលរ   ឱ្យក្ស្បតាម 
អនុក្កឹ្ត្យលេខ៧២ អនក្ក្.បក្ ចុេះនថ្ៃទី៥ ដខឧស្ភា 
ឆ្ន ាំ២០១៦ ស្តីពីការក្គប់ក្គងអាជ្ាបណណដស្វងរុក្ 
រក្ និងអាជ្ាបណណឧស្ាហក្មមអាជីវក្មមធ្នធាន 
ដរ   របស្់ក្ក្ស្ួងដរ  និងថ្នមពេ លដី្មបជីាការជាំរុញ 
លស្ដ្ឋកិ្ចច និងោាំក្ទដ្េ់លោេនលយាបាយជាតិ្  

២- គលក្មាងលនេះ គឺជាមូេដាឋ ននតេ់នូវទិននន័យនន 
ស្កាក នុពេដរ  ក្នុងត្ាំបន់ ដដ្េជាព័ត៌្មានស្ក្មាប់ 
រាជរដាឋ ភិបាេលធ្វីការស្លក្មចចិត្តលៅនថ្ៃខាងមុខ។
៣- ទីតាាំងគលក្មាងក្គបដ្ណត ប់លៅលេីត្ាំបន់ការពារ 
(ឧទានជាតិ្អូយា ដាវ និងត្ាំបន់រលបៀងអភិរក្ស 
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ជីវៈចក្មុេះឦស្ថន) ដដ្េទាមទារឱ្យក្កុ្មហ៊ាុនក្តូ្វ 
លោរពលៅតាមបទដាឋ នបលចចក្លទស្ ដដ្េក្ាំណត់្ 
លដាយក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងក្តូ្វស្ហការជាមួយ 
មនទីរបរសិ្ថា នលខត្តរត្នគិរ ី និងត្ាំបន់ឧទានជាតិ្ 
អូយា ដាវ និងអាជ្ាធ្រមូេដាឋ នឱ្យបានជិត្ស្និត្ 
លពេចុេះស្ិក្ា។  

៤-ក្កុ្មហ៊ាុនទីក្បឹក្ាក្តូ្វលធ្វីការនសពវនាយជូនដ្េ់ 
ក្បជាពេរដ្ឋលៅមូេដាឋ នឱ្យបានទូេាំទូោយអាំពី 
វត្តមានរបស្់គលក្មាងទាាំង ៥ដ្ាំណាក់្កាេ ននការ 
ស្ិក្ាដស្វងរុក្រក្ដរ  លោហៈ ឱ្យក្បជាជនបានយេ់ 
ពីនីតិ្វធីិ្ និងបលចចក្លទស្ ក្ពមទាាំងភាជ ប់របាយការណ៍ 
ដដ្េមានការោាំក្ទពីមូេដាឋ ន ក្នុងរបាយការណ៍ 
លនេះ និងក្តូ្វលដាេះក្ស្ថយការប េះពាេ់ដី្ធ្ាី ជាមួយ  

ក្បជាជន និងក្កុ្មហ៊ាុនដី្ស្មបទានលស្ដ្ឋកិ្ចចឱ្យ 
បានក្តឹ្មក្តូ្វ។  

៥- ក្កុ្មហ៊ាុនក្តូ្វក្ាំណត់្ចមាៃ យ ១០០ ដម ក្ត្ ពី 
ក្បព័នធនាូវទឹក្ (អូរ) ដក្បរត្ាំបន់គលក្មាង។  

៦-ក្កុ្មហ៊ាុនក្តូ្វក្បជុាំពិភាក្ាដី្ពាក់្ព័នធ និងក្ាំណត់្ 
ចមាៃ យ ១០០ដម ក្ត្ ពីភូមិក្រក្បជាជនរស្់លៅ។ 

៧-ក្កុ្មហ៊ាុនក្តូ្វេុប-ស្ថត រ លេីការស្ិក្ាដ្ាំណាក់្ 
កាេ ទី៣ ទី៤ និងទី៥ បនាទ ប់ពីបញ្ច ប់ការស្ិក្ា 
ដស្វងរុក្រក្ដរ  លោហៈ។  

៨- ក្កុ្មហ៊ាុនក្តូ្វលចៀស្វាងទីតាាំងមួយចាំនួន ក្នុង 
ក្រណីមាន វត្តមានេាំលៅដាឋ នរបស្់ក្បជាពេរដ្ឋ 
ត្ាំបន់ក្បវត្តិស្ថស្រស្ត ឬ ស្មបត្តិវបបធ្ម៌នានា។  

៩-ហាមលធ្វីអាជីវក្មមដរ  ក្នុងលពេស្ិក្ាដស្វងរុក្រក្។ 
ក្នុងក្រណី េទធនេស្ិក្ាដស្វងរុក្រក្បងាា ញថ្ន 
មានស្កាត នុពេដរ   មុនឈានដ្េ់ការលធ្វីអាជីវក្មម 
ក្កុ្មហ៊ាុន ក្តូ្វលរៀបចាំរបាយការណ៍វាយត្នមាលហតុ្ 
ប េះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងគមលពញលេញលដាយដ ក្ 
មួយលទៀត្។  

១០-ក្កុ្មហ៊ាុនក្តូ្វអនុត្តឱ្យបានខាជ ប់ខជួននូវវធិានការ 
កាត់្បនាយ ដដ្េមានលរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍ 
IESIA ដដ្េមានការឯក្ភាពពីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន។ 
១១- មាច ស្់គលក្មាងក្តូ្វស្ហការជាមួយ ក្កុ្មហ៊ាុន 
ទីក្បឹក្ាដក្ស្ក្មួេរបាយការណ៍ IESIA ឱ្យក្ស្ប 
តាមស្ថម រតី្អងគក្បជុាំ៕ 
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សាលាអនររោតភិែំទពញ 
ទទួលរ័ ណ សរទសើរទម្ប្តីភាពររសិាា នពីប្កសងួររសិាា ន 

 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បនតនតេ់ប័ណណស្រលស្ីរ 

លមក្តី្ភាពបរសិ្ថា នជូនដ្េ់រូបវន័តបុគគ និងនីតិ្បុគគេ 
មានស្ថន នដ្លឆនីម ចាំលពាេះស្ក្មមភាពលមក្តី្បរសិ្ថា ន។ 
ស្ថោលរៀនអនតរជាតិ្ភនាំលពញ ISPP បានទទួេប័ណណ 
ស្រលស្ីរលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ពីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន។ 

 

 ឯក្ឧត្តម ជបួ បា រស៍ី្ អគគនាយក្នន 
អគគនាយក្ដាឋ នចាំលណេះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
បានដឹ្ក្នាាំក្បតិ្ភូននមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ក្បគេ់ 
ប័ណណស្រលស្រីលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ជូនដ្េ់ លោក្ 
Gareth Jones នាយក្ស្ថោអនតរជាតិ្ភនាំលពញ 
លដាយមានការចូេរមួពីស្ថស្រស្ថត ចរយ និងស្ិស្ានុ 

ស្ិស្ស ជាលក្ចីននាក់្នងដដ្រ។ ជាំនួស្ឱ្យគណៈ 
ក្គប់ក្គងស្ថោ ស្ថស្រស្ថត ចរយ លោក្ក្គូ អនក្ក្គូ 
និងស្ិស្ា នុស្ិស្ស ដដ្េ លោក្ Gareth Jones 

បានស្ាំដដ្ងនូវលស្ចក្តីលក្ត្ក្អរ និងលមាទនភាព 
ដដ្េទទួេបានការស្រលស្ីរ លេីការងារបរសិ្ថា ន 
របស្់ស្ថោពីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន។ លហយីលនេះគឺជា 
េទធនេជាក្់ដស្តង ដដ្េលនតីមលចញពីការខិត្ខាំ 
ក្បឹងដក្បង ចូេរមួក្នុងស្ក្មមភាពការពារបរសិ្ថា ន 
របស្់ស្ថោលរៀននាលពេក្នាងមក្។ 

លោក្នាយក្ស្ថោ អនតរជាតិ្ភនាំលពញ 
បានឱ្យដឹ្ងដដ្រថ្ន ស្ថោលរៀនបានលផ្លត ត្លេី ការ 
យក្ចិត្តទុក្ដាក់្លេីស្រស្រស្តមាចាំនួនបីស្ាំខាន់ គឺ 
ទី១.ការលរៀនសូ្ក្ត្ ទី២.បរសិ្ថា ន និងទី៣.ការ 
ស្ិក្ា នាភាជ ប់នឹងស្ហគមន៍។ ចាំលពាេះការងារ 
បរសិ្ថា ន ស្ថោបានហាមឃាត់្មិនឱ្យមានការ 
លក្បីក្បាស្់បាា ស្ទិក្លៅក្នុងស្ថោលរៀន ស្ថោលរៀន 
បានលក្បីក្បាស្ថ្នមពេស្ថអ ត្ ថ្នមពេសូ្ឡា 
ក្បមាណ ៦៥% ននការលក្បីក្បាស្់អគគិស្នីស្រុប 
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លហយីលេីស្ពីលនេះលយងីបលងកីត្ក្មមវធីិ្លេីក្ទឹក្ចិត្ត
ឱ្យស្ិស្សមិនមានការបរលិភាគអាហារស្ថច់ ដដ្េ 
ជួយដ្េ់បរសិ្ថា ន។ លេីស្ពីលនេះលទៀត្ ក្នុងក្មមវធីិ្ 
ស្ិក្ាលយងី មានការបលក្ងៀនស្ិស្សឱ្យយេ់ដឹ្ងពី 
បរសិ្ថា នបលញ្ចញជា គាំនិត្ ការយេ់ដឹ្ងពីស្ថរៈ 
ក្បលយាជន៍ននបរសិ្ថា នលដាយខាួនលគផ្លទ េ់។ 

ក្នុងឱ្កាស្លនេះ ឯក្ឧត្តម ជបួ បា រស៍ី្ 
បានលេីក្ល ងីថ្ន ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានក្ាំណត់្នូវ 
ដននការស្ក្មមភាពស្ាំខាន់គឺ កិ្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន 
ការអភិរក្សជីវៈចក្មុេះ និងការរស្់លៅក្បក្បលដាយ 
ចីរភាព។ ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានខិត្ខាំអនុវត្តរាេ់ 
លោេនលយាបាយរបស្់ក្ក្ស្ួងលេីការងារបរសិ្ថា ន 
ទាាំងការអនុវត្តលោេការណ៍បទដាឋ នគតិ្យុត្ត និង 
ការលេីក្ទឹក្ចិត្ត ការអប់រ ាំ និងការនសពវនាយពី 
បរសិ្ថា នឱ្យបានទូោយ។ លដី្មបលីឆាីយត្បលៅនឹង 
លោេនលយាបាយទាាំងអស្់លនេះ អគគនាយក្ដាឋ ន 
ចាំលណេះដឹ្ងនិងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន ជាលស្នាធិ្ការឱ្យ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េមាននាយក្ដាឋ នរងាវ ន់ និង 
លេីក្ទឹក្ចិត្ត ជាអងគភាពជាំនាញបាននឹងក្ាំពុង 
លរៀបចាំនូវេិខិត្បទដាឋ នគតិ្យុត្ត ស្តីពីការនតេ់ 
រងាវ ន់លេីក្ទឹក្ចិត្តលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន ដ្េ់រូបវនត 
បុគគេ និងនីតិ្បុគគេដដ្េបានចូេរមួ និងមាន 
ស្ថន នដ្េអ ក្នុងការអនុវត្តស្ក្មមភាពក្បតិ្បត្តិលមក្តី្ 
ភាពបរសិ្ថា ន។ ឯក្ឧត្តម បានលកាត្ស្រលស្ីរដ្េ ់
រូបវនតបុគគេ និងនីតិ្បុគគេ ក្គប់ស្ថា ប័ន អងគភាព 
ទាាំងអស្់ ដដ្េបានចាំណាយលពេលវោ ក្មាា ាំង 
កាយ ចិត្ត និងថ្វកិា លដី្មបលីធ្វីស្ក្មមភាពក្បតិ្បត្តិ 
លមក្តី្ភាពបរសិ្ថា ន។ ឯក្ឧត្តម ជបួ បា រស៍ី្ បាន 
បនតដដ្រថ្ន ការក្បតិ្បត្តិលមក្តី្ភាពបរសិ្ថា នេអដដ្េ 
ជាលោេលៅ ននការនតេ់រងាវ ន់លេីក្ទឹក្ចិត្តលមក្តី្ 

ភាពបរសិ្ថា នលហយីលេីក្ទឹក្ចិត្តឱ្យស្ថធារណជន 
មានការនសពវនាយបនត នូវការអនុវត្តស្ក្មមភាព 
លមក្តី្ភាពបរសិ្ថា នឱ្យបានទូេាំទូោយ គឺស្ាំលៅ 
ឈានលៅស្លក្មចបាននូវ គុណភាពបរសិ្ថា នដ៏្េអ 
និងយូរអដងវងស្ក្មាប់កូ្នលៅជាំនាន់លក្កាយ៕ 
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គ ៈកមាម ការសាខាសមាគម្នារកីម្ពុោ ទដើម្បសីនរិភាព 

 និងអភិវឌ្ឍន៍ប្កសងួររសិាា ន ានទរៀរចំពិ្ ីសទំ េះសណំាល 

ោម្ួយម្ស្តនរីមានជវីភាពខវេះខាតវនប្កសងួររសិាា ន  

 

ក្ពឹក្នថ្ៃទី២៣ ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ លនេះ 
គណៈក្មាម ការស្ថខាស្មាគមនារកី្មពុជា លដី្មប ី
ស្នតិភាព និងអភិវឌឍន៍ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានលរៀបចាំ 
ក្មមវធីិ្ស្ាំលណេះស្ាំណាេ ជាមួយមស្រនតីមានជីវភាព 

ខវេះខាត្ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លក្កាមអធិ្បតី្ភាព 

ទលាកជំទាវ ម្៉ាុម្ ថានី រដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន។ ក្មមវធីិ្ស្ាំលណេះស្ាំណាេលរៀបចាំ 
ល ងីក្នុងលោេបាំណង ៖ 

១. លដី្មបដីស្វងយេ់ពីទុក្ខេាំបាក្លនសងៗ 
រមួនឹងដ្ាំលណាេះក្ស្ថយ។ 

២. លេីក្ទឹក្ចិត្ត មុនពិធី្បុណយភជុ ាំបិណឌ  
ក្បនពណីជាតិ្ដខមរ លដាយមានការឧបត្ាមាោាំក្ទ 
ដូ្ចជា ទឹក្ក្កូ្ចមួយលក្ស្ មីមួយលក្ស្ ក្តី្ខមួយ 
យួរ និងថ្វកិាចាំនួន ១០មឺុនលរៀេ ក្នុងមាន ក់្។  

សូ្មបញ្ហជ ក់្ថ្ន មស្រនតីស្នតិសុ្ខ ប ូេីស្ 
អនក្អនាម័យ អនក្ដថ្ស្ួន និងជាងអគគិស្នី ក្បចាំ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន មានចាំនួនស្រុចាំនួន ២៣រូប។ 

លេីស្ពីលនេះលទៀត្ គណៈក្មាម ការស្ថខា 
ស្មាគមនារកី្មពុជាលដី្មបសី្នតិភាព និងអភិវឌឍន៍ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏្មានអាហាររូបក្រណ៍ដ្េ់មស្រនតី 
និងកូ្នមស្រនតីដដ្េខវេះខាត្ជីវភាព ឬ ោម នេទធភាព 
បង់នថ្ាស្ិក្ាលហយីមានបាំណងចង់បនតការស្ិក្ា។ 
លដាយក្នុងលនាេះមានការដាក់្ពាក្យលក្ជីស្លរសី្ និង 

ស្ាំភាស្ន៍មស្រនតីខវេះខាត្ជីវភាព ដដ្េលស្នីសុ្ាំអាហារ 
រូបក្រណ៍។ ជាេទធនេ លយងីលក្ជីស្លរសី្បាន 

ចាំនួន ១៣នាក់្ និងបាំរុង ចាំនួន ៣នាក់្ សុ្ទធដត្ជា 

មស្រនតីខវេះខាត្ជីវភាព លហយីនិងជាកូ្នស្នតិសុ្ខ 
ដដ្េចង់បនតការស្ិក្ា។ ប ុដនតជាក់្ដស្តងលៅលពេ 

ក្តូ្វមក្ទទួេថ្វកិា លដី្មបយីក្លៅបង់នថ្ាអាហា 
រូបក្រណ៍ស្ិក្ាគឺមានចាំនួនដត្ ១១នាក់្ ប ុលណាណ េះ 
(អនក្បាំរុងទី១ ជាប់ជាស្ថា ពរ) លដាយស្ថរលបក្ខជន 
៣នាក់្ សុ្ាំលធ្វីការលបាេះបង់ មូេលហតុ្លបក្ខជនខាេះ 
លទីបដត្ជាប់អាហារូបក្រណ៍លៅលក្ៅក្បលទស្ និង 
ខាេះមានធុ្រៈផ្លទ េ់ខាួនចាំបាច់ ដដ្េមិនអាចបនត 
ការស្ិក្ាបាន។ 
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ប្រធានប្កុម្ការង្វរថាែ ក់ោតិជំរញុឱ្យអាោា ្រប្គរ់ោនថ់ាែ ក់ 
វនទខតរប្ពេះសហីន ុកសាងខលនួោរដាាលទំទនើរ 

 

«លខត្តក្ពេះសី្ហនុគឺជាប ូេលស្ដ្ឋកិ្ចចដ្ម៏ាន 
ស្កាត នុពេមយួរបស់្ក្មពុជា លហីយនឹងអាចនឹង 
មានេទធភាពក្ទក្ទង ់ ក្បជាជនក្មពុជាបានលក្ចីន 
និងជយួជាំរុញឱ្យមាន ក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចចជាក្បចាំ 
ប ុដនតលយីងក្ត្វូខិត្ខាំក្បឹងដក្បងក្ស្ថងខាួ ន និងក្ត្វូ 
ដក្បកាា យនិងក្ស្ថងខាួ នជារដ្ឋបាេទាំលនីប ដូ្ចជា 
លចេះដឹ្ក្នាាំលស្ដ្ឋកិ្ចច លៅក្នុ ងមូេដាឋ នរបស់្ខាួ ន 
លដី្មបីបលក្មី និងលឆាីយត្បនឹងបាំណងដ្ពិ៏សិ្ដ្ឋរបស់្ 
បងបអូ នក្បជាពេរដ្ឋដខមរ»។ លនេះជាការលេីក្ល ងី 
របស្់ ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាក្បធានក្កុ្មការងារជាតិ្ 
ចុេះមូេដាឋ នលខត្តក្ពេះស្ីហនុ លៅក្នុងឱ្កាស្នន 
ពិធី្ក្បកាស្ និងក្បគេ់ភារកិ្ចចជូនស្មាជិក្ក្កុ្ម 
ការងារថ្នន ក់្ជាតិ្ចុេះមូេដាឋ នលខត្តក្ពេះស្ីហនុលដី្មប ី
ក្តួ្ត្ពិនិត្យ និងោាំក្ទការអនុវត្តក្មមវធីិ្នលយាបាយ 
និងយុទធស្ថស្រស្តចតុ្លកាណដ្ាំណាក់្កាេទី៤ របស្ ់
រាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា។ 

លខត្តក្ពេះស្ីហនុ ក្តូ្វបានរាជរដាឋ ភិបាេ 
ក្មពុជា បានក្ាំណត់្ថ្ន លខត្តប ូេលស្ដ្ឋកិ្ចចដ៏្មាន 
ស្កាត នុពេរបស្់ក្មពុជា តាមក្បស្ថស្ន៍ដណនាាំ  
សទម្រចទតទោ ហ ុន ផ្សន នាយក 
រដាម្ស្តនរី ក៏្ដូ្ចជាចក្ខុវសិ្័យដវងឆ្ៃ យរបស្ ់

ក្មពុជា។ ជាមួយោន លនេះ ឯក្ឧត្តមក្បធានក្កុ្ម 

ការងារ បានជាំរុញឱ្យ អាជ្ាធ្រននលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
ក្គប់េាំដាក្់ថ្នន ក់្បនត ពក្ងឹងក្បស្ិទធភាពននការ 
នតេ់លស្វាស្ថធារណៈ ដ្េ់ក្បជាពេរដ្ឋ។ 
ឯកឧតរម្ សាយ  សអំាល ់ បានដថ្ាងថ្ន 
ការងារក្គប់ក្គងមូេដាឋ នរបស្់ខាួន អាជ្ាធ្រក្តូ្វ 
ដក្បកាា យ និងក្ស្ថងខាួនជារដ្ឋបាេទាំលនីប 
និងលចេះដឹ្ក្នាាំលស្ដ្ឋកិ្ចចក្នុងមូេដាឋ នរបស្់ខាួន 

លដាយក្តូ្វស្ថគ េ់ថ្នលតី្ក្ដនាងណាខាេះជាក្បភព
លស្ដ្ឋកិ្ចចរបស្់ខាួន? និងលធ្វីការលរៀបចាំដននការឱ្យ 
បានក្តឹ្មក្តូ្វ និងក្គប់ក្ជុងលក្ជាយ លដី្មបទីាញ 
នេននការអភិវឌឍស្ក្មាប់ការអភិវឌឍមូេដាឋ ន។ 
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ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន 
«លយីងទាាំងអស់្ោន  ក្ត្វូរមួោន គិត្គូរ លដី្មបីទាញ 
យក្នេននការអភិវឌឍ ក្នុ ងលោេលៅលដី្មបីរក្ា 
ក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចចជាតិ្ ក្នុ ងរងវងជ់ាង ៧% ក្នុ ង 
មួយឆ្ន ាំ បលងកីត្ការងារលធ្វី ស្ក្មាប់ពេរដ្ឋក្មពុជា 
កាត់្បនាយភាពក្កី្ក្ក្ បលងកីនចាំណូេជីវភាពរបស់្ 
ក្បជាជន និងធានានូវការអភិវឌឍន៍ក្បក្បលដាយ 
និរនតរភាព លោរពអនាម័យបរសិ្ថា ន»។ 

 

ឯក្ឧត្តមក្បធានក្កុ្មការងារ បានមាន 
ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន លដី្មបជីាំរុញឱ្យដ្ាំលណីរការអភិវឌឍ 
លស្ដ្ឋកិ្ចចកាន់ដត្រកី្ចលក្មីនខាា ាំង គឺចប់ពីលពេលនេះ 
ត្លៅ លខត្តក្ពេះស្ីហនុក្តូ្វមានដ្ាំលណីរការលរៀបចាំ 
ក្ស្ថងនូវលហដាឋ រចនាស្មព័នធ នាូវថ្នេ់លៅក្នុងក្កុ្ង 
ក្ពេះស្ីហនុ ក៏្ដូ្ចជា ក្ស្ថងនាូវលនសងលទៀត្ លដី្មប ី
បលងកតី្ក្ចក្ចូេកាន់ដត្លក្ចីន ឱ្យចូេមក្ក្នុងលខត្ត 
ក្ពេះស្ីហនុ កាន់ដត្មានភាពងាយក្ស្ួេស្ក្មាប់ 
ក្បជាពេរដ្ឋ។ ឯកឧតរម្ សាយ  សអំាល ់
បានមានក្បស្ថស្ន៍បដនាមលទៀត្ថ្ន ការក្ស្ថង 
លហដាឋ រចនាស្មព័នធនាូវថ្នេ់ ស្ក្មាប់លខត្តក្ពេះស្ីហនុ 

ជាយុទធស្ថស្រស្តមួយក្នុងការជាំរុញក្ាំលណីនលស្ដ្ឋកិ្ចច 
លៅក្នុងលខត្ត លហយីឯក្ឧត្តមបានលេីក្ល ងីថ្ន 
នាូវពីភនាំលពញមក្លខត្តក្ពេះស្ីហនុ មិនដមនក្តឹ្មដត្ 
ជានាូវប ុលណាណ េះលទ ប ុដនតវាជាស្នស្ឈាមលស្ដ្ឋកិ្ចច 
ស្ក្មាប់ក្បលទស្ក្មពុជានងដដ្រ។ លហយីលក្ៅពីលនេះ 
លខត្តក្ពេះស្ីហនុនឹងលផ្លត ត្លេីការលដាេះក្ស្ថយបញ្ហា  
ក្បឈ្មមួយចាំនួន ដូ្ចជា ការក្ក្ស្ទេះចរាចរណ៍ 
ក្ងវេះលភាីងអគគិស្នី ក្ងវេះទឹក្ស្ថអ ត្លក្បីក្បាស្់។េ។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី ក៏្បានជាំរុញបលងកីត្ក្កុ្ម 
ការងារពក្ងឹងការក្តួ្ត្ពិនិត្យ ពក្ងឹងការអភិវឌឍ 
មូេដាឋ នលឆាីយត្ប និងលដាេះក្ស្ថយត្ក្មូវការចាំបាច់ 
ដ្េ់ក្បជាពេរដ្ឋ ចប់ពីថ្នន ក់្លខត្ត រហូត្ដ្េ់ថ្នន ក់្ 
មូេដាឋ ន។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានក្បកាស្នតេ់ 
មូេនិធិ្ និងស្មាា រៈបលចចក្លទស្ ស្ក្មាប់ការលដាេះ 
ក្ស្ថយបញ្ហា ស្ាំរាម លដាយនតេ់ជូន រដ្ឋបាេក្កុ្ង 
ក្ស្ុក្ ក៏្ដូ្ចជាលៅតាម  ុាំ ស្ងាក ត់្ ជាធុ្ងស្តុក្ 
ស្ាំរាម និងរថ្យនតស្ក្មាប់ចូក្ស្ាំរាម លដី្មបមូីេ 
ដាឋ នស្ថអ ត្ និងមានលស្ថភណឌ ភាពជាក្កុ្ងទាំលនីប។  
ជាមួយោន លនេះដដ្រ ឯក្ឧត្តម ជាំរុញឱ្យរដ្ឋបាេក្គប់ 
េាំដាប់ថ្នន ក់្ ក្តូ្វចូេរមួពក្ងីក្លហដាឋ រចនាស្មព័នធ 
ស្ក្មាប់ការលដាេះក្ស្ថយទឹក្ក្ខវក់្ ស្មាអ ត្អនាម័យ 
បរសិ្ថា ន លដាយឯក្ឧត្តមបានលេីក្ល ងីបដនាមថ្ន 

«ការងារស្មាអ ត្អនាម័យបរសិ្ថា ន គឺជាការងារក្បចាំ 
នថ្ៃរបស្់អាជ្ាធ្រមូេដាឋ ន»។ លៅក្នុងការក្គប់ក្គង 
ស្ាំណេ់រាវទឹក្ក្ខវក់្ នឹងបលងកីត្អាងចលក្មាេះទឹក្ 
ក្ខវក់្បដនាមលទៀត្។ 
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លឆាីយត្បលៅនឹងត្ក្មូវការ បចចុបបនន និង 
អនាគត្ននទីនារការងារ លខត្តចាំបាច់ក្តូ្វលរៀបចាំ 
ក្ាំណត់្ ការបលងកីត្ស្ថោបណតុ េះបណាត េជាំនាញ 
វជិាជ ជីវៈឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វ។ ជាមួយោន លនេះ លដី្មប ី
ពក្ងឹងលេលីស្ថភណឌ ភាពទីក្កុ្ង លខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
និងក្ាំណត់្យក្ «លដី្មលឈ្នីាងននួ» អត្តស្ញ្ហញ ណ 
លដី្មលឈ្កី្បចាំលខត្ត និងមានការដាាំលឈ្កី្បណីត្ 
លនសងលទៀត្គួបនសាំនងដដ្រ។ ក្នុងឱ្កាស្លនេះ ឯក្ឧត្តម 
បានក្បកាស្ពីការក្គប់ក្គង ការងារអភិវឌឍឱ្យបាន 
ក្តឹ្មក្តូ្វតាមបទដាឋ ន និងដណនាាំដននការការក្គប់ 
ក្គងទឹក្ស្ថអ ត្ និងអគគិស្នី លដី្មបឱី្យការនតេ់លស្វា 
នគត់្នគង់កាន់ដត្ក្បលស្ីរ និងការនគត់្នគង់ លឆាីយត្ប 
នឹងត្ក្មូវការលក្បីក្បាស្់ក្បចាំនថ្ៃ។ 

លខត្តក្ពេះស្ីហនុ បាននិងក្ាំពុងទទួេបាន 
នេពីដនាផ្លក សុ្ខស្នតិភាព ស្ាិរភាព និងការអភិវឌឍ 
ដដ្េបានមក្ពីការយក្ជីវតិ្លធ្វីលដី្មទុនរបស្់ថ្នន ក់្
ដឹ្ក្នាាំលយងី។ ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់
បានគូស្បញ្ហជ ក់្ ចាំលពាេះមុខក្កុ្មការងារថ្នន ក់្ជាតិ្ 
និងក្កុ្មការងារថ្នន ក់្មូេដាឋ នទាាំងអស្់ថ្ន កិ្ចចការ 
អាទិភាពចាំនួន ០៤ ក្នុងចាំលណាមការងារជាលក្ចីន 
ដដ្េក្កុ្មការងារក្តូ្វលដាេះក្ស្ថយឱ្យបានគឺ ៖ 

ទី១) ការពក្ងឹងស្នតិសុ្ខ និងស្ណាត ប់ 
ធាន ប់ក្នុងលខត្តក្ពេះស្ីហនុទាាំងមូេ លដាយស្ហការ 
ោន រវាងអាជ្ាធ្រលខត្ត ក្ងក្មាា ាំងស្មត្ាកិ្ចច និង 
ក្កុ្មការងារឱ្យបានេអ។  

ទី២) ការពារឱ្យបាននូវ បរយិាកាស្សុ្ខ 
សុ្វត្ាិភាព ស្ក្មាប់ក្បជាពេរដ្ឋ និងលភ្ៀវលទស្ចរ 
ក្ពមទាាំងវនិិលយាគិន។  

ទី៣) ការក្គប់ក្គងការងារស្ាំណង់ ដដ្េ 
ជាគលក្មាងស្ថងស្ង់ថ្មីៗ ក្តូ្វមានការក្គប់ក្គងឱ្យ 
បានេអ កាត់្បនាយការបាំពុេខយេ់។ 

ទី៤) ការក្គប់ក្គងស្ាំណេ់រងឹ-រាវ និង 
ស្ាំរាមឱ្យបានេអ លដី្មបលីធ្វីឱ្យលខត្តក្ពេះស្ីហនុមាន 
លស្ថភ័ណភាព មានអនាម័យបរសិ្ថា នេអស្ថអ ត្ និង 
ពេរដ្ឋរស្់លៅក្បក្បលដាយផ្លសុ្ខភាព និងកាន់ 
ដត្មានការទាក់្ទាញលភ្ៀវលទស្ចរមក្ក្មានត។ 

ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់បានលេីក្ 
ល ងីពីគលក្មាងការស្ថត រក្បព័នធេូ បងាូរទឹក្ឱ្យបាន 
លទៀងទាត់្ ក៏្ដូ្ចជា ការក្គប់ក្គងស្ាំណេ់រាវឱ្យ 
បានេអ និងក្តូ្វមានការលរៀបចាំក្កុ្ងឱ្យបានេអ 
លធ្វីយា ងណាដបងដចក្ឱ្យដាច់ រវាង េូទឹក្លភាៀង 
និងេូទឹក្ក្ខវក់្ ក្ពមទាាំងក្ស្ថងនូវលហដាឋ រចនា 
ស្មព័នធនាូវថ្នេ់ក្នុងលខត្ត លដី្មបលីឆាីយត្បនឹងក្ាំលណីន 
លស្ដ្ឋកិ្ចច ក្ាំលណីនក្បជាជន និងចាំនួនលភ្ៀវលទស្ចរ 
លៅក្នុងលខត្តក្ពេះស្ីហនុ។ 

ជាមួយោន លនេះដដ្រ ឯក្ឧត្តមក្បធានក្កុ្ម 
ការងារជាតិ្ចុេះជួយលខត្តក្ពេះស្ីហនុ បានគូស្ 
បញ្ហជ ក់្យា ងមុត្មាាំថ្ន លខត្តក្ពេះស្ីហនុក្តូ្វបញ្ច ប់ 
ជលមាា េះដី្ធ្ាី ដដ្េរុា ាំនរ  ជាយូរមក្លហយីឱ្យបានទាាំង 
ក្ស្ុង។ ឯក្ឧត្តមដថ្ាងថ្ន«មិនក្ត្វូឱ្យលកី្ត្ល ីងនូវ 
ជលមាា េះថ្មីៗលទៀត្ល ីយ លហីយក្ត្វូខិត្ខាំក្បឹងដក្បង 
លដាេះក្ស្ថយជលមាា េះដី្ធ្ាីចស់្បញ្ច ប់ទាាំងក្ស្ងុ»។
ការលដាេះក្ស្ថយជលមាា េះដី្ធ្ាី ក្តូ្វលធ្វីល ងីតាមរយៈ 
ការចរចរ តាមនាូវតុ្ោការ ឬ តាមរយៈការចុេះ 
បញ្ជ ីដី្ធ្ាីរបស្រ់ដ្ឋឱ្យបានស្ពវក្គប់។ ក្បធានក្កុ្ម 
ការងារថ្នន ក់្ជាតិ្ ក៏្បានក្ពមាននងដដ្រ ដ្េ់ជន 
ខិេខូចទាាំងឡាយ ដដ្េមានការជាប់ពាក់្ព័នធ 
នឹងការរ ាំលោភបាំពានទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ឋ លដាយ 
ខុស្ចាប់ ក្តូ្វបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់ និងលេីក្ល ងីថ្ន 
ោម នជនណាមាន ក់្អាចយក្ដី្រដ្ឋ លៅេក់្ដូ្របាន 
ល យី។ ឯក្ឧត្តមបនតថ្ន ក្បស្ិនលបីជនណាលៅ 
ដត្បាំពានចាប់លនាេះ នឹងមិនមានការលេីក្ដេង 
ល យី វធិានការចាប់ដ៏្តឹ្ងរងឹនឹងក្តូ្វអនុវត្ត៕ 
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ប្ពឹតរកិារ ៍ពិព័រ ៍ការង្វរ និងនលតិភាពោតិឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានចូេរមួតាាំងពិព័រណ៍
ក្នុងក្ពឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារ និងនេិត្ភាព
ជាតិ្ឆ្ន ាំ២០១៩ រយៈលពេ២នថ្ៃ លៅស្ថេស្ននិស្ីទ 
និងពិព័រណ៍លកាេះលពក្ជ រាជធានីភនាំលពញ លក្កាម
អធិ្បតី្ភាព ឯក្ឧត្តមបណឌិ ត្ អិុត្ ស្ាំលហង 
រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងការងារ និងបណតុ េះបណាត េវជិាជ ជីវៈ 
នាក្ពឹក្នថ្ៃលៅរ ៍ ៦លកី្ត្ ដខក្ត្តិក្ ឆ្ន ាំកុ្រ ឯក្ស្័ក្ 
ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថ្ៃទី២ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
លៅឱ្កាស្លនាេះ ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានតុ្បដត្ងេមអ
ស្តង់ និងដាក់្តាាំងនូវនេិត្នេ ស្មិទធនេ 
របស្់អគគនាយក្ដាឋ នចាំណុេះក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និង
បានបងាា ញនូវព័ត៌្មានឱ្កាស្ការងារក្នុងក្ក្បខណឌ
ក្ក្ស្ួងជូនដ្េ់ស្ិស្ស និស្សតិ្ និងស្ថធារណជន 
ជាមួយោន លនាេះ អគគនាយក្ដាឋ នចាំលណេះដឹ្ង និង
ព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន ក៏្បានលរៀបចាំឱ្យមានក្មមវធីិ្
ស្ាំណួរចលមាីយស្តីពីបរសិ្ថា ន លដី្មបឱី្យស្ិស្សនិស្សតិ្
កាន់ដត្ក្ជួត្ក្ជាបពីតួ្នាទី ភារកិ្ចចរបស្់ក្ក្ស្ួង
លេកិី្ចចោាំពារបរសិ្ថា ន ការពារធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
ការអភិរក្សជីវ:ចក្មុេះ និងការរស្់លៅលដាយចីរភាព 
នងដដ្រ។  

 
គួរបញ្ហជ ក់្ថ្ន ពិព័រណ៍ការងារ និងនេិត្

ភាពជាតិ្ ជាលវទិកាដ៏្ធ្ាំបាំនុត្លៅក្មពុជា ដដ្េ

មានក្គឹេះស្ថា ន ស្ថា ប័នក្ក្ស្ួង និងអងគការជាតិ្ 
អនតរជាតិ្ ក្បមាណ១១១ លស្មីនឹង១៩៦ បញ្ជ រ
ចូេរមួបងាា ញឱ្កាស្ការងារ ផ្លា ស្់បតូរ និងដចក្
រ ាំដេក្ព័ត៌្មានទីនារការងារ និងលេីក្ក្មពស្់
នេិត្ភាពការងារ៕ 
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សកម្មភាពទប្ៅប្រទទស
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ដំទ ើ រទសសនកិចេនលូវការររសគ់ ៈប្រតភិូកម្ពុោ 

អទ ជ្ ើញទៅដលទ់បី្កុងផ្រ កឡងំ សាធារ រដាសហព័នធអាលលមឺ្៉ាង់  

 
លៅក្ពឹក្នថ្ៃទី២៥ ដខក្ញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សទម្េចប្កឡទហាម្ ស ទខង ឧរនាយក 
រដាម្ស្តនរី រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងមហាននទ បានដឹ្ក្នាាំ 
ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីអនតរក្ក្ស្ួង និងគណៈក្បតិ្ភូក្មពុជា 
អលញ្ជ ីញលៅដ្េ់ទីក្កុ្ងដប៊ាក្ឡាាំង ស្ថធារណរដ្ឋ 
ស្ហព័នធអាេាឺម ង់ ក្បក្បលដាយសុ្វត្ាិភាព លដី្មប ី
ចប់លនាីមបាំលពញទស្សនកិ្ចចនាូវការ ត្បតាមការ 
អលញ្ជ ីញរបស្់ រដាឋ ភិបាេស្ថធារណរដ្ឋស្ហព័នធ 
អាេាឺម ង់។ ជាកិ្ចចចប់លនាីមននដ្ាំលណីរទស្សនកិ្ចច 
នាូវការ សទម្េចប្កឡទហាម្ និងឯក្ឧត្តម 

ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំអនតរក្ក្ស្ួង បានជួបពិភាក្ាជាមួយ 
លោក្ជាំទាវ Gisela Hammerschidt ត្ាំណាង 

គណៈក្មាម ធិ្ការស្ភា ទទួេបនទុក្កិ្ចចស្ហ 

ក្បតិ្បត្តិការលស្ដ្ឋកិ្ចច និងអភិវឌឍន៍ននស្ហព័នធ 
អាេាឺម ង់។ ក្នុងជាំនួបលនេះ សទម្េចប្កឡទហាម្ 

ក៏្បានមានក្បស្ថស្ន៍រ ាំេឹក្ថ្ន ទស្សនកិ្ចចលនេះ 
គឺជាលេីក្ទី២លហយី បនាទ ប់ពីស្លមាចធាា ប់បាន 

អលញ្ជ ីញមក្បាំលពញទស្សនកិ្ចចស្ិក្ា និងដស្វង 

យេ់ពីក្ាំដណទក្មង់ វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ 
មាងរចួមក្លហយី មុនលពេក្មពុជាចប់លនាីមលធ្វី 
ក្ាំដណទក្មង់។ 

សទម្េចប្កឡទហាម្ ស ទខង បាន 
បនតថ្ន ក្ាំដណទក្មង់វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ 
ក្មពុជាបានទទួេឥទធិពេពី ក្បលទស្អាេាឺម ង់ 
លហយីជាេទធនេ ក្មពុជាបានបលងកីត្ចាប់ ស្ាីពី 
ការក្គប់ក្គង ុាំ-ស្ងាក ត់្ ចាប់ស្ាីពី ការលបាេះលឆ្ន ត្ 
 ុាំ-ស្ងាក ត់្ ចាប់ស្ាីពីការក្គប់ក្គង និងចាប់ស្ាីពី 
ការលបាេះលឆ្ន ត្ក្កុ្មក្បឹក្ារាជធានីលខត្ត ក្កុ្ង ក្ស្ុក្ 
និងខណឌ ។ ស្លមាចបានបញ្ហជ ក់្លៅកាន់ភាគីខាង 
អាេាឺម ង់ដដ្រថ្ន លៅឆ្ន ាំ២០២០ រាជរដាឋ ភិបាេ 

នឹងបញ្ច ប់ការអនុវត្តក្មមវធីិ្ជាតិ្រយៈលពេ ១០ឆ្ន ាំ 
ក្នុងលនាេះមាន ការលនទរស្ិទធិអាំណាច និងធ្នធានពី 

ថ្នន ក់្ជាតិ្ លៅឱ្យរដ្ឋបាេថ្នន ក់្លក្កាមជាតិ្ ដដ្េ 

ការងារលនេះក្ាំពុងលដី្រទនទឹមោន ជាមួយក្ាំដណទក្មង់ 
រដ្ឋបាេស្ថធារណៈ និងក្ាំដណទក្មង់ហរិញ្ញវត្ាុ 
ស្ថធារណៈ។ លដាយស្ថរដនាផ្លក ននក្ាំដណទក្មង់លនេះ 
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ស្លមាចបានមានក្បស្ថស្ន៍លទៀត្ថ្ន ថ្វកិារបស្់ ុាំ 
ស្ងាក ត់្ ដដ្េពីមុនក្នុង ១ឆ្ន ាំ មានមិនដ្េ់ ១មឺុន 
ដុ្ោា រអាលមរកិ្លនាេះ ចប់ពីឆ្ន ាំ២០២០ ត្លៅ  ុាំ 
ស្ងាក ត់្ នឹងមានថ្វកិាជាមធ្យមជាង ៧មឺុនដុ្ោា រ 
ឆ្ន ាំ២០២១ មានជាង ៨មឺុនដុ្ោា រ រហូត្ដ្េ់ឆ្ន ាំ 
២០២៣ នឹងលកី្នល ងីរហូត្ដ្េ់ ១០មឺុនដុ្ោា រ 
ស្ហរដ្ឋអាលមរកិ្។ ពាក់្ព័នធលៅនឹងការងារក្ាំដណ 
ទក្មង់ទាាំងលនេះ សទម្េចប្កឡទហាម្ ស ទខង 
ក្នុងនាមរាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា បានដថ្ាងអាំណរគុណ 
ដ្េ់រដាឋ ភិបាេស្ហព័នធអាេាឺម ង់ ដដ្េដត្ងដត្ 
បាននាេ់ការោាំក្ទក្មពុជា តាមរយៈក្ក្ស្ួងស្ថា ប័ន 
ពាក់្ព័នធ និងអងគការខុនរា ត់្របស្់អាេាឺម ង់ លេី 
ការងារបណាុ េះបណាា េធ្នធានមនុស្ស ការតាក់្ 
ដត្ងចាប់ និងវធិានការនានា។ លៅក្នុងឱ្កាស្ 
លនាេះដដ្រ ស្លមាចក្ក្ឡាលហាម ស្ លខង ក៏្ 
បានជាំរាបជូន ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំគណៈក្មាម ធិ្ការស្ភា 
អាេាឺម ង់ អាំពីការលដាេះក្ស្ថយបញ្ហា  EBA ជាមួយ 
ស្ហភាពអឺរ  ុប លដាយស្លមាចបានស្ងកត់្ធ្ៃន់ថ្ន 
ក្មពុជា មានឆនទៈរក្ាការអនុលក្ោេះពនធ ក្ពមទាាំង 
បនតទាំនាក់្ទាំនងេអ ជាមួយនឹងស្ហភាពអឺរ  ុប និង 
ជាមួយក្គប់ក្បលទស្ទាាំងអស្់។ ជាមួយោន លនេះដដ្រ 
ស្លមាចមានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន តាមរយៈបទពិលស្ថធ្ន៍ 
ននការផ្លា ស្់បាូររបបពីអតី្ត្កាេ ក្មពុជាបានដឹ្ង 
យា ងចាស្់ថ្ន មានដត្របបេទធិក្បជាធិ្បលត្យយ 
លស្រពីហុបក្ស ដូ្ចបចចុបបននលនេះលទ ដដ្េលធ្វីឱ្យ 
ក្បលទស្មានសុ្ខស្នតិភាព និងការអភិវឌឍ លហយី 
លបីលទាេះបីជា មានការយេ់ល ញីលនសងោន ខាេះ ប ុដនត 
លោេការណ៍លនេះបានចក់្ក្គឹេះលៅក្មពុជាលហយី។ 
លោក្ជាំទាវ Gisela Hammerschidt ត្ាំណាង 
គណៈក្មាម ធិ្ការស្ភាទទួេបនទុក្កិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិ 
ការលស្ដ្ឋកិ្ចច និងអភិវឌឍន៍ ននស្ហព័នធអាេាឺម ង់ 
ស្ដមាងការលកាត្ស្រលស្ីរ និងអបអរស្ថទរចាំលពាេះ 

េទធនេននការលធ្វីក្ាំដណទក្មង់ដបបវមិជឈការ និង 
វសិ្ហមជឈការ ក្ាំដណទក្មង់រដ្ឋបាេស្ថធារណៈ 
និងក្ាំដណទក្មង់ហរិញ្ញវត្ាុស្ថធារណៈលៅក្មពុជា។ 
លោក្ជាំទាវ Gisela Hammerschidt ក៏្បាន 
ជក្មាបជូន សទម្េចប្កឡទហាម្ ស ទខង 
ឧបនាយក្រដ្ឋមស្រនតី ក្ពមទាាំងឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតីអនតរ 
ក្ក្ស្ួងថ្ន ក្នុងកិ្ចចពិភាក្ាលនេះគណៈក្មាម ធិ្ការ 
ស្ភារបស្់លោក្ជាំទាវ បានអលញ្ជ ីញស្ថស្រស្ថត ចរយ 
ជាំនាញ ០២រូប មក្លធ្វីបទឧលទទស្នាមអាំពី ការលធ្វី 
វមិជឈការ ក្នុងលនាេះក៏្មានវមិជឈការវសិ្័យសុ្ខាភិបាេ 
ថ្នន ក់្លក្កាមជាតិ្ដដ្រ។ លោក្ស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ 
Harald Fuhr និងលោក្ស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ 
Flessa បានរមួោន លធ្វីបទឧលទទស្នាមអាំពី ស្វតា 
ននក្បព័នធវមិជឈការអាេាឺម ង់ និងបញ្ហា ក្បឈ្មក្នុង 
ក្ាំដណទក្មង់ស្ហព័នធអាេាឺម ង់ រមួទាាំងបទបងាា ញ 
ពីស្មត្ាកិ្ចចលៅក្នុងក្បព័នធសុ្ខាភិបាេអាេាឺម ង់។ 
បនាទ ប់មក្ គណៈក្បតិ្ភូអនតរក្ក្ស្ួងក្មពុជា ដឹ្ក្នាាំ 
លដាយ សទម្េចប្កឡទហាម្ បានអលញ្ជ ីញ 

ជួបពិភាក្ាជាមួយត្ាំណាងគណៈក្មាម ធិ្ការស្ភា 

នន ស្ហព័នធអាេាឺម ង់ ៕ 

 

 
 

 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ Page 42 

សនែិសទី សរពីី «ដំទណាេះប្សាយសម្បុ្ទ»  

ឯក្ឧត្តម វា ន់ មុនីនាថ្ អគគលេខាធិ្ការរង 

ក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព ជាត្ាំណាង 
ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានដឹ្ក្នាាំគណៈក្បតិ្ភូក្ក្ស្ួង 

បរសិ្ថា ន ដដ្េរមួមាន ឯក្ឧត្តម គឹម ណុង និង 

លោក្ លក្ស្ង សុ្នេ ត្ាំណាងននអគគនាយក្ដាឋ ន 
រដ្ឋបាេការពារ និងអភិរក្សធ្មមជាតិ្ ចូេរមួក្នុង 

ស្ននិស្ីទ ស្តីពី «ដ្ាំលណាេះក្ស្ថយស្មុក្ទ» លៅ 
ទីក្កុ្ងបាងក្ក្ននក្បលទស្នថ្។ ស្ននិស្ីទ មានការ 
ចូេរមួពីថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំជាន់ខពស្់រដាឋ ភិបាេ ក្កុ្មហ៊ាុន 
ពាណិជជក្មម អងគការអនតរជាតិ្ ស្ងគមសុ្ីវេិ និង 
ស្ថា ប័នក្ស្ថវក្ជាវ មក្ពីបណាត េក្បលទស្ជុាំវញិ 
ពិភពលោក្ ស្រុប ៥០០នាក់្ លដី្មបពិីភាក្ាលេី 
បញ្ហា ក្បឈ្ម ជាំរុញលេីក្ទឹក្ចិត្តក្គប់ភាគីពាក់្ព័នធ 
និងកិ្ចចស្ហការ លដី្មបបីលងកីនស្ក្មមភាពក្បយុទធ 

ក្បឆ្ាំងលៅនឹងការបាំពុេស្មុក្ទ លដាយស្ាំណេ់ 
បាា ស្ទិក្ លៅក្នុងស្មុក្ទអាសុ្ីបូព៌ា។ អងគស្ននិស្ីទ 
បានលបីក្លវទិកាស្នទនា តាមក្បធានបទស្ាំខាន់ៗ 
ក្នុងលនាេះរមួមាន  

(ក្) របក្គាំលហញីវទិាស្ថស្រស្ត ទិននន័យ 
និងការក្ស្ថវក្ជាវអភិវឌឍន៍។  

(ខ) ការបងាា ញពី កាោនុវត្តភាពទីនារ 
ស្ក្មាប់នវានុវត្តន៍នេិត្នេ។ 

(គ) ដ្ាំលណាេះក្ស្ថយស្មក្ស្ប ស្ក្មាប់ 
ការក្គប់ក្គងស្ាំណេ់ និងត្នមាចូេរមួស្ហគមន៍។  

( ) លវទិកាក្ាំរតិ្ខពស្់ លដី្មបីស្ក្មប
ស្ក្មួេស្ក្មមភាពដខសចងាវ ក់្ត្នមា។  

អងគស្ននិស្ីទ បាននតេ់ជាអនុស្ថស្ន៍ថ្ន 
លដី្មបទីប់ស្ថក ត់្ កាត់្បនាយ និងក្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹង 
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ការបាំពុេ និងចរាចរណ៍ស្ាំណេ់បាា ស្ទិក្ ក្តូ្វដត្ 
ចត់្វធិានការដូ្ចខាងលក្កាម ៖  

១) ពក្ងឹងការអនុវត្តចាប់ និងបទបញ្ហជ  
លដី្មបបីលងកីនកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការនក្នុងត្ាំបន់ និង 
អនតរជាតិ្។  

២) ជាំរុញការចូេរមួពី វសិ្័យឯក្ជន 
ការវនិិលយាគ និងស្ហគមន៍។  

៣) ការពក្ងឹងស្មត្ាភាពក្ស្ថវក្ជាវ លក្បី 
ចាំលណេះដឹ្ងខាងវទិាស្ថស្រស្ត លៅក្នុងការតាក់្ដត្ង  

លោេនលយាបាយ និងលស្ចក្តីស្លក្មចចិត្ត។  
៤)ការជាំរុញឱ្យមានដ្ាំលណាេះក្ស្ថយក្បក្ប 

លដាយ នវានុវត្តន៍ លដី្មបលីេីក្ក្មពស្់ដខសចងាវ ក់្ 
``នេិត្ក្មមបាា ស្ទិក្ និងបលងកីនក្បស្ិទធភាពធ្នធាន 
តាមរយៈវធីិ្ស្ថស្រស្ត 3R ។ 

៥) បលងកីនការយេ់ដឹ្ង និងការចូេរមួពី 
ស្ថធារណៈជនក្នុងការលេីក្ក្មពស្់ការអប់រ ាំ លដី្មប ី
ផ្លា ស្់បតូរអាក្បបកិ្រយិា និង  

៦) ភាពជាមាច ស្់ និងនិរនតរភាពថ្វកិា។ 
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ទវទិកា សរពីី សហប្គិនភាព 
កែងុវសិយ័ទសដាកចិេសម្បុ្ទទៅប្រទទសចិន 

 
ឯក្ឧត្តម អា៊ា ង សុ្នដេាត្ រដ្ឋលេខាធិ្ការ 

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា ជាមួយ 
ឯក្ឧត្តម វា ង ហុង អនុរដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្ ននក្បលទស្ចិន ឯក្ឧត្តមអភិបាេរងលខត្ត 
កាវ ងទុង និងត្ាំណាងអងគការអនតរជាតិ្ មួយចាំនួន 
បានអលញ្ជ ីញជាអធិ្បតី្ និងចូេរមួដថ្ាងសុ្នទរក្ថ្ន 
លបីក្ ក្នុងលវទិកា ស្តីពី «ស្ហក្គិនភាពក្នុងវស័ិ្យ 
លស្ដ្ឋកិ្ចចស្មុក្ទ» ដដ្េក្បារពធល ងីលៅ ទីក្កុ្ង 
សុ្ិនចិន លខត្តកាវ ងទុង ស្ថធារណរដ្ឋក្បជាមានិត្ 
ចិន និងមានការចូេរមួពី លភ្ៀវកិ្ត្តិយស្ក្បមាណ 
៧០០នាក់្។ ឯក្ឧត្តម វា ង ហុង បានអាំពាវនាវ 
សូ្មឱ្យមានការគិត្គូរពិចរណាលេី ការលក្បីក្បាស្់ 
ធ្នធានស្មុក្ទក្បក្បលដាយនិរនតភាព ការបលងកីន 
នូវកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលេីវសិ្័យលស្ដ្ឋកិ្ចចស្មុក្ទ 
និងការបលងកីនភាពជានដ្គូ តាមរយៈគាំនិត្នតូចលនតីម 
នាូវមួយដខសក្ក្វា ត់្មួយ។ ជាមួយលនេះដដ្រ ឯក្ឧត្តម 
អនុរដ្ឋមស្រនតី ក្ក្ស្ួងធ្នធានធ្មមជាតិ្ ក្បលទស្ចិន 
បានលស្នីសុ្ាំ ក្កុ្មហ៊ាុនឧស្ាហក្មមស្មុក្ទស្ាំខាន់ 
បនត និងលេីក្ក្មពស្់កិ្ចចស្ហការជាមួយក្បលទស្ចិន 
តាមរយៈយុទធស្ថស្រស្តលនសងៗ ដដ្េបានក្ាំណត់្ 

តាមរយៈគាំនិត្នតួចលនតីមនាូវមួយដខសក្ក្វា ត់្មួយ លដី្មប ី
រមួោន ស្លក្មចឱ្យបាននូវលោេលៅអភិវឌឍន៍លដាយ
ចីរភាព។  

ឯក្ឧត្តមអភិបាេរងននលខត្តកាវ ងទុង ក្នុង 
ឱ្កាស្លនេះដដ្រក៏្បានលេីក្ល ងីថ្ន ក្កុ្ងសុ្ិនចិន 
លខត្តកាវ ងទុង ជាត្ាំបន់លស្ដ្ឋកិ្ចចយា ងស្ាំខាន់របស្់ 
ក្បលទស្ចិន។ ក្នាងមក្ននទស្មុក្ទលៅទីលនេះទទួេ 
រងនូវការបាំពុេយា ងខាា ាំង ប ុដនតបចចុបបនន ជាមួយ 
ការខិត្ខាំក្បឹងដក្បង និងយក្ចិត្តទុក្ដាក់្ ស្មុក្ទ 
បានដក្បកាា យជានបត្ងដដ្េនតេ់នូវអត្ាក្បលយាជន៍ 
ពហុបាំណងស្ក្មាប់ក្បជាជនលខត្តកាវ ងទុង និយាយ 
លដាយដ ក្ និងកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលស្ដ្ឋកិ្ចច 
ស្មុក្ទស្ថក្េ និយាយជារមួ។ ក្នុងឱ្កាស្លនេះ 
ឯក្ឧត្តម អា៊ា ង សុ្នដេាត្ រដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួង 
បរសិ្ថា ន បានដថ្ាងអាំណរគុណចាំលពាេះ រដាឋ ភិបាេ 
ននក្បលទស្ចិន ដដ្េោាំក្ទវសិ្័យបរសិ្ថា ន-ក្មពុជា 
ជាពិលស្ស្ វសិ្័យស្មុក្ទ នាលពេក្នាងមក្។ 
តាមរយៈកិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការលនេះគឺ ស្មិទធិនេ 

មួយចាំនួន បានលេចលចញជារូបរាងដ៏្គួរឱ្យក្ត់្ 

ស្មាគ េ់។ ឯក្ឧត្តម ក៏្បានលេីក្ល ងីអាំពីនេ 
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ក្បលយាជន៍ស្មុក្ទពាក់្ព័នធនឹងវសិ្័យលស្ដ្ឋកិ្ចច និង 
ការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ លដាយលស្នីសុ្ាំឱ្យមាន 
លវទិកាពិភាក្ាលេីបលចចក្វទិាថ្មី ស្ក្មាប់ការអនុវត្ត 
លេអីាជីវក្មម ក្បក្បលដាយនិរនតភាព។ ឯក្ឧត្តម 
បានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន ស្ក្មមភាពលស្ដ្ឋកិ្ចចលេីននទ 
ស្មុក្ទមានការរកី្ចាំលរនីជាមួយនឹងក្ាំលណីនវសិ្ថេ 
ភាពននអាជីវក្មម លដី្មបលីឆាីយត្បតាមត្ក្មូវការនន 
ក្ាំលណីនក្បជាជន លស្ដ្ឋកិ្ចច និង ពាណិជជក្មម 
ដដ្េក្តាត ទាាំងលនេះ បានបងកនូវស្មាព ធ្ដ៍្ធ្ៃន់ធ្ៃរលេី 
ស្មុក្ទ។ ទនទឹមលនេះដដ្រ ឯក្ឧត្តម ក្ត់្ស្មាគ េ់ថ្ន 
ក្នាងមក្ ថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំពិភពលោក្ ក៏្បានលធ្វីការ 
អាំពាវនាវលរៀបចាំនូវលវទិកាស្ក្មាប់កិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិ  
ការ លេីក្ស្ទួយលស្ដ្ឋកិ្ចចពិភាពលោក្ និងលធ្វីការ 
ដចក្រ ាំដេក្ក្បក្បលដាយត្មាា ភាព។ លវទិកាលនាេះគឺ 
«នាូវមយួដខសក្ក្វា ត់្មយួ» ដដ្េបាននតួចលនតីមល ងី 
លដាយក្បមុខរដាឋ ភិបាេ ននស្ថធារណរដ្ឋក្បជា 
មានិត្ចិន។ ជាមួយោន លនេះ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានបងាា ញពីការចូេរមួរបស្់ 
ក្មពុជា លេីកិ្ចចក្បឹងដក្បងក្នុងត្ាំបន់អាស្ថ៊ា ន លេី 
កិ្ចចោាំពារ និងអភិរក្សបរសិ្ថា នស្មុក្ទ តាមរយៈ 
កិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការក្នុងត្ាំបន់ និងកិ្ចចស្ហក្បតិ្ 
បត្តិការក្នុងក្ក្បខណឌ អាស្ថ៊ា នបូក្បី និងកិ្ចចស្ហ 
ក្បតិ្បត្តិការ ជាមួយនដ្គូដ្នទលទៀត្នងដដ្រ។ 

 
 

 
 
 
 
 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ Page 46 

កិចេប្រជុកំំពលូសរពីី 
សកម្មភាពអាកាសធាតុ ទៅទីប្កុងញូវយ៉ាក សហរដាអាទម្រកិ 

ស្ម័យក្បជុាំលេីក្ទី៧៤ ននមហាស្ននិបាត្ 
អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ ដដ្េបានក្បក្ពឹត្តលៅលៅ 
ទីក្កុ្ងញូវយ ក្ កិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេចាំនួន២ និងកិ្ចចក្បជុាំ 
ជាន់ខពស្់ចាំនួន៣ ក្តូ្វបានលរៀបចាំល ងីលដាយលផ្លត ត្ 
លេីក្បធានបទ «មនុស្សជាតិ្និងភពដននដី្»។ កិ្ចច 
ក្បជុាំទាាំង៥រមួមាន កិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេស្តីពីស្ក្មមភាព 
អាកាស្ធាតុ្, កិ្ចចក្បជុាំជាន់ខពស្់ ស្តីពី ការធានា 
រា ប់រងសុ្ខភាពជាស្ក្េ, កិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេ ស្តីពី 
លោេលៅអភិវឌឍន៍ក្បក្បលដាយចីរភាព, កិ្ចចក្បជុាំ 
ជាន់ខពស្់ ស្តីពី ហរិញ្ញបបទានស្ក្មាប់ការអភិវឌឍ, 
និងកិ្ចចក្បជុាំជាន់ខពស្់ ស្តីពី មាោ៌ពលនាឿនគាំរូស្ក្មម 
ភាពរបស្់ក្បលទស្ ដដ្នលកាេះតូ្ចក្ាំពុងអភិវឌឍន៍។ 
លដាយទទួេបាន ការអនុញ្ហញ ត្ដ៍្ខពស្់ខពស្់ និងជា 
ត្ាំណាងសទម្រចទតទោនាយករដាម្ស្តនរី និង 
ក្នុងនាម ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ ក្បធាន 
ក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព និងរដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ឯក្ឧត្តមអា៊ា ង សុ្នដេាត្ ដឹ្ក្នាាំ 
គណៈក្បតិ្ភូក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព 
និងក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្មបចូីេរមួកិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេ 

ស្តីពីស្ក្មមភាពអាកាស្ធាតុ្ និងកិ្ចចក្បជុាំពាក់្ព័នធ 
នានា ជាបនតបនាទ ប់។ 

កិ្ចចក្បជុាំលនេះក្បក្ពឹត្តលៅលក្កាមអធិ្បតី្ភាព 
ឯក្ឧត្តម Antonio Guterres អគគលេខាធិ្ការនន 
អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ និងអលញ្ជ ីញចូេរមួលដាយ 
ក្បមុខរដ្ឋ ក្បមុខរដាឋ ភិបាេ នាយក្រដ្ឋមស្រនតី និង 
បណាត ក្បលទស្ជាស្មាជិក្ រមួជាមួយដននក្ឯក្ជន 
និងស្ងគមសុ្ីវេិនងដដ្រ។ ដថ្ាងក្នុងឱ្កាស្កិ្ចចក្បជុាំ 
ឯក្ឧត្តមអគគលេខាធិ្ការ អងគការស្ហក្បជាជាតិ្ 
បានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន មិនមានការចចរស្តីពីការដក្ប 
ក្បួេអាកាស្ធាតុ្លទលៅក្នុងកិ្ចចក្បជុាំលនេះ ប ុដនតលនេះ 
ជាលពេលវោដដ្េក្តូ្វដត្ដាក់្លចញជាបនាទ ន់ នូវ 
ដននការចាស្់ោស្់ ក្នុងការលឆាីយត្បនឹងការដក្ប 
ក្បួេអាកាស្ធាតុ្ លដី្មបោីាំពារមនុស្សជាតិ្ និង 
ភពដននដី្របស្់លយងី។ ក្នុងកិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេស្តីពី 
ស្ក្មមភាពអាកាស្ធាតុ្ ក្បលទស្នីមួយៗ បាន 
ដាក់្ជូនអងគក្បជុាំនូវដននការស្ក្មមភាព ការលបតជ្ា 
ចិត្ត និងដ្ាំលណាេះក្ស្ថយ ស្ក្មាប់បញ្ហា នីមួយៗ។ 
ក្មពុជាបានបញ្ហជ ក់្ថ្ន លទាេះបីក្បវត្តិននការបលញ្ចញ 
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ឧស្ម័ននទេះក្ញ្ច ក់្មានក្ក្មិត្តិ្ចតួ្ចក៏្រាជរដាឋ ភិបាេ 
ក្មពុជាបានលបាេះជាំហានលៅមុខ ក្នុងចត់្វធិានការ 
ជាក់្ោក់្រចួជាលក្ស្ចលដី្មបលីេីក្ក្មពស្់ការអភិវឌឍ 
ជាតិ្ ក្នុងបរបិទននការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ និង 
ការបលញ្ចញកាបូនតិ្ច។ ដននការយុទធស្ថស្រស្តលឆាីយ 
ត្បនឹងការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ក្មពុជារយៈលពេ 
១០ឆ្ន ាំ (២០១៤-២០២៣) ក្តូ្វបានដាក់្ឱ្យ 
ដ្ាំលណីរការលដាយមានដននការស្ក្មមភាពជាក់្ោក់្ 
របស្់វសិ្័យអាទិភាពននក្ក្ស្ួង/ស្ថា ប័នចាំនួន១៤។ 
ក្នុងនាមភាគី UNFCCC ជាមួយដននការចាស្់ 
ោស្់ លដី្មបលីឆាីយត្បលៅនឹងការដក្បក្បួេអាកាស្ 
ធាតុ្ក្មពុជាបានក្តួ្ស្ក្តាយនាូវលឆ្ព េះលៅការអភិវឌឍ 
ការបលញ្ចញកាបូនតិ្ច នាភាជ ប់នឹងលោេការណ៍ 
“ការទទេួខុស្ក្ត្វូរមួប ុដនតក្នុងក្ក្មិត្លនសងោន  និង 
លៅតាមស្មត្ាភាពលរៀងៗខាួន”។  

ជាមួយោន លនេះដដ្រ ក្មពុជាក៏្បានបងាា ញនូវ 
គាំនិត្នតួចលនតីមជាគនាឹេះមួយចាំនួន ដដ្េក្ស្បលៅ 
នឹងការលបតជ្ាចិត្ត ចាំលពាេះការអនុវត្ត NDC ដដ្េ 
គាំនិត្នតួចលនតីមទាាំងលនាេះនឹងក្តូ្វយក្មក្អនុវត្តក្នុង
រយៈលពេ ៥ឆ្ន ាំ ខាងមុខ លក្កាមដននការយុទធ-
ស្ថស្រស្តអភិវឌឍន៍ជាតិ្ (NSDP) ថ្មី និងក្ស្បលៅ 
នឹងលោេលៅអភិវឌឍន៍ក្បក្បលដាយចីរភាព របស្់ 
ក្មពុជា ដដ្េក្តូ្វបានអនុម័ត្កាេពីឆ្ន ាំ២០១៨។ 
ការលបតជ្ាចិត្តរបស្់ក្មពុជា គឺបានបងាា ញអាំពីភាព 
ដឹ្ក្នាាំរបស្់រាជរដាឋ ភិបាេ ក្នុងការលឆាីយត្បនឹង 
ការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្។ ក្នុងនាមជាក្បលទស្ 
ដដ្េមានការអភិវឌឍតិ្ចតួ្ច ក្មពុជាអាចស្លក្មច 
បានលៅតាមទិស្លៅ NDC របស្់ខាួន លដាយមាន 
ការនតេ់ហរិញ្ញវត្ាុអាកាស្ធាតុ្អនតរជាតិ្ក្គប់ក្ោន់ 
និងការលនទរបលចចក្វទិា។ ក្មពុជាបានដាក់្ឱ្យដ្ាំលណីរ 
ការនូវយនតការស្ក្មបស្ក្មួេ លដាយមានការចូេ 
រមួពីក្គប់មជឈដាឋ ន ទាាំងវសិ្័យឯក្ជន និងវសិ្័យ 

ស្ថធារណៈ។ លយងីគឺមានការលបតជ្ាចិត្ត ចាំលពាេះ 
ក្បតិ្បត្តិការលទៀងទាត់្និងការលេីក្ក្មពស្់យនតការ 
ទាាំងលនេះក្នុងលោេបាំណង បាំលពញលៅតាមត្ក្មូវ 
ការហរិញ្ញបបទាន ស្ក្មាប់លឆាីយត្បលៅនឹងការ 
ដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្។ 
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កិចេប្រជុំ ឧតរម្ម្ស្តនរីពិទសស សប្មារត់ំរនប់្តីទកា  

អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុោ-ឡវ-ទវៀតណាម្ ទៅប្រទទសឡវ 

 

ឯក្ឧត្តម អា៊ា ង សុ្នដេាត្ រដ្ឋលេខាធិ្ការ
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានដឹ្ក្នាាំក្បតិ្ភូក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន
ចូេរមួកិ្ចចក្បជុាំ ឧត្តមមស្រនតីពិលស្ស្ស្ក្មាប់ត្ាំបន់
ក្តី្លកាណអភិវឌឍន៍ ក្មពុជា-ឡាវ-លវៀត្ណាម 
(CLV-DTA Special Senior Officials’ 
Meeting) លៅលខត្តស្ថឡាវា ន ក្បលទស្ឡាវ 
លៅនថ្ៃអងាគ រ ១៣លរាច ដខមិគស្ិរ ឆ្ន ាំកុ្រ ឯក្ស្័ក្ 
ព.ស្.២៥៦៣ ក្តូ្វនឹងនថ្ៃទី២៤ ដខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

កិ្ចចក្បជុាំលនេះបានពិភាក្ាលផ្លត ត្លេីការ
ក្តួ្ត្ពិនិត្យវឌឍនភាពននការអនុវត្តលស្ចក្តីស្លក្មច
ននកិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេCLVលេីក្ទី១០ និងកិ្ចចក្បជុាំ
ឧត្តមមស្រនតCីLVលេីក្ទី១២ លហយីបានពិភាក្ា
លេីការលរៀបចាំកិ្ចចក្បជុាំក្ាំពូេCLVលេីក្ទី១១ ដដ្េ

នឹងក្តូ្វក្បក្ពឹត្តលៅលៅដខមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ លៅ
ទីក្កុ្ងលវៀងចនទ ក្បលទស្ឡាវ។ 

សូ្មបញ្ហច ក់្ថ្ន ក្បតិ្ភូក្មពុជាដដ្េចូេ
រួមកិ្ចចក្បជុាំលនេះ មានត្ាំណាងមក្ពីក្ក្ស្ួង
ពាណិជជក្មម ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ក្ក្ស្ួងមហាននទ 
ក្ក្ស្ួងការបរលទស្ និងស្ហក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ 
ក្ក្ស្ួងដននការ ក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មម រុកាខ ក្បមាញ់ 
និងលនស្ថទ  ក្ក្ស្ួងលស្ដ្ឋកិ្ចច និងហរិញ្ញវត្ាុ 
ក្ក្ស្ួងដននការ ក្ក្ស្ួងការងារ និងបណតុ េះបណាត េ
វជិាជ ជីវៈ ក្ក្ស្ួងលទស្ចរណ៍ ធ្នាោរជាតិ្ននក្មពុជា 
ក្កុ្មក្បឹក្ាអភិវឌឍន៍ក្មពុជា ក្ពមទាាំងរដ្ឋបាេ
លខត្តទាាំង៤ (ក្ក្លចេះ ស្ទឹងដក្ត្ង រត្នៈគិរ ី និង
មណឌ េគិរ)ី៕ 
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កិចេប្រជុពំិទប្រេះទយរលទ់លើទសចករបី្ពាង 

សរពីីផ្ននការសកម្មភាពកែងុតរំន់អាសុាី៉ា សុហីវកិខាងលចិ 

 

លោក្ក្ស្ី មាស្ ច័នទធី្តា អគគនាយក្រង 
អគគនាយក្ដាឋ នចាំលណេះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន 
បានចូេរមួកិ្ចចក្បជុាំពិលក្ោេះលយាបេ់ លេីលស្ចក្តី 
ក្ពាងស្តីពី «ដននការស្ក្មមភាពលៅក្នុងត្ាំបន់អាសុ្ ី
បា សុ្ីហវកិ្ខាងេិចនិងគណលនយយភាពពហុវស័ិ្យ 
លដី្មបកី្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងភាពសុ្ថាំនឹងឱ្ស្ថ្ក្បឆ្ាំង
លមលរាគ» លៅទីក្កុ្ងមា នីឡា ក្បលទស្ហវេីីពីន។ 
កិ្ចចក្បជុាំលនេះលរៀបចាំនិងោាំក្ទលដាយ អងគការសុ្ខភាព 
ពិភពលោក្  WHO និងមានការចូេរមួពី វសិ្័យ 
ពាក់្ព័នធមានដូ្ចជា វសិ្័យសុ្ខាភិបាេ ក្ស្ិក្មម 
និងវសិ្័យបរសិ្ថា ន ស្រុបស្មាជិក្ចូេរមួក្បមាណ 
៥០រូប។  

ក្មមវត្ាុននកិ្ចចពិភាក្ារមួមាន៖ 

១.  លដី្មបបីងាា ញពីលស្ចក្តីក្ពាងននយនតការទទួេ 
ខុស្ក្តូ្វ ដដ្េរមួបញ្ចូ េទាាំងបទដាឋ ន បទបញ្ញត្តិ 
និងការអនុវត្តេអៗ  ដដ្េនឹងកាា យជាដននក្មួយនន 
ការតាមដានរបស្់ក្បលទស្នីមួយៗ។  

២. លដី្មបពិីនិត្យលមីេលេីការទទួេខុស្ក្តូ្វ និង 
ការយេ់ក្ស្បជារមួក្នុងចាំលណាមអនក្ពាក់្ព័នធ និង 
យនតការពិនិត្យ តាមដានស្ាំខាន់ៗដ្នទលទៀត្។ 

៣. ោាំក្ទដ្េ់ការចូេរមួក្ាំរតិ្ខពស្់ លដី្មបលីឆ្ព េះលៅ 
រក្ការបលងកីត្បរយិាកាស្មួយ ស្ក្មាប់ការោាំក្ទ 
និងការទទួេខុស្ក្តូ្វលៅវញិលៅមក្នូវគណលនយយ 
ភាព លដី្មបកី្បយុទធក្បឆ្ាំងនឹងភាពសុ្ថាំនឹងឱ្ស្ថ្ 
ក្បឆ្ាំងលមលរាគ លៅក្នុងវសិ្័យដដ្េពាក់្ព័នធ។
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សកិាា សាលាថាែ ក់តរំន់សរពីី 
“Antimicrobial Resistance in Asia” ទីប្កុងទរ៉ាណាងំ ប្រទទសមា៉ា ទេសុ ី

លោក្ក្ស្ី មាស្ ច័នទធី្តា អគគនាយក្រង 

ននអគគនាយក្ដាឋ នចាំលណេះដឹ្ង និងព័ត៌្មានបរសិ្ថា ន  
ចូេរមួ Regional Workshop on Antimicrobial 

Resistance in Asia លៅទីក្កុ្ងលប ណាាំង នន 
ក្បលទស្មា ល សុ្ី។ ស្ិកាខ ស្ថោលនេះ លរៀបចាំល ងី 
លក្កាមអធិ្បតី្ភាព ឯក្ឧត្តមអនុរដ្ឋមស្រនតីននក្ក្ស្ួង 
សុ្ខាភិបាេក្បលទស្មា ល សុ្ី និងមានការស្ហការ 
លរៀបចាំលដាយ South-Center និង Third Work 

Network រមួមានការចូេរមួពី អងគការ WHO, 

FAO, OIE, UNEP និងក្បលទស្ក្នុងត្ាំបន់អាសុ្ី 
ខាងត្បូង អាសុ្ីអាលគនយ ៍និងត្ាំបន់បា សុ្ីហវកិ្ ចាំនួន 
៥៤ក្បលទស្ ស្រុបស្មាជិក្ចូេរមួស្រុបក្បមាណ 
១២០រូប។ 

ស្ិកាខ ស្ថោ មានលោេបាំណង៖ 

១. ដស្វងយេ់ពីស្ថា នភាព ភាពស្ថាំលៅនឹងឱ្ស្ថ្ 
ក្បឆ្ាំងលមលរាគ AMR ពីបណាត ក្បលទស្និមួយៗ 
ក្ពមទាាំងលោេនលយាបាយក្នុងការលឆាីយត្ប។ 

២. ការដចក្រ ាំដេក្ព័ត៌្មាន និងបទពិលស្ថធ្ន៍ថ្មីៗ 
ពីក្បលទស្និមួយៗ លេីការអនុវត្តការងារភាពស្ថាំ 
នឹងឱ្ស្ថ្ក្បឆ្ាំងលមលរាគ AMR តាមវសិ្័យ(វសិ្័យ 
សុ្ខាភិបាេ វសិ្័យក្ស្ិក្មម និងវសិ្័យបរសិ្ថា ន)។  
៣. បនតអនុវត្ត និងលរៀបចាំដននការស្ក្មមភាពស្ក្មាប់ 
លពេអនាគត្។ 

បញ្ហជ ក់្នងដដ្រថ្ន ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បាន 
ស្ហការលរៀបចាំលស្ចក្តីក្ពាង ននដននការស្ក្មមភាព 
ពហុវសិ្័យស្តីពី ភាពស្ថាំនឹងឱ្ស្ថ្ក្បឆ្ាំងលមលរាគ 
ជាមួយ ក្ក្ស្ួងសុ្ខាភិបាេ និងក្ក្ស្ួងក្ស្ិក្មម 
រុកាខ ក្បមាញ់ និងលនស្ថទ លហយីនឹងបញ្ច ប់លៅចុង 
ឆ្ន ាំ២០១៩។
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វិទាសាស្តសរ និងរទចេកវទិា 
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UNESCO របំ្ទការរ រុ េះរណារ ល្នធានម្នសុស 
ទលើម្ុខវិោជ វិទាសាស្តសរ នងិរទចេកវិទាទៅកម្ពុោ 

 

ជាំនួបជាមួយ លោក្ ស្ថដា អ៊ាូមា  អាឡាម 
(Sardar Umar Alam) ត្ាំណាងអងគការយូលណស្កូ 
ថ្មីក្បចាំក្មពុជា ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់
រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ា 

ជាតិ្អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព បានលេីក្ល ងីអាំពី 

លោេនលយាបាយរបស្់រាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា ជាំរុញ 
ការស្ិក្ាក្ស្ថវក្ជាវលៅលេ ី ដននក្វទិាស្ថស្រស្ត និង 
បលចចក្វទិា ដដ្េបានរមួចាំដណក្យា ងស្ាំខាន់ដ្េ់ 
ការអភិវឌឍក្បលទស្។ ជាមួយោន លនេះដដ្រ ឯក្ឧត្តម 
រដ្ឋមស្រនតី មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន លោេលៅយុទធស្ថស្រស្ត 
របស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន គឺោាំក្ទ និងលេីក្ទឹក្ចិត្ត 
ដ្េ់ការបណតុ េះបណាត េធ្នធានមនុស្ស លេីដននក្ 
វទិាស្ថស្រស្ត និងបលចចក្វទិាលៅក្មពុជាឱ្យបានលក្ចីន 
ដថ្មលទៀត្។ លោក្ ស្ថដា អ៊ាូមា  អាឡាម បាន 

បញ្ហជ ក់្ពីការោាំក្ទដ្េ់ក្បលទស្ក្មពុជា ជាពិលស្ស្ 
បលងកីត្កិ្ចចស្ហក្បតិ្បត្តិការរវាង ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
និងអងគការយូលណស្កូ ស្ក្មាប់គលក្មាងបណតុ េះ 
បណាត េធ្នធានមនុស្សលៅលេី មុខវជិាជ វទិាស្ថស្រស្ត 
និងបលចចក្វទិា។ ជាមួយោន លនេះដដ្រ UNESCO 

លក្ោងនឹងបញ្ជូ នអនក្ជាំនាញ ននក្មមវធីិ្ក្បចាំត្ាំបន់ 
របស្់ខាួនមក្លធ្វីការស្ិក្ាលេីដននការអនុវត្តគលក្មាង 
ក្មមវធីិ្ស្ិក្ាវទិាស្ថស្រស្ត និងបលចចក្វទិាលៅក្មពុជា 
ឆ្ប់ៗនាលពេខាងមុខ។ 
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ឯកឧតរម្រដាម្ស្តនរី ចាត់ទុកទលាកប្ស ីហ ុល សវុ ណ ម្៉ាលូ ី
ោអែកវទិាសាស្តសរ្ ម្មោតដិ៏កប្ម្ររសក់ម្ពុោ 

ឯកឧតរម្ សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតី 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានអនុញ្ហញ ត្ឱ្យ លោក្ក្ស្ី ហ៊ាុេ 
សុ្វណណម ូេី ជាស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ននស្ថរមនទីរ 
ក្បវត្តិស្ថស្រស្ត បា រសី្ ចូេជួបស្ដមតងការគួរស្ម 
និងពិភាក្ាការងារ។ មានក្បស្ថស្ន៍លោរពជូន 
ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី លោក្ក្ស្ីស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ 
បានស្ដមតងនូវក្តីរ ាំលភីប និងបងាា ញអាំពីក្បវត្តិខាំត្ស្៊ាូ 
ក្នុងការស្ិក្ាលរៀនសូ្ក្ត្ បទពិលស្ថធ្ន៍ននការ 
បលក្ងៀននិស្សតិ្បរលទស្ និងចាំណង់ចាំណូេចិត្ត 
ក្នុងការស្ិក្ាក្ស្ថវក្ជាវ ចងក្ក្ង និងដស្វងយេ់ពី 
ក្បលភទស្ត្វ និងរុក្ខជាតិ្ រហូត្ក្តូ្វបានអនតរជាតិ្ 

ទទួេស្ថគ េ់ជា អនក្វទិាស្ថស្រស្តធ្មមជាតិ្ក្បលទស្ 
បារា ាំង លហយីបចចុបបននបលក្មីការងារលៅស្ថរមនទីរ 
ក្បវត្តិស្ថស្រស្តរបស្់ក្បលទស្បារា ាំង។ ជាមួយោន លនេះ 
លោក្ក្ស្ីស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ ក៏្បានបងាា ញពី 

បាំណង និងឆនទៈ លដី្មបរីមួចាំដណក្ជាមួយក្ក្ស្ួង 
បរសិ្ថា នក្នុងការស្ិក្ាក្ស្ថវក្ជាវ ចងក្ក្ង និង 
លរៀបចាំក្បលភទស្ត្វ និងរុក្ខជាតិ្ ដដ្េមានលៅក្នុង 
ក្បលទស្ក្មពុជាទុក្ជាឯក្ស្ថរស្ិក្ា និងជាមរត្ក្ 
ស្ក្មាប់កូ្នលៅជាំនាន់លក្កាយបានចងចាំលរៀនសូ្ក្ត្ 
និងបណតុ េះននត់្គាំនិត្នចនក្បឌិត្ និងរក្ល ញីថ្មីក្នុង 

ដននក្ជីវៈស្ថស្រស្ត ស្ក្មាប់ជាអត្តស្ញ្ហញ ណស្មបត្តិ 
ធ្មមជាតិ្របស្់ជាតិ្។ ជាការលឆាីយត្ប ឯក្ឧត្តម 
រដ្ឋមស្រនតី បានស្ថវ គមន៍យា ងក្ក់្លៅត ដដ្េបានជួប 
លោក្ក្ស្ីស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ និងបានចត់្ទុក្ 
លោក្ក្ស្ីជាអនក្វទិាស្ថស្រស្តធ្មមជាតិ្ដ៏្ក្ក្ម របស្់ 
ក្មពុជា។ ទនទឹមនឹងលនេះ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋមស្រនតី បានោាំក្ទ 
ចាំលពាេះបាំណងរបស្់លោក្ក្ស្ី និងបានបងាា ញពី 
ការខិត្ខាំក្បឹងដក្បងរបស្់ក្ក្ស្ួង ក្នុងការងារក្គប់ 
ក្គង និងអភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ និងជីវៈចក្មុេះ 
របស្់ក្មពុជា ជាពិលស្ស្លេីក្ទឹក្ចិត្តឱ្យលោក្ក្ស្ី 
ស្ថស្រស្ថត ចរយបណឌិ ត្ ចូេរមួជាមួយក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
ក្នុងការជួយលក្ជាមដក្ជងលេីគលក្មាងលរៀបចាំឱ្យមាន
ស្ថរមនទីរធ្មមជាតិ្ភនាំលពញ មជឈមណឌ េវទិាស្ថស្រស្ត 
និងបលចចក្វទិា និងចូេរមួជាបលចចក្លទស្ក្នុងការ 
លធ្វីឱ្យមជឈមណឌ េក្ស្ថវក្ជាវ និងអភិរក្សលក្ស្រកូ្េ 
ភនាំគូដេន កាា យជាត្ាំបន់មានស្កាត នុពេ ស្ក្មាប់ 
ការលេីក្ក្មពស្់អត្តស្ញ្ហញ ណធ្មមជាតិ្និងជីវៈស្ថស្រស្ត 
លៅក្មពុជា ស្ក្មាប់ស្ិស្ស និស្សតិ្ អនក្ក្ស្ថវក្ជាវ 
អនក្វទិាស្ថស្រស្ត រមួោន ស្ិក្ាអភិវឌឍន៍ និងអភិរក្ស 
នូវធ្នធានទាាំងអស្់ឱ្យកាន់ដត្ស្មបូរដបប និងជា 
លក្រ ត ិ៍ដ្ាំដណេ និងមនុស្សជាតិ្។ 
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ផ្ដនជប្ម្កសតវវប្ពផ្ប្សពក រង្វា ញពីរទចេកវិទាថ្មី 
វនការប្សូរយកទកឹសទនស ើម្ពរីរយិកាសទុកសប្មារ់ទប្រើប្ាស ់

ដដ្នជក្មក្ស្ត្វនក្ពដក្ស្ពក្ ស្មបូរណ៍ 

លដាយធ្នធានធ្មមជាតិ្ និងជីវៈចក្មុេះ ក្ពមទាាំង 
នូសុ្ីេនងលនាេះ កាេពីលពេថ្មីៗលនេះ ក៏្បាន 

បងាា ញអាំពីបលចចក្វទិាថ្មីស្នាា ងមួយលទៀត្ គឺជា 

ឧបក្រណ៍ ស្ក្មាប់ក្ស្ូបយក្ស្ាំលណីមជាតិ្ទឹក្ 
ពីបរយិាកាស្ ឬ ទឹក្ស្លនសមី លដី្មបសី្ាុក្ទឹក្ 
ស្ក្មាប់លក្បីក្បាស្់លៅរដូ្វលៅា  បានឈានចូេ 
មក្ដ្េ់។ លោក្ ដក្វ សុ្ភគ៌ ក្បធានមនទីរ 
បរសិ្ថា នលខត្តមណឌ េគិរ ី បានមានក្បស្ថស្ន៍ 
ឱ្យដឹ្ងថ្ន លនេះជាឧបក្រណ៍ថ្មីស្នាា ងមួយលទៀត្ 
ដដ្េជាបលចចក្វទិាថ្មី លដី្មបកី្ស្ូបយក្ស្ាំលណីម 
ជាតិ្ទឹក្ពីបរយិាកាស្ ទុក្ស្ក្មាប់ឱ្យមស្រនតី 
ឧទានុរក្សលក្បីក្បាស្់។ លោក្ក៏្បានដថ្ាងដដ្រថ្ន 

«ឧបក្រណ៍លនេះ អាចក្ស្ូបយក្ស្ាំលណីមជាតិ្ 
ទឹក្ពីបរយិាកាស្បានក្បមាណជាង ២០េីក្ត្ 
ក្នុង ១នថ្ៃ»។ លោក្បញ្ហជ ក់្ថ្ន ឧបក្រណ៍លនេះ 
ជាជាំនួយឧបត្ាមាោាំក្ទពីស្ាំណាក់្អងគការ WWF 

ដដ្េជាអងគការនដ្គូ។ លហយីការក្ស្ូបយក្នូវ 
ជាតិ្ទឹក្ពីបរយិាកាស្ ឬ ទឹក្ស្លនសមីលនេះ គឺ 

អនក្ជាំនាញដដ្េលរៀបចាំដ្ាំល ងី បាននិងក្ាំពុង 
យក្ទឹក្ដដ្េក្ស្ូបយក្បាន យក្លៅវភិាគស្ិន 

លដាយមិនទាន់អនុញ្ហញ ត្ឱ្យលក្បីក្បាស្់នល យី។ 
ទនទឹមោន លនេះ លោក្ក្បធានមនទីរបរសិ្ថា នលខត្ត 
មណឌ េគិរ ី បានស្ហការជាមួយ អងគការនដ្គូ 
WWF លក្ត្ៀមដឹ្ក្ទឹក្លដាយលក្បីសុ្ីដទនយក្លៅ 
បងាូរចូេក្នុង ថ្ាុក្ក្ត្ពាាំងទឹក្ក្ចប់ មួយចាំនួន 
លៅក្នុងដដ្នជក្មក្ស្ត្វនក្ពដក្ស្ពក្ ដដ្េជាទី 
ក្ដនាងស្ត្វនក្ពចូេចិត្តមក្នឹក្ទឹក្ជាក្បចាំ៕ 
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ការទាេះជំហានទឆ្ព េះទៅទប្រើថាម្ពលសាា ត 

 

ការលបាេះជាំហានលឆ្ព េះលៅ លក្បីថ្នមពេស្ថអ ត្ 
ជាក្តាត ចាំបាច់ លដី្មបលីឆាីយត្បលៅនឹងមហចិឆតា 
ពិភពលោក្ក្នុងការកាត់្បនាយការលកី្នល ងីក្លៅត  
លៅលេីពិភពលោក្។ រហូត្មក្ទេ់បចចុបបននលនេះ 
លតី្មានក្បលទស្ណាខាេះដដ្េខិត្ខាំ លដី្មបសី្លក្មច 
បាននូវមហចិឆតាខាងលេី? លយងីស្លងកត្ល ញីថ្ន 

មានក្បលទស្ចាំនួន ២៥ ដដ្េបាននិងក្ាំពុងខិត្ខាំ 
ក្បឹងដក្បង ក្នុងរយៈលពេមួយទស្វត្សរចុ៍ងលក្កាយ 
លដី្មបលីបាេះជាំហានលៅលក្បីថ្នមពេស្ថអ ត្។ ការលក្បី 
ថ្នមពេស្ថអ ត្ ការកាត់្បនាយការបាំភាយឧស្ម័ន 
កាបូនលចញពីលក្គឿងមា សុ្ីន អាចស្លក្មចបាន 
លេឿនបាំនុត្ លៅលពេមានក្បលទស្ជាលក្ចីនកាត់្ 
បនាយការលក្បីក្បាស្់ធ្យូងថ្ម លហយីងាក្មក្លក្បី 
ថ្នមពេដក្នចនល ងីវញិដដ្េមានត្នមាលថ្នក្។ ក្នុង 

ចាំលណាមក្បលទស្ ដដ្េបានពាយាមកាត់្បនាយ 

កាបូនពីក្នុងថ្នមពេអគគិស្នីមាន បណាត ក្បលទស្ 

លៅអឺរ  ុប និងអាលមរកិ្ខាងលជីង ដដ្េបានកាត់្ 

បនាយលស្ទីរដត្ទាាំងក្ស្ុង លដាយមិនសូ្វពឹងដនអក្ 

លេីការលក្បីក្បាស្់ធ្យូងថ្ម លហយីបលងកីននូវការលក្បី 

ក្បាស្់ថ្នមពេដក្នចនល ងីវញិ ខណៈដដ្េក្បលទស្ 
មួយចាំនួនលៅអាសុ្ី ដូ្ចជា ជប ុន កូ្លរ  ខាងត្បូង 
ឥណាឌ  ឥណឌូ លនសុ្ី បានពឹងដនអក្កាន់ដត្ខាា ាំងលេី 
ធ្យូងថ្ម ជាពិលស្ស្គឺ ក្បលទស្ចិន។ ការលក្បីក្បាស្់ 
មលធ្ាបាយលធ្វីដ្ាំលណីរស្ថអ ត្ (មិនសូ្វប េះពាេ់ដ្េ់ 
បរសិ្ថា ន) ការលក្បីក្បាស្ថ់្នមពេអគគិស្នីស្ថអ ត្ 

រាប់បញ្ចូ េទាាំង ការលក្បីក្បាស្់យានយនតលដី្រលដាយ 
ចរនតអគគិស្នីនងដដ្រ។ ប ុនាម នទស្វត្សក្នាងមក្ 
ត្នមាយានយនតលដី្រលដាយចរនតអគគិស្នី បានធាា ក់្ 
ចុេះ លហយីមានក្បលទស្ជាលក្ចីនក្ាំពុងបលងកីត្ចាប់ 
លដី្មបបីញ្ឈប់ការលក្បីក្បាស្់យានយនត លដី្រលដាយ 
លក្បងមា ស្៊ាូត្។ ការលក្បីក្បាស្់មលធ្ាបាយ លធ្វី 
ដ្ាំលណីរស្ថអ ត្ មិនដមនពឹងដនអក្ដត្លេីបលចចក្វទិាថ្មី 
ប ុលណាណ េះលទ ប ុដនតក្តូ្វគិត្លៅលេីការលក្បីក្បាស្ ់
មលធ្ាបាយលធ្វីដ្ាំលណីរដដ្េមានក្បស្ិទធិភាព និង 
ចាំណាយអស្់តិ្ច ដូ្ចជា ការលក្បីក្បាស្់រថ្យនតក្កុ្ង 
ជាលដី្ម។ ក្នុងលនាេះលគស្លងកត្ល ញីបណាត ក្បលទស្ 
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លៅអឺរ  ុប និងអាលមរកិ្ខាងលជីង ដដ្េបានបលងកីន 
ការលក្បីក្បាស្់មលធ្ាបាយលធ្វីដ្ាំលណីរ ក្បក្បលដាយ 
ក្បស្ិទធិភាពនិងចាំណាយអស្់តិ្ច។ ការលក្បីក្បាស្ ់
ថ្នមពេអគគិស្នីក្បក្បលដាយក្បស្ិទធិភាព និង 
ចាំណាយអស្់តិ្ច ការបលងកីនក្បស្ិទធិភាពក្នុងការ 
លក្បីក្បាស្់ថ្នមពេអគគិស្នី ជាក្តាត ចាំបាច់ លដី្មប ី
កាត់្បនាយការលកី្នល ងីនូវក្លៅត  ដដ្េបណាត េ 
មក្ពីការបាំភាយឧស្ម័នកាបូន។ េាំលៅដាឋ ន លៅ 
ក្បលទស្ជាលក្ចីន បាននិងក្ាំពុងលក្បីក្បាស្់ថ្នមពេ 
តិ្ចជាងកាេពីទស្វត្សរក៍្នាងលៅ។ ថ្វីលបីយា ង 
លនេះក៏្លៅមានក្បលទស្មួយចាំនួន ដូ្ចជា ចិន និង 
អាស្រហវកិ្ខាងត្បូង ដដ្េក្ាំពុងលក្បីក្បាស្់ថ្នមពេ 
កាន់ដត្លក្ចីន លដាយស្ថរដត្ជីវភាពក្បជាជនមាន 
ភាពក្បលស្ីរល ងី។ ថ្នមពេលដី្រលដាយនូសុ្ីេ និង 
ការចប់កាបូន ការោាំក្ទរបស្់រដាឋ ភិបាេមួយចាំនួន 
លេីការលក្បីក្បាស្់ថ្នមពេលដី្រលដាយនូសុ្ីេ គឺ 
ក្ោន់ដត្ជាការោាំក្ទដក្ាងកាា យ លដី្មបកីាត់្បនាយ 
ការលក្បីក្បាស្់ធ្យូងថ្ម លក្បង និងហាគ ស្ ប ុលណាណ េះ។ 
ក្តាត ស្ាំខាន់គឺ ការរមួបញ្ចូ េោន នូវការលក្បីក្បាស្ ់
ថ្នមពេលដី្រលដាយនូសុ្ីេ និងការចប់ និងរក្ា 
ទុក្កាបូន។ បចចុបបននមានស្ថា នីយចប់ និងរក្ា 
ទុក្កាបូនធ្ាំៗ ចាំនួន ១៨ លេីពិភពលោក្ ដដ្េ 
អាចចប់ CO2 បានរហូត្ដ្េ់ ៣២ោនលតាន 
ក្នុងមួយឆ្ន ាំ។ ជារមួ លទាេះបីមានក្បលទស្ជាលក្ចីន 
លៅលេីពិភពលោក្ ខិត្ខាំក្បឹងដក្បងលដី្មបលីឆ្ព េះលៅ 
លក្បីថ្នមពេស្ថអ ត្ក៏្លដាយ ប ុដនតមានក្បលទស្មួយ 
ចាំនួនមិនទាន់ស្លក្មចលោេលៅលៅល យីលទ។ 

ក្បភព៖  

https://www.weforum.org/agenda/2018/12/ten-charts-

show-how-the-world-is-progressing-on-clean-energy 
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ការរំពាក់រទចេកវិទាទលើឪមា៉ា ល ់ 
ទដើម្បបី្រម្ូលព័ត៌មានដូច ប្ដូន (Drone) 

 

ការបលងកីត្ក្ដូ្ន (drone) ខាន ត្តូ្ច ឆាងកាត់្ 
ការក្ស្ថវក្ជាវជាលក្ចីន ប ុដនតអវីដដ្េជាការេាំបាក្ 
ស្ក្មាប់អនក្ក្ស្ថវក្ជាវ គឺការបលងកីត្ក្ដូ្ន (drone) 

ខាន ត្តូ្ច លដី្មបឱី្យវាអាចលហាេះលេីេាំហរអាកាស្ 
បានយូរ។ លដី្មបលីឆាីយត្បនឹងត្ក្មូវការលនេះ អនក្ 
ក្ស្ថវក្ជាវនឹក្ល ញីគាំនិត្មួយ គឺបាំពាក់្បនទេះលអ ចិ 
ក្តូ្និចលៅលេីខាួនឪមា េ់។ បនទេះលនេះអាចស្ថក្ថ្ម 
លដាយមិនបាច់លក្បីដខស លហយីអាចក្បមូេព័ត៌្មាន 
ក្គប់ទីក្ដនាងដដ្េឪមា េ់លហាេះលៅដ្េ់។ បនទេះលនេះ 
ក្តូ្វបានបលងកីត្ល ងីលដាយ វសិ្វក្រស្ថក្េវទិាេ័យ 
វា សុ្ីនលតាន។ បនទេះលនេះមានឧបក្រណ៍លផ្្លច និង 
ថ្មដដ្េអាចដ្ាំលណីរការបាន ៧លមា ង លហយីមាន 
ទមៃន់ ១0២ក្កាម។ ឳមា េ់ដដ្េេូត្ោស្់លពញ 
លេញអាចលយាងទមៃន់បដនាមបានរហូត្ដ្េ់៣/៤
ននទមៃន់ខាួនរបស្់វា លៅលពេវាក្ស្ូបយក្ទឹក្ដ្ម 
និងេមអផ្លក លពេវេិក្ត្ ប់មក្ស្ាំបុក្វញិ។ ដូ្លចនេះ 
វាអាចក្ទបនទេះលអ ចិក្តូ្និច ដដ្េបាំពាក់្លៅលេ ី

ខាួនវាបាន។ លោក្ Gollakotta មក្ពីស្ថក្េ 

វទិាេ័យវា សុ្ីនលតាន បានលេីក្ល ងីលៅលេ ី

លស្ចក្តីនសពវនាយព័ត៌្មានថ្ន «លនេះជាលេីក្ដ្ាំបូង 

លហយីដដ្េបានបងាា ញថ្ន លយងីអាចលក្បីស្ត្វេអិត្ 

ជាំនួស្ឱ្យ drone។ លយងីលក្ជីស្លរសី្យក្ឳមា េ ់

មក្លក្បី លដាយស្ថរវាមានទាំហាំធ្ាំេមមលដី្មបលីយាង 

ថ្មដដ្េមានទាំហាំតូ្ច ស្ក្មាប់ដ្ាំលណីរការក្បព័នធ 
ក្បមូេទិននន័យរបស្់លយងី លហយីវាអាចវេិក្ត្ ប់ 

មក្ស្ាំបុក្វញិលៅលរៀងរាេ់យប់ លដី្មបឱី្យលយងីអាច 

ស្ថក្ថ្មបានលដាយមិនចាំលក្បីដខស»។ ក្បព័នធលនេះអាច 

ក្ាំណត់្ទីតាាំងណាមួយបាន លដាយពិនិត្យតាមដាន 

លៅលេីក្មាា ាំងរេក្ស្ញ្ហញ  ដដ្េមានចមាៃ យរហូត្ 

ដ្េ់ ៨0 ដម ក្ត្។ ទិននន័យដដ្េក្បមូេបាននឹង 

ក្តូ្វលនទរលពេឪមា េ់ក្ត្ ប់មក្កាន់ស្ាំបុក្វញិ។ 

ក្បភព៖ https://www.weforum.org/…/bumblebees-bearing-

high-tech-back… 

រចនាអត្ាបទលដាយ ៖ លោក្ក្សី្ ជាតិ្ មារតី្ 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2018%2F12%2Fbumblebees-bearing-high-tech-backpacks-act-as-a-living-data-collection-platform%3Futm_source%3DFacebook%2BVideos%26utm_medium%3DFacebook%2BVideos%26utm_campaign%3DFacebook%2BVideo%2BBlogs%26fbclid%3DIwAR1jrr5tKIgMnW0G8AK9vzeIozYwmK5OQ-tzHAgNrkxwqz2wz4TLX8y9ElA&h=AT24COo_3yrlthr-rWUy127orNsVGEv7EsrQdFb7LANMDspydCekusF2KE7b8b9_YboDwM8wLdp6lvpGFNenT_sbUazjLU7wqDRs0fFeb_FwjHWU7YTl9QpQKHK-LM1cOPQNEcgA_fqDZuu6dU5Rf7LfEedcL3sAncbvHin46ERfQFhpym9yalf5qpSmggC2LQQ31WHj9S2XccuLRp_U3ueEI94dOHr0AyR5fmyjUAmL15v7Sa6Qhm9ezmIirEnV56ZkyqDrG8hYeh4uUw9iDIl-BT7LSozNRGj1LlGeeJTLjyVdcr3sUGPiOFyCskZRZY_yyk-Tr_0uCeGxwSaSYnJhrkvToDYq9Ms3Fd-PzEsFKnbAOhhyxnGTyFNGoncHqSIptQiuhQG8ovthaTxP8xi0y6B1q1dBlnxVJfhdhrtqpJIkDn6JjAoVxS4ZzfEvM-nHB_GVeTLIHHX64vFzh6ffWwU3s30fYZAw4_g-KOrEMdqI6jBuG7-momX_HTHtyHfaV6I7w6L-3zFcYDBZj29L0kptxASqgzR4KmjwQ7EetkioCW344GcdYzMk2SnuUaHSICJ4AauvA1EtUzk5CVkBTM0ulz1R_k5zAHEas-r5ifXFenltKI7-AVD6SlGTNhEf
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2018%2F12%2Fbumblebees-bearing-high-tech-backpacks-act-as-a-living-data-collection-platform%3Futm_source%3DFacebook%2BVideos%26utm_medium%3DFacebook%2BVideos%26utm_campaign%3DFacebook%2BVideo%2BBlogs%26fbclid%3DIwAR1jrr5tKIgMnW0G8AK9vzeIozYwmK5OQ-tzHAgNrkxwqz2wz4TLX8y9ElA&h=AT24COo_3yrlthr-rWUy127orNsVGEv7EsrQdFb7LANMDspydCekusF2KE7b8b9_YboDwM8wLdp6lvpGFNenT_sbUazjLU7wqDRs0fFeb_FwjHWU7YTl9QpQKHK-LM1cOPQNEcgA_fqDZuu6dU5Rf7LfEedcL3sAncbvHin46ERfQFhpym9yalf5qpSmggC2LQQ31WHj9S2XccuLRp_U3ueEI94dOHr0AyR5fmyjUAmL15v7Sa6Qhm9ezmIirEnV56ZkyqDrG8hYeh4uUw9iDIl-BT7LSozNRGj1LlGeeJTLjyVdcr3sUGPiOFyCskZRZY_yyk-Tr_0uCeGxwSaSYnJhrkvToDYq9Ms3Fd-PzEsFKnbAOhhyxnGTyFNGoncHqSIptQiuhQG8ovthaTxP8xi0y6B1q1dBlnxVJfhdhrtqpJIkDn6JjAoVxS4ZzfEvM-nHB_GVeTLIHHX64vFzh6ffWwU3s30fYZAw4_g-KOrEMdqI6jBuG7-momX_HTHtyHfaV6I7w6L-3zFcYDBZj29L0kptxASqgzR4KmjwQ7EetkioCW344GcdYzMk2SnuUaHSICJ4AauvA1EtUzk5CVkBTM0ulz1R_k5zAHEas-r5ifXFenltKI7-AVD6SlGTNhEf
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ជរ៉ាុនចំណាយទពល ៥០ឆ្ែ  ំនលតិយនរទហាេះកែងុប្សុកទលើកដរំូង 

 

យនាលហាេះដឹ្ក្អនក្ដ្ាំលណីរបាន ៨៨ នាក់្ 
Mitsubishi Regional Jet (MRJ) ដដ្េជា 
យនតលហាេះដ្ាំបូងលគ បានស្ថងស្ង់លៅក្បលទស្ 

ជប ុន តាាំងពីទស្វត្សរឆ៍្ន ាំ១៩៦០ បានចប់លនតីម 

ការលហាេះលហរី លដី្មបទីទួេបានការបញ្ហជ ក់្ស្ិទធិ 
លហាេះលហរីកាេពីដខមុន លៅទីក្កុ្ងម ូលស្ស្ល ក្ 
រដ្ឋធានី វា សុ្ីនលតាន លដី្មបបីាំលពញត្ក្មូវការដននក្ 

អាកាស្ចរ។ យនតលហាេះថ្មី ក្កុ្មហ៊ាុន Mitsubishi 

Heavy Industries លនេះក្ាំពុងលធ្វីការស្ថក្េបង 
លហាេះលហរីលៅលេីននទលម  ខណៈដដ្េគូក្បដជង 
ពួក្លគក្ាំពុងេក្់លចញនូវក្បតិ្បត្តិការ ស្ក្មាប់ 
យនាលហាេះដដ្េមានលៅអីចាំនួន១៦០។ ក្កុ្មហ៊ាុន 
Boeing លក្ោងនឹងទិញ ៨០% ននក្បតិ្បត្តិការ 
ពាណិជជក្មមរបស្ក់្កុ្មហ៊ាុន Embraer ក្នុងការរក្ 

សុ្ីរមួទុនោន មួយ ខណៈក្កុ្មហ៊ាុន Bombardier 

កាេពីឆ្ន ាំមុនបានេក់្ការក្គប់ក្គងគលក្មាងយនត
លហាេះក្បលភទ C Series របស្់ខាួនឱ្យលៅក្កុ្មហ៊ាុន 

Airbus និងក្ាំពុងដស្វងរក្ជលក្មីស្ “យុទធស្ថស្រស្ត” 

ស្ក្មាប់ក្បតិ្បត្តិការយនតលហាេះ ក្នុងត្ាំបន់ខាួន។ 
លយាងតាមក្កុ្ម ឧស្ាហក្មមនេិត្យនតលហាេះ 
ជប ុន បានឱ្យដឹ្ងថ្ន ទឹក្ក្បាក់្ដដ្េអាចទទួេ 

បានគឺមានចាំនួន ១៣៥ ពាន់ោនដុ្ោា រអាលមរកិ្ 
លៅក្នុងការេក់្ក្នុង រយៈលពេពីរទស្វត្សរ ៍ រហូត្ 

ដ្េ់ឆ្ន ាំ២០៣៧ ជាពិលស្ស្លៅលេីទីនារស្ក្មាប់ 

យនាលហាេះដដ្េមានលៅអីតិ្ច។ ក្នុងនាមជាអនក្ 

នគត់្នគង់លក្គឿងបនាា ស្់យនតលហាេះz ដ្េ់ក្កុ្មហ៊ាុន 
Boeing ជាយូរមក្លហយីលនាេះ ក្កុ្មហ៊ាុន Mitsubishi 

Heavy ក្ាំពុងអភិវឌឍយនតលហាេះ MRJ លដី្មបចីក្ 

លចញពីក្ស្លមាេអតិ្ថិ្ជនរបស្់ខាួន។ បនាទ ប់ពី 

ចាំណាយយា ងលហាចណាស្់ ២ពាន់ោនដុ្ោា រ 
ក្នុងរយៈលពេជាងមួយទស្វត្សរល៍នេះ ក្កុ្មហ៊ាុន 

ក្ាំពុងដស្វងរក្ ការបញ្ហជ ក់្ការលហាេះលហរីរបស្់យនត 
លហាេះខាួន និងចប់លនតីមការដឹ្ក្ជញ្ជូ នលដី្មបបីលងកីត្ 

នដ្គូជាមួយក្ក្ុមហ៊ាុន ANA Holdings ៕ 
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ប្កុម្ហ ុន Toyota សហការោម្ួយទីភាែ ក់ង្វរអវកាសជរ៉ាុន JAXA 

ទដើម្បអីភវិឌ្ឍនយ៍នអវកាស សប្មារ់ទរើកទៅទលើឋានប្ពេះចនទ 

 

ក្កុ្មហ៊ាុន TOYOTA បានស្ហការជាមួយ 
ទីភាន ក់្ងាររុក្រក្អវកាស្ជប ុនចស្ថ(JAXA) លដី្មប ី
អភិវឌឍន៍យានអវកាស្ស្វ័យក្បវត្តិដ្ាំលណីរការ លដាយ 

V ថ្នមពេពនាឺក្ពេះអាទិត្យ ដដ្េមានស្មត្ាភាព 

ដឹ្ក្អវកាស្យានិក្លៅលេីននទឋានក្ពេះចនទ លដាយ 

មិនចាំបាច់លស្ាៀក្ពាក់្ឈុ្ត្អវកាស្។ យានគាំរ ូ
របស្់ Toyota ដដ្េបងាា ញឱ្យល ញីលៅក្នុងវលីដ្អូ 

ថ្មី និងរូបភាពជាលក្ចីនលៅស្បាត ហ៍លនេះ នឹងក្តូ្វ 
រចនាល ងី លដី្មបដឹី្ក្អវកាស្យានិក្ពីរនាក់្ និង 

ដ្ាំលណីរការលេីថ្នមពេពនាឺក្ពេះអាទិត្យ និងបលចចក្ 

វជិាជ អាគុយឥនធនៈ។ យានលនេះ អាចក្តូ្វបានលក្បី 

លដី្មបរីុក្រក្ចមាៃ យ ១០.០០០គី ូដម ក្ត្ លេីននទ 
ក្ពេះចនទ លដាយទីភាន ក់្ងារ JAXA មានលោេ 

បាំណងបាញ់បលងាា េះក្បព័នធយានអវកាស្ លៅក្នុង 
ឆ្ន ាំ២០២៩។ លបីតាមក្បធានទីភាន ក់្ងារអវកាស្ 
JAXA លោក្ ហុរី  ូសុ្ី យា មា កាវា  យានដឹ្ក្មនុស្ស 
ដដ្េមានកាប៊ាីនលក្បីស្មាព ធ្ទាំនាញ ដូ្ចលេីដននដី្ 

គឺជាធាតុ្មួយ ដដ្េនឹងលដី្រតួ្នាទីយា ងស្ាំខាន់ 
ក្នុងការរុក្រក្លពញលេញ និងលក្បីក្បាស្់ននទឋាន 
ក្ពេះចនទ។ លោក្បនតថ្ន កាប៊ាីនមានស្មាព ធ្លៅ 
ខាងក្នុង នឹងអនុញ្ហញ ត្ឱ្យយានអវកាស្លនេះដឹ្ក្ 
អវកាស្យានិក្លដី្មបឆីាងកាត់្ននទក្ពេះចនទ ដ៏្ដស្ន 
ដវង។ គួរបញ្ហជ ក់្នងថ្ន ទីភាន ក់្ងារអវកាស្ជប ុន 
JAXA លក្ោងនឹងចប់លនតីមបញ្ជូ នមនុស្សលៅលធ្វី 
លបស្ក្ក្មមរុក្រក្ឋានក្ពេះចនទ លៅក្នុងឆ្ន ាំ២០៣០ 
ខាងមុខលនេះ ប ុដនត ដ្ាំបូងជប ុនក្តូ្វការបលចចក្វទិា 
លដី្មបោីាំក្ទពួក្លគលអាយបានជាមុនស្ិន ៕ 

ក្បភព៖ http://www.apsaracentral.com/en/article/9651  

 

http://www.apsaracentral.com/en/article/9651
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អែកវទិាសាស្តសរោង ២០០នាក់  
ទជឿោក់ថាចប្កវេរកី្ំោងម្នុ រនាទ រ់ពីរកទ ើញកាឡក់សុថី្មី  

 

កាឡាក់្សុ្ីរាប់ដស្ន ដដ្េអនក្វទិាស្ថស្រស្ត 
ពុាំធាា ប់ល ញីពីមុន បានបងាា ញខាួនក្នុងដននទីនន 

ននទលម លពេរាក្តី្ថ្មីមួយ ដដ្េបងកឱ្យមានការ 
ភ្ាក់្លនអីេខាា ាំងបាំនុត្ ។ អនក្វទិាស្ថស្រស្តមួយក្កុ្ម 
ដដ្េលៅពីលក្កាយកិ្ចចការអលងកត្ទីអវកាស្ ដដ្េ 
ពុាំធាា ប់មានពីមុនមក្បានអេះអាងថ្ន របក្គាំលហញី 
របស្់ពួក្លគបានោត្ក្ត្ដាងឱ្យដឹ្ងពី អាថ៌្ក្ាំបាាំង 
សុ្ីជលក្ៅមួយចាំនួនរបស្់ចក្ក្វា  រមួមាន ទាាំង 
េក្ខណៈរូបវទិា របស្់ក្បលហាងលមម  និងរលបៀប 
វវិត្តន៍ខាួនននក្ញ្ចុ ាំកាឡាក់្សុ្ីលនសងៗជាលដី្ម។  

អនក្វទិាស្ថស្រស្តជាង២០០នាក់្ មក្ពី១៨ក្បលទស្ 

បានចូេរមួក្នុងការស្ិក្ាថ្មីខាងលេី ដដ្េបាន 
លក្បីក្បាស្់បលចចក្លទស្ លរ  ឌីយ ូ អាស្់ស្រស្តរណូមី 
(Radio Astronomy) លដី្មបអីលងកត្លមីេននទលម   
មួយដននក្លៅអឌឍលោេខាងលជីង លហយីបានរក្ 
ល ញីក្បភពពនាឺដដ្េពុាំធាា ប់បានល ញី នាលពេ 
ក្នាងមក្ចាំនួន ៣០០.០០០ លហយីពួក្វាក្តូ្វ 
ក្កុ្មអនក្វទិាស្ថស្រស្តលជឿជាក់្ថ្នជា កាឡាក់្សុ្ី 
យា ងពិត្ក្បាក្ដ្៕ 
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ការទ្វើដំទ ើ រទៅកាន់ឋានប្ពេះចនទ  
ោទរឿងដ៏ទប្រេះថាែ ក់ និងចំណាយប្ាក់ទប្ចើន 

រ៉ាុផ្នរមានប្រទទសទប្ចើនអាចសទប្ម្ចទរលទៅទនេះាន 

 

ដ្ាំលណីររុក្រក្េាំហអាកាស្ ជាកិ្ចចការមួយ 
ក្បក្បលដាយលក្ោេះថ្នន ក់្ និងចាំណាយទឹក្ក្បាក់្ 
លក្ចីនស្នធឹក្ស្នាធ ប់ លហយីមានដត្ស្ហរដ្ឋអាលមរកិ្ 
លទ ដដ្េបានបញ្ជូ នមនុស្សលៅជាន់ឋានក្ពេះចនទ 
ប ុដនតក៏្មានក្បលទស្ជាលក្ចីនលទៀត្បានបលងាា េះផ្លក យ 
រណបស្ិបបនិមិត្តរបស្់ខាួន លៅកាន់ឋានក្ពេះចនទ 
ដដ្រ។ ក្បលទស្ទាាំងលនាេះមានដូ្ចជា ៖  

១. ស្ហរដ្ឋអាលមរកិ្ មានលបស្ក្ក្មមជា 
លក្ចីនក្នុងការនាាំមនុស្សលៅកាន់ឋានក្ពេះចនទ ក្នុង 
ក្ាំ ុងចុងទស្វត្ស ឆ្ន ាំ១៩៦០ និងលដី្មទស្វត្ស 
ឆ្ន ាំ១៩៧០ លដាយក្នុងលនាេះលបស្ក្ក្មមដដ្េបាន 
ទទួេលជាគជ័យដ្ាំបូងលគគឺ អាប ូ ូទី១១ លៅក្នុង 
ឆ្ន ាំ១៩៦៩ ដដ្េលោក្ Neil Armstrong បាន 
ជាន់លេីឋានក្ពេះចនទ។ បនាទ ប់មក្ លបស្ក្ក្មម 
ទាាំងលនាេះក្តូ្វបានរ ាំស្ថយរហូត្ដ្េ់ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

លទីបមានការបាញ់ បលងាា េះយានអវកាស្លៅឋាន 
ក្ពេះចនទមាងលទៀត្។  

២.ស្ហភាពសូ្លវៀត្ ៖ សូ្លវៀត្ មិនក្តឹ្ម 
ដត្ជាអនក្បាញ់បលងាា េះយានអវកាស្ លៅក្នុងេាំហ 

ដ្ាំបូងលគលទ លហយីដថ្មទាាំងមានយានអវកាស្ចុេះ 
ចត្លេីភពលក្ៅមួយមុនលគបងអស្់នងដដ្រ លដាយ 
លបស្ក្ក្មមទាាំងលនាេះលធ្វីល ីង ក្នុងក្ាំ ុងលពេ
ឆ្ន ាំ១៩៥៨ និងឆ្ន ាំ១៩៧៦។  

៣. ជប ុន ៖ ជប ុនបានអភិវឌឍន៍ដននក្ 
បលចចក្វទិាយា ងខាា ាំង រហូត្ដ្េ់អាចបលងាា េះផ្លក យ 
រណបលៅឋានក្ពេះចនទចាំនួន ២ដ្ង គឺផ្លក យរណប 
The Hiten លៅឆ្ន ាំ១៩៩០ និង Selene ឆ្ន ាំ២០០៧ 

ដត្ក្តូ្វបាន បុក្ទងគិចនឹងននទក្ពេះចនទទាាំង ពីរដ្ង។  
៤. ចិន ៖ បានបលងាា េះផ្លក យរណបលៅ 

ក្ពេះចនទដ្ាំបូងលគ ឆ្ន ាំ២០០៧ និងបនតលបស្ក្ក្មម 
លនេះរហូត្ដ្េ់ដខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៩ ក៏្បានបលងាា េះ 
ផ្លក យរណបមួយលៅក្ពេះចនទដដ្រ។  

៥. ឥណាឌ  ក៏្ធាា ប់បានបលងាា េះផ្លក យរណប 
លៅឋានក្ពេះចនទមាងដដ្រកាេពីឆ្ន ាំ២០០៨ និង  

៦. អងគភាពេាំហអាកាស្អឺរ  ុប ក៏្បាន 
បញ្ជូ នផ្លក យរណបលៅកាន់ឋានក្ពេះចនទ កាេពី
ឆ្ន ាំ២០០៤ ក្នាងលៅ៕ 
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យនម្នុសសយនរ Jade Rabbit  

ររសប់្រទទសចនិ ទរើកររទៅចងុឆ្ា យរនំុតវនឋានប្ពេះចនទ 

 

ទីភាន ក់្ងារអវកាស្ជាតិ្ចិន បាននិយាយ ថ្ន 

យានមនុស្សយនតក្ស្ថវក្ជាវឋានក្ពេះចនទ របស្់ 
ចិន បានលបីក្បរចុងឆ្ៃ យបាំនុត្ននឋានក្ពេះចនទ។ 

ទីភាន ក់្ងារអវកាស្ចិនក៏្បានបញ្ហជ ក់្ដដ្រថ្ន យាន 
មនុស្សយនត Yutu-2 (Jade Rabbit-2) បាន 
លបីក្បរលេីននទឋានក្ពេះចនទ លមា ង ១០:២២ នាទី 
ោៃ ចនថ្ៃក្ពហស្បត្ិ៍តស្បាត ហ៍លនេះ(លមា ងក្នុងត្ាំបន់) 
លពាេគឺក្បដហេ ១២លមា ង បនាទ ប់ពីការចុេះចត្ 
របស្់យានអវកាស្ ឆ្ងអឺ (Chang’e-4)។ 
ជាមួយោន លនេះដដ្រ រដ្ឋបាេអវកាស្ជាតិ្ចិន បាន 
លចញនាយរូបភាពមួយថ្ត្ លដាយយានមនុស្ស 
យនតបងាា ញដាននាូវ បនសេ់លដាយយានមនុស្ស 
យនតលនេះ ខណៈដដ្េវាចក្លចញពី យានអវកាស្ 

ប ុដនតរដ្ឋបាេលនេះមិនបានបញ្ហជ ក់្ថ្ន លតី្យានលនេះ 
លធ្វីដ្ាំលណីរបានឆ្ៃ យប ុណាណ លនាេះលទ។ គួរបញ្ហជ ក់្ 
នងដដ្រថ្ន រដាឋ ភិបាេក្កុ្ងលប កាាំង ក្ាំពុងចាំណាយ 
េុយរាប់ពាន់ោនដុ្ោា រ ចូេក្នុងក្មមវធីិ្អវកាស្ 

ដ្ាំលណីរការលដាយលយាធារបស្់ខាួន លដាយស្ងឃមឹ 
ថ្ននឹងមានស្ថា នីយអវកាស្មានមនុស្ស លៅឆ្ន ាំ 
២០២២ខាងមុខ លហយីទីបាំនុត្នឹងបញ្ជូ នមនុស្ស 
លៅលេងលៅភពក្ពេះចនទ ៕ 
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ប្រទទសជរ៉ានុទទលួទោគជយ័កែងុការាញរ់ទង្វា េះ 

ប្ររ់រ ៉ាផុ្កែតថ្មី នទកុផាែ យរ រសររុ ៧ទប្គឿង ទៅកានគ់នលងតារាវថិ្ ី

 

រដាឋ ភិបាេក្កុ្ងតូ្ក្យូបានបាញ់បលងាា េះរ  ុដក្កត្ 
Epsilon-4 លៅក្នុងនថ្ៃសុ្ក្ក្លនេះ លដាយវាបាននាាំ 
យក្ផ្លក យរណបតូ្ចៗចាំនួន 0៧លក្គឿង លចញពី 

មជឈមណឌ េអវកាស្ Uchinoura ស្ាិត្លៅក្នុង 

លខត្ត Kagoshima ភាគនិរតី្ក្បលទស្ ល ងីលៅ 

កាន់គនាងតារាវថីិ្ក្បក្បលដាយលជាគជ័យ លដាយ 

ក្នុងលនាេះមានមួយលក្គឿង អាចបលងកីត្ក្ពឹត្តិការណ៍ 

លទពចយុត្ស្ិបបនិមមិត្បាន។ លនេះគឺជា ការបាញ់ 

បលងាា េះផ្លក យចុងលក្កាយបាំនុត្របស្់ជប ុន និងក្តូ្វ 
បានលធ្វីល ងីបនាទ ប់ពី មានការដាក់្លចញនូវវធិាន 

ការថ្មីមួយ ជក្មុញឱ្យមានការអភិវឌឍស្ក្មមភាព 

លៅទីអវកាស្ លដាយមានការចូេរមួពី វសិ្័យ 

ឯក្ជន ខណៈការបាញ់បលងាា េះលនេះជាលេីក្ដ្ាំបូង 

ដដ្េក្ោប់រ  ុដក្កត្ក្បលភទ Epsilon ដឹ្ក្ជញ្ជូ នផ្លក យ 

រណបលក្ចីនលក្គឿង។ គួរបញ្ហជ ក់្ថ្ន ផ្លក យរណប 

ទាាំង ៧លក្គឿងខាងលេី ក្តូ្វបាននេិត្ល ងីលដាយ 

ក្កុ្មហ៊ាុនឯក្ជន និងស្ថក្េវទិាេ័យ ១០លនសង 

ពីោន  លហយីទីភាន ក់្ងារអវកាស្ជប ុនក៏្បានទទួេ 

ស្ថគ េ់នងដដ្រថ្ន ក្ោប់រ  ុដក្កត្Epsilon-4 បានយក្ 

ផ្លក យរណបទាាំងលនេះលៅកាន់គនាងដននដី្ លដាយ 

លជាគជ័យ ក្នុងរយៈលពេដត្ ៥០នាទី ប ុលណាណ េះ 
បនាទ ប់ពីលចញលៅរយៈក្មពស្់ ៥១៤ គី ូដម ក្ត្ 
ពីននទដននដី្៕ 
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ផ្នែកទី ៣ 
 

សខុភាព និងររសិាា ន 
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ប្កុម្អែកប្សាវប្ោវ រកទ ើញថ្ង់ាល សទកិ ៤០គីេបូ្កាម្ 

កែងុទពាេះប្តីាផ្េនង្វរ់ម្យួកាល ទៅទ្ែរសម្ុប្ទហវលីពីីន 

 

ហវេីីពីន៖ ក្តី្បាដ នមួយក្ាេក្តូ្វបាន 
លគក្បទេះល ញីងាប់ និងបានក្ស្ង់លចញពីទឹក្ 
ស្មុក្ទ លៅហវេីីពីន កាេពីនថ្ៃលៅរស៍្បាត ហ៍មុន 

លហយីជាមួយោន លនេះ អនក្ក្ស្ថវក្ជាវពិត្ជាភ្ាក់្លនអីេ 
យា ងខាា ាំង លក្កាយរក្ល ញីថ្ង់បាា ស្ទិក្ក្បមាណ 
៤០គី ូក្កាម ក្នុងលពាេះរបស្់វា។ លបីតាមក្កុ្ម 
អនក្ក្ស្ថវក្ជាវដននក្ស្មុក្ទមក្ពីស្ថរមនទីរ The D’ 

Bone Collector ក្នុងទីក្កុ្ង Davao លកាេះ 
Mindanao បនាទ ប់ពីពិនិត្យស្ថក្ស្ពក្តី្បាដ ន 
លនេះរចួ ពួក្លគបានរក្ល ញី ថ្ង់បាា ស្ទិក្ក្បមាណ 
៤០គី ូក្កាម លដាយរមួមាន បាវអងករចាំនួន១៦ 
ថ្ង់ក្ចក្ដនាលចក្ចាំនួន៤ និងថ្ង់ទាំនិញជាលក្ចីន 
ក្បលភទលទៀត្ លៅក្នុងលពាេះរបស្់ស្ត្វក្តី្បាដ ន។ 
លយាងតាមរបាយការណ៍ឆ្ន ាំ២០១៧ របស្់អងគការ 

Ocean Conservancy បានបងាា ញថ្ន ចិន 
ឥណឌូ លណសុ្ី នថ្ និងលវៀត្ណាម ក្ាំពុងលបាេះលចេ 
ផ្លា ស្ទិក្ចូេលៅក្នុងមហាស្មុក្ទ លក្ចីនជាងក្បលទស្ 
លៅទូទាាំងពិភពលោក្ បូក្បញ្ចូ េោន លៅលទៀត្។  

លបីតាមអនក្ជីវវទូិដននក្ស្មុក្ទ លឈាម េះថ្ន Darrell 

Blatchley ដដ្េជាមាច ស្ន់នស្ថរមនទីរ D’Bone 

Collector បាននិយាយថ្ន ក្នុងរយៈលពេ ១០ឆ្ន ាំ 
ចុងលក្កាយលនេះ បនាទ ប់ពីពិនិត្យស្ត្វលនាត្ស្មុក្ទ 

និងក្តី្បាដ នក្បមាណ ៥៧ក្ាេ ក្នុងចាំលណាម 
ស្ត្វក្តី្ទាាំងលនាេះក្តូ្វបានរក្ល ញីថ្ន ស្ថា ប់លដាយ 
ស្ថរដត្ស្ាំរាម និងបាា ស្ទិក្លៅក្នុងលពាេះ៕ 

ក្បភព ៖ 

http://www.phnompenhreporter.com/article/67100  

 

http://www.phnompenhreporter.com/article/67100
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ទតាេះ! ទៅទម្ើលពិភពសតវទៅទប្កាម្ាតរឹង ទទនល នងិផ្ប្ពក 

 

លយងីទាាំងអស្់ោន  ក្បដហេជាមិនធាា ប់ 
មានឱ្កាស្មុជចុេះលៅលក្កាមបាត្បឹង ដក្ពក្ ទលនា 
លដី្មបលីមីេក្តី្ជាង ១០០០០ ក្បលភទ ដដ្េក្ាំពុង 
ក្បឈ្មនឹងបាត់្បង់បនតិចមតងៗលនាេះលទ។ នាលពេ 
ថ្មីៗលនេះ ក្តី្ដដ្េលយងីធាា ប់ស្ថគ េ់មានជាង ២0% 
ក្ាំពុងក្បឈ្មនឹងលក្ោេះថ្នន ក់្ ឬ ក្តី្ខាេះបាននុត្ពូជ 
បាត់្លៅលហយី។ លដី្មបនីសពវនាយជាចាំលណេះដឹ្ង 
និងជាការលស្ៃីចស្រលស្ីរដ្េ ់ បរសិ្ថា នដ៏្ក្ស្ស្់ 
ក្ត្កាេដបាក្ដភនក្លក្កាមបាត្បឹង ទលនា និងដក្ពក្ 
លោក្ David Herasimtschuk ដដ្េជាអនក្ 
ជាំនាញថ្ត្រូប បាននតិត្យក្ក្ក្មងរូបភាពក្តី្ និង 
ស្ត្វក្នុងទឹក្ដ៏្ក្ស្ស្់ស្ថអ ត្មក្បងាា ញពួក្លគលយងី
ទាាំងអស្់។ លោក្ Herasimtschuk បានលេីក្ 
ល ងីថ្ន ៖ «ស្ត្វទាាំងលនេះ ក្ាំពុងក្បឈ្មនឹងការ 
បាត់្បង់បនតិចមតងៗ លហយីោម ននរណាដឹ្ងថ្ន លៅ 
លក្កាមបាត្បឹង ទលនា និងដក្ពក្ មានស្ត្វដ៏្ក្ស្ស្ ់

ស្ថអ ត្ និងស្មបូរដបបដូ្លចនេះល យី»។ លោក្បាន 
បដនាមលទៀត្ថ្ន «មនុស្សភាគលក្ចីន ស្ថគ េ់ចាស្់ 
ក្តី្មីម ូ (clown fish) ដដ្េចូេចិត្តស្មៃាំរស្់លៅ 
តាមផ្លក ថ្ម ប ុដនតពួក្ោត់្មិនសូ្វស្ថគ េ់ក្តី្លផ្លទ ង 
ក្តី្ចងាវ រ និងក្តី្េអិត្ៗលនសងលទៀត្ ដដ្េរស្់លៅ 
តាមបឹង ដក្ពក្ និងទលនាដក្បរនទេះោត់្ល យី»។ 
លដី្មបទីប់ស្ថក ត់្នូវ ការបាត់្បង់ធ្នធានទឹក្ស្ថប 
ទាាំងលនេះ លោក្ Herasimtschuk ពាយាមអប់រ ាំ 
ស្ថធារណជនឱ្យយេ់ដឹ្ងអាំពី ក្បព័នធលអកូ្ ូសុ្ី 
ទឹក្ស្ថប និងជាំរុញឱ្យក្បជាជនការពារស្ត្វទាាំង 
លនាេះតាមរយៈ ការថ្ត្ជាឯក្ស្ថរស្ត្វទឹក្ស្ថប 
លៅក្នុងដក្ពក្ ទលនា លៅអាលមរកិ្ខាងលជីង ពីលក្ពាេះ 
បរសិ្ថា នទាាំងលនេះ មិនក្តឹ្មដត្ជាទីជក្មក្ស្ក្មាប់ 
រុក្ខជាតិ្ និងស្ត្វក្នុងទឹក្ប ុលណាណ េះលទ វាជួយក្ទក្ទង់ 
ដ្េ់ជីវតិ្ស្ត្វលៅលេីលោក្ និងមនុស្សនងដដ្រ។ 

រចនាអត្ាបទលដាយ ៖ លោក្ក្សី្ ជាតិ្ មារតី្
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ប្រទទសកទូរ ៉ាខាងតបងូ 

ហាម្ឃាត់ការទប្រើថ្ង់ាល សទកិម្និរលាយទៅតាម្នារទំទនើរទាងំអស ់

 

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ននន ក្បលទស្កូ្លរ  ខាងត្បូង 
បានលេីក្ល ងីថ្ន ការបស្រងាក បលេីក្កុ្មហ៊ាុននេិត្ 
ថ្ង់បាា ស្ទិក្ និងអនក្លក្បីក្បាស្់ ក្នុងលោេបាំណង 
អភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ និងក្គប់ក្គងកាក្ស្ាំណេ់ 
ដក្នចនល ងីវញិ។ ក្កុ្មមស្រនតីកូ្លរ  ខាងត្បូងក្ាំពុងចត់្ 
វធិានការបស្រងាក ប លេីនេិត្នេលនសងៗលទៀត្ 

លដាយរមួទាាំង បាំពង់បឺត្លធ្វីអាំពីជ័របាា ស្ទិក្ជាលដី្ម។ 
ពាក់្ព័នធនឹងចាំណាត់្ការខាងលេីលនេះ នារទាំលនីប 
ចាំនួន ២.០០០ក្ដនាង និងហាង ១១.០០០ក្ដនាង 
ប េះពាេ់លដាយការហាមក្បាម ដដ្េបានចូេជា 
ធ្រមាន លៅនថ្ៃទី០១ ដខមក្រា ឆ្ន ាំ២០១៩ ខណៈ 
នារ និងហាងទាាំងលនាេះក្តូ្វបានហាមឃាត់្មិនឱ្យ 
លក្បីក្បាស្់ថ្ង់បាា ស្ទិក្ លដាយឥត្គិត្នថ្ាល យី។ 
ប ុដនតចាប់ថ្មីលនេះមានន័យថ្ន ថ្ង់លក្បីបានដត្១ដ្ង 
(ថ្ង់បាា ស្ទិក្) នឹងក្តូ្វបានដាក់្ឱ្យលៅលក្ៅចាប់ 
លេីក្ដេងដត្ទាំនិញលស្ីម ដូ្ចជា ស្ថច់ ឬ ក្តី្ 
ជាលដី្ម។ លហយីនរណាមាន ក់្ដដ្េ ក្តូ្វចប់បាន 
ចាំលពាេះការរ ាំលោភចាប់លនេះ អាចក្បឈ្មនឹងការ 
ផ្លក្ពិន័យ ៣ោនវ  ុន ឬ លស្មីនឹង ២.៩៨០$ 

ក្ស្បលពេដដ្េអតិ្ថិ្ជននឹងក្តូ្វបាននតេ់ជូននូវ
ជលក្មីស្ ដូ្ចជា ថ្ង់ក្ក្ណាត់្ និងក្ក្ដាស្ 

ជាំនួស្វញិ៕ 
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ភូម្ិម្យួទៅប្រទទសជរ៉ានុ ទសទើរផ្តរម នសរំាម្រនរិចទសាេះ 

 
 

ភូមិ Kamikatsu ស្ាិត្លៅព័ទធជុាំវញិ លដាយ 

វាេដក្ស្ និងនក្ពភនាំភាគខាងេិចលកាេះ Shikoku 

ននក្បលទស្ជប ុន។ វាជាភូមិតូ្ចមួយ មានក្បជាជន
រស្់លៅមិនដ្េល់ៅ ១.៧00នាក់្ល យី។ កាេពី
ប ុនាម នទស្វត្សរក៍្នាងលៅ ភូមិលនេះក៏្មានការដក្នចន
ស្ាំរាមដដ្រ លដាយដុ្ត្លៅក្នុងវាេេាំហ ឬ ក្ប់ក្នុង
ដី្។ ប ុដនតគលក្មាង បាំពាក់្ ដុ្ត្ស្ាំរាមថ្មីក្តូ្វ
បរាជ័យ លធ្វីឱ្យអនក្ភូមិរេិះរក្វធីិ្ស្ថស្រស្តថ្មី លដី្មបដីក្ប
កាា យភូមិរបស្់ខាួន ឱ្យលៅជាភូមិដដ្េោម នស្ាំរាម

លៅមុន និងក្តឹ្មឆ្ន ាំ២0២0។ បចចុបបននជាង ៨0% 

ននស្ាំរាមលៅក្នុងភូមិលនេះ មិនក្តូ្វបានយក្លៅដុ្ត្
ក្នុង ដុ្ត្ស្ាំរាម ឬ ចក់្លៅទីោនចក់្ស្ាំរាម
ល យី។ គលក្មាងដក្បកាា យភូមិលនេះឱ្យកាា យជាភូមិ
ដដ្េោម នស្ាំរាម គឺបានចប់លនតីមជាង ២ទស្វត្សរ ៍
មក្លហយី។  ដុ្ត្ស្ាំរាម ក្តូ្វបានបលងកីត្ល ងី 
ក្នុងភូមិលនេះ ប ុដនតលដាយស្ថរដត្ការក្ពួយបារមា 
អាំពីហានិភ័យ ដដ្េបងកល ងីលដាយឧស្ម័នពុេ 

ដដ្េភាយលចញពីស្ាំរាម អាជ្ាធ្រលៅត្ាំបន់លនេះ 
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ក៏្បានរេិះរក្មលធ្ាបាយថ្មី លដី្មបកីាត់្បនាយស្ាំរាម 

លដាយដញក្វាជាក្បលភទលនសងៗោន  គឺស្ាំរាមដដ្េ
អាចលក្បីក្បាស្់ល ងីវញិ ស្ាំរាមអាចដក្នចនល ងី
វញិបាន និងស្ាំរាមដដ្េអាចកាត់្បនាយបាន។  

ស្ាំរាមទាាំងលនេះ ក្តូ្វបានដបងដចក្ជា ៤៥ 
ក្បលភទលនសងៗោន  លហីយក្នុងចាំលណាម ៤៥ 
ក្បលភទលនេះ លគដបងដចក្ជាក្បលភទធ្ាំៗដូ្ចជា៖ 
ស្ាំណេ់មាូបអាហារ លោហៈ ក្ក្ដាស្់ បាា ស្ទិក្ 

ដ្បដក្វ ថ្នស្ដាក់្មាូបអាហារ លក្គឿងស្ងាា រមឹ 
លក្គឿងមា សីុ្ន លហីយក្បលភទធ្ាំៗទាាំងលនេះក្តូ្វ 
ដបងដចក្ជាក្បលភទតូ្ចៗលទៀត្គឺ លោហៈ ក្តូ្វ 
ដបងដចក្ជា អាេុយមីញ ូ ម និងដដ្ក្ដថ្ប 

ក្ក្ដាស្ក្តូ្វដបងដចក្ជា កាដស្ត្ ក្ក្ដាស្រងឹ 
ក្ក្ដាស្លក្ស្ ក្ក្ដាស្លក្ស្ដដ្េមានលក្ស្ថម 
អាេុយមីញ ូ ម ដក្វក្ក្ដាស្ ក្ក្ដាស្សុ្ីឡាាំងរងឹ 

និងក្ក្ដាស្កាត់្ជាបាំដណក្តូ្ច។ ការដបងដចក្ 
ដបបលនេះ បានលធ្វីឱ្យស្ាំរាមកាា យលៅជាធ្នធាន 
ដដ្េមានគុណភាពខពស្់ អាចយក្លៅដក្នចនលធ្វីអវី
លនសងលទៀត្បាន។  

លោក្ក្ស្ី Sakano ជាស្ហក្បធាន ននកិ្ចច
ក្បជុាំក្បចាំឆ្ន ាំ លៅក្នុងលវទិកាលស្ដ្ឋកិ្ចច ពិភពលោក្ 

(World Economic Forum) លៅទីក្កុ្ង Davos 

ឆ្ន ាំលនេះ បានលេីក្ល ងីថ្ន «កាេពីដ្ាំបូងលយងី
ក្តូ្វការលពេលវោខាេះ លដី្មបបីញ្ចុ េះបញ្ចូ េក្បជាជន
ឱ្យដបងដចក្ស្ាំរាម ប ុដនតលក្កាយមក្លទៀត្ក្បជាជន 
ទាាំងលនាេះមិនក្តឹ្មដត្ស្មាអ ត្ និងដបងដចក្ស្ាំរាម 
លៅនទេះរបស្់ខាួនប ុលណាណ េះលទ ដថ្មទាាំងអនុវត្តវា
លៅក្ដនាងក្បមូេ ស្ាំរាមលទៀត្នង។ លោក្ក្ស្ី
បានបដនាមលទៀត្ថ្ន «បចចុបបននលនេះ លោក្អនក្នឹង
អាចលមីេល ញីក្បជាជនដបងដចក្ស្ាំរាមជា ៥ លៅ 

១0ក្បលភទ តាមនទេះ និងក្ដនាងរក្ាទុក្ស្ាំរាម។ 

គលក្មាងលនេះដ្ាំលណីរការលៅលដាយ ដនអក្លេី
លោេការណ៍ ៤ Ls គឺ លធ្វីតាមត្ាំបន់ (Local) 

ចាំណាយតិ្ច (Low cost) ប េះពាេ់តិ្ចតួ្ច (Low 

impact) និងលក្បីបលចចក្វទិាទាប (Low tech)។ 

 
 

 
 

 

ក្បភព ៖ https://www.weforum.org/…/the-inspiring-thing-

that-happened… 
រចនាអត្ាបទលដាយ ៖ លោក្ក្សី្ ជាតិ្ មារតី្ 

https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-inspiring-thing-that-happened-when-a-japanese-village-went-almost-waste-free?fbclid=IwAR0TQXSjeQyoc_NTFFV74-ylhlhay7oRm1oV6Npaxz57HTpLGsbW9JqfX5Q&utm_campaign=Facebook+Video+Blogs&utm_medium=Facebook+Videos&utm_source=Facebook+Videos
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/the-inspiring-thing-that-happened-when-a-japanese-village-went-almost-waste-free?fbclid=IwAR0TQXSjeQyoc_NTFFV74-ylhlhay7oRm1oV6Npaxz57HTpLGsbW9JqfX5Q&utm_campaign=Facebook+Video+Blogs&utm_medium=Facebook+Videos&utm_source=Facebook+Videos
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រលកកទតរ សមាល រ់ប្រទចៀវ ១/៣ ទៅប្រទទសអសូ្តសារ ល ី

 

 រយៈលពេ 0២នថ្ៃ កាេពីដខវចិឆិកា 

រេក្ក្លៅត ខាា ាំងបាំនុត្មិនធាា ប់មានពីមុនមក្លៅ
ភាគខាងលជីង ក្បលទស្អូស្រស្ថត េី បានស្មាា ប់ 

ក្បលចៀវក្បលភទ Spectacled flying foxed 

អស្់ចាំនួនមួយភាគបីននចាំនួនក្បលចៀវស្រុប លៅ 

ក្បលទស្អូស្រស្ថត េី។ ក្បលចៀវក្បលភទលនេះ មិនអាច 
ក្ទាាំក្ទនឹងស្ីតុ្ណា ភាពលេីស្ពី ៤២ អងារលស្ 
បានល យី។ ក្បជាជនលៅទីក្កុ្ង Cairns នន 
ក្បលទស្អូស្រស្ថត េី បានល ញីស្ត្វក្បលចៀវធាា ក់្ 
ពីលេលីដី្មលឈ្ ី ចូេលៅក្នុងទីធាា ខាងលក្កាយនទេះ 
របស្់ពួក្លគ អាងដហេទឹក្ និងក្ដនាងលនសង 
លទៀត្។ លពេរេក្ក្លៅត លកី្នល ងី ក្កុ្មជួយ 
ស្លស្រងាគ េះស្ត្វនក្ព បានល ញីស្ត្វក្បលចៀវដដ្េ 
លៅមានជីវតិ្ក្បមូេនតុ ាំោន លៅ ដមក្លឈ្លីក្ៀក្ៗ 
នឹងដី្។ កាេពីស្បាត ហ៍មុន ក្កុ្មអនក្ក្ស្ថវក្ជាវ 

ដដ្េមក្ពី ស្ថក្េវទិាេ័យលវលស្ទីន សុ្ីដ្នី 
(Western Sydney University) ស្ននិដាឋ នថ្ន 
ក្បលចៀវក្បលភទខាងលេី បានស្ថា ប់អស្់ក្បដហេ 
២៣.០០០ក្ាេ ក្នុងក្ពឹត្តិការណ៍រេក្ក្លៅត  
កាេពីនថ្ៃទី២៦-២៧ ដខវចិឆិកា។ តួ្លេខលនេះ 
រាប់លដាយ ក្កុ្មស្ម័ក្គចិត្តជួយស្លស្រងាគ េះស្ត្វនក្ព 
ដដ្េបានលៅពិនិត្យលមីេ ជាំរ ាំស្ត្វក្បលចៀវចាំនួន 
០៧ក្ដនាង បនាទ ប់ពី មានរេក្ក្លៅត លកី្ត្ល ងី 
(តួ្លេខអាចនឹងមានចាំនួនលេីស្លនេះ)។ លហយី 
លោក្បណឌិ ត្ Justin Welbergen អនក្ជាំនាញ 
ដននក្លអកូ្ ូសុ្ី និងជាក្បធានក្កុ្មក្ស្ថវក្ជាវ មក្ ពី
ស្ថក្េវទិាេ័យខាងលេ ី លហយីក៏្ជាក្បធាន 
ស្មាគមស្ត្វក្បលចៀវអូស្រស្ថត េី បានបញ្ហជ ក់្ថ្ន 
ក្ពឹត្តិការណ៍លនេះ មិនធាា ប់លកី្ត្មានលៅភាគខាង 
លជីងក្បលទស្អូស្រស្ថត េីល យី លហយីក្ពឹត្តិការណ៍ 
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លនេះក៏្បានស្មាា ប់ក្បលចៀវលនសងៗលទៀត្ (black 

flying fox) អស្់ក្បដហេ ១០.០០០ក្ាេ 
នងដដ្រ។ អនក្ជាំនាញបានបងាា ញការក្ពួយបារមា 
ចាំលពាេះការលក្ស្ថចក្ស្ង់ស្ត្វក្បលចៀវទាាំងអស្់លនាេះ។ 
លោក្បណឌិ ត្ David Westcott ជាក្បធាន
ក្មមវធីិ្ ពិនិត្យតាមដានស្ត្វក្បលចៀវថ្នន ក់្ជាតិ្ 
របស្់រដាឋ ភិបាេបានឱ្យដឹ្ងថ្ន ចាំនួនស្ត្វក្បលចៀវ
បានថ្យចុេះជាងពាក់្ក្ណាត េ ក្នុងរយៈលពេ
មួយទស្វត្សរក៍្នាងលៅលនេះ។ កាេពីមុនស្ត្វ
ក្បលចៀវស្ថា ប់លដាយស្ថរពយុេះសុ្ីក្ាូន ប ុដនតក្នុង
រយៈលពេប ុនាម នឆ្ន ាំលនេះ រេក្ក្លៅត  បងកហានិភ័យ
ធ្ៃន់ធ្ៃរដ្េ់ស្ត្វលនេះ លដាយស្ថរវាមិនអាចក្ទាាំក្ទ
នឹងអាកាស្ធាតុ្លៅត ដហង។ 

 លៅលេីពិភពលោក្ ក្បលចៀវក្បលភទ  
spectacled flying fox ក្តូ្វបានចុេះក្នុងបញ្ជ ី 
IUCN ជា «ស្ត្វមានលដាយបងគួរ»។ អនក្ជាំនាញ 
ក្ពួយបារមាថ្ន ការមិនចូេចិត្តរបស្់ស្ថធារណ 
ជនលៅលេី ស្ត្វក្បលចៀវ លដាយស្ថរពួក្លគបារមា 
ខាា ចឆាងជាំងឺពីស្ត្វក្បលចៀវ និងស្ាំល ងរ ាំខាន 
របស្់វាលៅទីក្បជុាំជន អាចនឹងរា ាំងស្ទេះលៅដ្េ់ 
ការងារអភិរក្សស្ត្វទាាំងលនេះ។លហតុ្ដូ្លចនេះលហយី 
លទីបបានជាកាេពីស្បាត ហ៍មុន ក្ស្បលពេ 
ដដ្េមានរេក្ក្លៅត លៅ New South Wales 

អាជ្ាធ្រលៅត្ាំបន់លនេះ បានក្ពមានក្បជាជន 
មិនឱ្យចូេលៅជិត្ក្បលចៀវ ខាា ចពួក្លគលធ្វីបាប 
ក្បលចៀវទាាំងលនាេះ។ 

ក្បភព៖  
https://www.bbc.com/news/world-australia-46859000 
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លោក្បណឌិ ត្ Justin Welbergen 
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ទតើអែកចង់ទសលៀកសទម្លៀករំពាក់ផ្កវចែពីទ ើផ្ដរឬទទ? 

 

 លៅក្នុងក្មមវធីិ្ក្ស្លមាេស្រ ស្រស្តីទីមួយ 

របស្ក់្បលទស្ហាវ ាំង ង់បានលស្ាៀក្ស្លមាៀក្បាំពាក់្ 

លធ្វីពីលដី្ម Birch។ ការលស្ាៀក្ពាក់្ដបបលនេះោម នអវី 
គួរឱ្យខាម ស្លអៀនលនាេះលទ លដាយស្ថរដត្ោត់្ោាំក្ទ 

បលចចក្វទិាថ្ម ី ដដ្េអាចកាត់្បនាយនេប េះពាេ់ 
លេីបរសិ្ថា ន លដាយស្ថរដត្ឧស្ាហក្មមកាត់្លដ្រ។ 
ស្លមាៀក្បាំពាក់្ ដដ្េលស្ាៀក្លដាយលោក្ជាំទាវ 
Jenni Haukio ជាភរយិារបស្់ក្បធានាធិ្បតី្នន 

ក្បលទស្ហាវ ាំង ង់ ក្តូ្វបានដក្នចនបលងកីត្ល ងី 
លដាយក្កុ្មអនក្ក្ស្ថវក្ជាវមក្ពី ស្ថក្េវទិាេ័យ 
Aalto ក្បលទស្ហាវ ាំង ង់ លដាយលក្បីបលចចក្វទិាថ្មី 
លៅថ្ន loncell ។ ក្កុ្មអនក្ក្ស្ថវក្ជាវទាាំងលនាេះ 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន ដ្ាំលណីរការនេិត្ស្លមាៀក្បាំពាក់្ 
ដក្នចនពីលឈ្ ី មិនលធ្វីឱ្យប េះពាេ់ដ្េ់បរសិ្ថា នដូ្ច 
ស្ថច់ក្ាំណាត់្ ដដ្េស្ាំលយាគពីស្ថរធាតុ្លនសងល យី 
លហយីការនេិត្លនេះគឺលយងីលក្បីដត្លឈ្ ី ដដ្េ 

លបាេះលចេប ុលណាណ េះ ដូ្ចជា លឈ្ ីក្ក្ដាស្កាដស្ត្ 

លបាេះលចេ ក្ក្ដាស្កាតុ្ង ស្ាំបក្ឡាាំងចស្់ៗ 
ដដ្េអាចយក្លៅនេិត្លធ្វីជា ស្លមាៀក្បាំពាក់្ 
ក្ដនសង អាវធ្ាំ និងលក្ស្ថមIPad ជាលដី្ម។ 

លោក្ស្ថស្រស្ថត ចរយ Pirjo Kaariainen មក្ពី 

ស្ថក្េវទិាេ័យ Aalto ស្បាយចិត្តនឹងការ 
នតេ់មតិ្លយាបេ់លេី ស្លមាៀក្បាំពាក់្ដដ្េនេិត្ 

រចួ។  
 លោក្ក្ស្ី ក៏្បានលេីក្ល ងីដដ្រថ្ន ៖ 
«ស្លមាៀក្បាំពាក់្លនេះក្តូ្វបាននចនល ងីលដាយ ក្កុ្ម 
អនក្នចនម ូត្វយ័លក្មង និងក្កុ្មនិស្សតិ្ ដននក្នចនម ូត្ 
លៅស្ថក្េវទិាេ័យ Aalto ដដ្េចង់បងាា ញពី 
ការលោរពដ្េ់ធ្មមជាតិ្ ននក្បលទស្ហាវ ាំង ង់ និង 
លោរពដ្េ់ ទាំលនៀមទមាា ប់របស្់ស្រស្តីខាា ាំងលៅក្នុង 
ក្បលទស្លនេះ»។ លោក្ក្ស្ី បានលេីក្ល ងីថ្ន 
ស្លមាៀក្បាំពាក់្ដដ្េ ដក្នចនពីលឈ្ ី មានគុណភាព 
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េអ លដាយស្ថរវាទន់ រលោង លហយីក្ស្ស្់ស្ថអ ត្។ 
ឧស្ាហក្មមកាត់្លដ្រ បានលធ្វីឱ្យមានការបនាយ 
ឧស្ម័នកាបូនចាំនួន ១0% ក្នុងពិភពលោក្ និង 
លក្បីលក្បងអស្់ជិត្ ៧0ោនធុ្ង ក្នុងមួយឆ្ន ាៗំ  
លដី្មបនីេិត្ស្ថច់ក្ាំណាត់្ លធ្វីពីស្ថរធាតុ្ប ូេីលអ 
ដស្ទរ ដដ្េក្តូ្វការលពេជាង២00ឆ្ន ាំ លដី្មបរីោយ 
ពីដននដី្។ ដូ្លចនេះលហយី បានជាមានយុទធនាការ 
អាំពាវនាវឱ្យអតិ្ថិ្ជនកាត់្បនាយការទិញ ស្លមាៀក្ 
បាំពាក់្ថ្មីៗ។ ប ុដនត ការផ្លា ស្់បតូរឥរយិាបថ្របស្់ 
អតិ្ថិ្ជន ពិត្ជាមានការេាំបាក្ណាស្់លៅលពេ 
ក្កុ្មហ៊ាុននេិត្ស្លមាៀក្បាំពាក់្ បលងកីនការនសពវ 
នាយ និងបញ្ចុ េះត្នមា ស្ាំរាប់ស្លមាៀក្បាំពាក់្ថ្មីៗ 
ជាលរៀងរាេ់រដូ្វកាេ។ ការនេិត្ស្លមាៀក្បាំពាក់្ពី 
វត្ាុធាតុ្លដី្ម លធ្វីឱ្យមាននិរនតរភាពដ្េ់បរសិ្ថា ន ជា 
ជលក្មីស្ដ៏្ក្បលស្ីរ។ លោក្ក្ស្ី ស្ថស្រស្ថត ចរយ 
Kaariainen បានលេីក្ល ងីថ្ន «លយងីចង់លធ្វីឱ្យ 
មានការផ្លា ស្់បតូរជាក្បព័នធ លដាយនេិត្ស្លមាៀក្ 
បាំពាក់្ពីវត្ាុធាតុ្លដី្មដដ្េធានានិរនតរភាពបរសិ្ថា ន 
និងនតេ់ភាពក្ស្ស្់ស្ថអ ត្ដ្េ់អតិ្ថិ្ជន»។ លក្ៅពី 
លក្បីក្បាស្់ស្លមាៀក្បាំពាក់្ដក្នចនពីលឈ្ ី គឺមានវធីិ្ 
លក្ចីនលទៀត្ដដ្េ ជួយកាត់្បនាយនេប េះពាេ់លៅ 
លេីបរសិ្ថា ន លដាយការទិញស្លមាៀក្បាំពាក់្ជជុេះ 
នេិត្នេ ដដ្េបញ្ហជ ក់្ក្បភពវត្ាុធាតុ្លដី្មចាស្់ 
ោស្់ លក្បីក្បាស្់ស្លមាៀក្បាំពាក់្នេិត្ពីវត្ាុធាតុ្ 
លដី្មធ្មមជាតិ្ ដូ្ចជា ក្បាស្ ទិញថ្ង់ ចលក្មាេះ 
ស្ក្មាប់ដាក់្ស្លមាៀក្បាំពាក់្ចូេក្នុង មា សុ្ីនលបាក្ 
គក់្ លដី្មបកីារពារមិនឱ្យស្នស្អាំលបាេះហូរចូេលៅ 
ក្នុងក្បព័នធទឹក្។េ។ 

ក្បភព៖ https://www.bbc.com/news/business-46598387 
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https://www.bbc.com/news/business-46598387?fbclid=IwAR3YLuwdmIrmBRdRj7OhAgjdNduVJphS9cNFDBTHLPIY1T8iO6Q2jtbsWgY
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ផ្សែងសតវរមាស តវម្លោង ២លានដលុាល រ ប្តូវានររឹអូស 

 

 

មស្រនតីគយននទីក្កុ្ងហុងកុ្ង បានក្បកាស្ 
ថ្ន បានរបឹអូស្ដស្នងរមាស្ ទមៃន់ជិត្ ១០០Kg 
មានត្នមាជាង ២ោនដុ្ោា រអាលមរកិ្ កាេពីចុង 

ស្បាត ហ៍ក្នាងលៅ។ ដស្នងទាាំងលនេះក្តូ្វបានរបឹអូស្ 
លៅក្ពោនយនាលហាេះអនារជាតិ្ហុងកុ្ង ទមៃន់ 

៨២,៥ គី ូក្កាម ដដ្េជាចាំនួនលក្ចីនបាំនុត្ មិន 
ធាា ប់មានក្នុងរយៈលពេ ៥ឆ្ន ាំ ននការជួញដូ្រស្ត្វ 
នក្ព។ ដស្នងរមាស្ទាាំងលនេះ ក្តូ្វចប់បានមួយនថ្ៃ 
មុនលពេដដ្េ ក្តូ្វដឹ្ក្ជញ្ជូ នលចញលដាយឈ្មួញ 
ដក្ាងបនាាំថ្ន ជាលក្គឿងបនាា ស្់រថ្យនា។ ប ុដនតលដាយ 

មានការស្ងសយ័ មស្រនតីបានលក្បីក្បាស្់កាាំរស្មី X 

លដី្មបដីស្កន និងរក្ល ញីដស្នងរមាស្ដត្មាង។ ការ 
ដឹ្ក្ជញ្ជូ នលនេះក្តូ្វនាាំលចញដ្ាំបូងពីក្បលទស្អាស្រហវកិ្ 
ខាងត្បូង ក្នុងលោេបាំណង ដឹ្ក្លៅកាន់ក្បលទស្ 
មា ល សុ្ី។ តាមការបា ន់ស្ថម នបងាា ញថ្ន ដស្នងលនេះ 
មានត្នមាក្បមាណ ១៦.៥ ោនហុងកុ្ង ឬ 
ក្បមាណ ២,១ោនដុ្ោា រអាលមរកិ្។ គួរបញ្ហជ ក់្ថ្ន 

ក្ស្លដ្ៀងនឹងស្ត្វនក្ពលនសងៗលទៀត្ដដ្រ ដស្នងរមាស្ 
ក្តូ្វបានលគនតេ់ត្នមាខាា ាំង ស្ក្មាប់លធ្វជីា ឱ្ស្ថ្ 
បុរាណ ក៏្ដូ្ចជា នចនលធ្វីជាលក្គឿងអេងាក នងដដ្រ៕
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រញ្ហា ប្រ ម្ ៥ ផ្ដលកពំុងគប្មាម្កំផ្ហងដលម់្ហាសម្ុប្ទ 

 

មហាស្មុក្ទ ក្គបដ្ណត ប់ននទដី្ ៧0% 

ននននទដី្ស្រុប។ ភពដននដី្ក្ស្ស្់បាំក្ពង មហាស្មុក្ទ 
ក៏្ក្ស្ស្់បាំក្ពងដដ្រ។ ប ុដនតមហាស្មុក្ទរបស្់លយងី 

ក្ាំពុងក្បឈ្មនឹងការបាំផ្លា ញ ដដ្េបណាត េមក្ពី 

ក្តាត  ដូ្ចខាងលក្កាម៖ 

 

១. បដក្មបក្មេួអាកាស្ធាតុ្ ក្ាំពុងគាំរាមក្ាំដហង 

យា ងធ្ៃន់ធ្ៃរដ្េ់មហាស្មុក្ទ លដាយវាលធ្វីឱ្យមហា 

ស្មុក្ទកាន់ដត្លៅត ល ងីៗ និងលធ្វីឱ្យទឹក្ស្មុក្ទ 

មានក្ាំហាប់ជាតិ្អាសុ្ីត្លកី្នល ងី។ ជាេទធនេ 

វានឹងលធ្វីឱ្យប េះពាេ់ដ្េ់ ជីវតិ្ស្ត្វ រស្់លៅក្នុង 

មហាស្មុក្ទ។ បញ្ហា ទាាំងលនេះ អាចក្តូ្វបានកាត់្ 
បនាយតាមរយៈ ការលក្ជីស្លរសី្ការញុាាំ និងការលធ្វ ី
ដ្ាំលណីររបស្់លយងីក្បក្បលដាយភាពឆ្ា ត្នវ លដី្មប ី
កាត់្បនាយការលកី្នល ងីនូវក្លៅត លេីភពដននដី្។  

២. ស្ាំណេ់បាា ស្ទិក្ ជាង៥ោនោនលកាដិ្ក្ាំពុង 
អដណត ត្ពាស្លពញននទមហាស្មុក្ទ។ បញ្ហា លនេះ 
ក្តូ្វការអនតរាគមន៍ជាបនាទ ន់ លដាយលយងីក្តូ្វកាត់្ 
បនាយការលក្បីក្បាស្់បាា ស្ទិក្ដដ្េលក្បីដត្មតងលហយី 
លបាេះលចេ និងក្តូ្វការការោាំក្ទពីថ្នន ក់្ដឹ្ក្នាាំ លៅ 
លេីឆ្ក្អនតរជាតិ្។ 
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៣. អាហារលក្គឿងស្មុក្ទ ដដ្េធានានូវនិរនតរភាព 
លស្ទីរដត្មួយភាគបីននស្តុក្ក្តី្ លៅលេីពិភពលោក្ 
ក្តូ្វបានលនស្ថទលេីស្ក្ក្មិត្។ កាេពីមុន ក្តី្ 
មានលក្ចីនស្នធឹក្ស្នាទ ប់ ដូ្ចជា Bluefin Tuna 

ក្ាំពុងក្បឈ្មនឹងភាពងាយរងលក្ោេះ។ លហយីលៅ 
លភាជនីយដាឋ ន និងទីនារអាហារលក្គឿងស្មុក្ទ 

ក្នុងក្បលទស្ជាលក្ចីន ក្ាំពុងបលក្មីមាូបអាហារលក្គឿង 
ស្មុក្ទដដ្េងាយរងលក្ោេះ។ App ថ្មី ដូ្ចជា 
Seafood Watch អាចជួយលយងីឱ្យក្ាំណត់្ 
ក្បលភទស្ត្វស្មុក្ទ ដដ្េក្ាំពុងក្បឈ្មនឹងភាព 
ងាយរងលក្ោេះ និងលក្ជីស្លរសី្អាហារក្ស្ស្់ៗ និង 
ធានានូវនិរនតរភាព។ 

 

រចនាអត្ាបទលដាយ ៖ លោក្ក្សី្ ជាតិ្ មារតី្ 

៤. ត្ាំបន់ការពារស្មុក្ទ លក្ៅពីជាក្ដនាងអភិរក្ស 
ជីវចក្មុេះក្នុងទឹក្ ត្ាំបន់ការពារក្នុងមហាស្មុក្ទ 

អាចលដី្រតួ្ជាគណនីស្នសាំ ស្ក្មាប់ស្ហគមន៍ 
លនស្ថទ។ ក្តី្លៅក្នុងត្ាំបន់ការពារ នឹងស្មបូរណ៍ 
កាន់ដត្លក្ចីនល ងីៗ លដាយវានាាំោន លៅបងាក ត់្ពូជ 
លៅក្នុងត្ាំបន់ទាាំងលនេះ។ លទាេះបីជាត្ាំបន់ទាាំងលនេះ 
មានអត្ាក្បលយាជន៍ដ៏្លក្ចីនក្តី ប ុដនតត្ាំបន់ទាាំងលនេះ 
មិនមានក្គប់ក្ោន់ លៅក្នុងមហាស្មុក្ទល យី។ 

មហាស្មុក្ទលៅលេីពិភពលោក្មានត្ាំបន់ការពារ 
ដត្ ២% ប ុលណាណ េះ ខណៈដដ្េអនក្វទិាស្ថស្រស្ត 
បា ន់ស្ថម នថ្ន លយងីក្តូ្វបលងកីត្ត្ាំបន់ការពារឱ្យបាន 
៣0% ននមហាស្មុក្ទស្រុប លដី្មបជីាទីជក្មក្ 
ស្ក្មាប់ជីវចក្មុេះក្នុងស្មុក្ទ និងលដី្មបកីារពារ 
មហាស្មុក្ទរបស្់លយងីឱ្យក្ស្ស្់បាំក្ពង។ 

 

៥. ការឧបត្ាមាដ្េ់ស្ហគមន៍លនស្ថទ ជាលរៀង 
រាេ់ឆ្ន ាំរដាឋ ភិបាេចាំណាយ ៣៥ ពាន់ោនដុ្ោា រ 
អាលមរកិ្ លដី្មបឧីបត្ាមាលៅដ្េ់ស្ហគមន៍លនស្ថទ 
ដដ្េការឧបត្ាមាលនេះ ភាគលក្ចីនជាំរុញដ្េ់ការ 
លនស្ថទខុស្ចាប់ លក្ពាេះវាអាចនាាំដ្េ់ការលនស្ថទ 
ក្តី្ហួស្ត្ក្មូវការ នាាំឱ្យប េះពាេ់ដ្េ់ធ្នធានក្តី្ 
លៅក្នុងមហាស្មុក្ទ។ 

ក្បភព៖ https://www.weforum.org/agenda/2018/06/5-

ways-we-can-improve-ocean-health/
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ទប្រើាក់ទតររីទងែើតទកាសកិាចទប្មាេះទកឹ ផ្ដលអាចសមាល រ់ាក់ទតរ ី

 

ក្នុងចាំលណាម ១០នាក់្ មានមនុស្សលេីស្ 
ពីមាន ក់្លៅលេីពិភពលោក្ ដដ្េក្បឈ្មលៅនឹង 
ក្ងវេះទឹក្ស្ថអ ត្ទទួេទាន លបីគិត្ក្តឹ្មឆ្ន ាំ ២០២៥ 

ក្បជាជនលៅលេីពិភពលោក្ ជាងពាក់្ក្ណាត េ 
នឹងរស្់លៅក្នុងត្ាំបន់ដដ្េខវេះខាត្ទឹក្លក្បីក្បាស្់។ 
លហតុ្ដូ្លចនេះលហយី បានជាក្កុ្មវសិ្វក្រ ដដ្េមក្ពី 
ស្ថក្េវទិាេ័យវា សុ្ីនលតាន រដ្ឋ St.Louis បាន 
បលងកីត្បលចចក្វទិាថ្មីមួយ ដដ្េអាចបនសុទធទឹក្បាន 

លហយីបលចចក្វទិាលនេះ អាចបងាក របាក់្លត្រ ីឬ បងាក រ 
ការក្បមូេនតុ ាំននពពួក្បាក់្លត្រ ី និងមីក្កូ្ស្ររីាងគ 
លនសងលទៀត្ ដដ្េរា ាំងស្ទេះដ្េ់េាំហូរទឹក្។ បលចចក្ 
វទិាចលក្មាេះទឹក្លនេះ ក្តូ្វបានបលងកីត្ល ងីលដាយ 
លក្បីបាក់្លត្រ ី ដដ្េវាអាចស្មាា ប់បាក់្លត្រោីន វាបាន។ 
លោក្ Srikanth Singamaneni ស្ថស្រស្ថត ចរយ ដននក្ 
Mechanical Engineering និង Meterial 

Science និងលោក្ Young-Shin Jun គឺជា 
ស្ថស្រស្ថត ចរយដននក្ថ្នមពេបរសិ្ថា ននិងគីមី និង 
ក្កុ្មរបស្់ពួក្ោត់្ បានលក្បីក្បាស្់ជាំនាញរបស្់ 
ខាួនលដី្មបបីលងកីត្ភាន ស្បនសុទធទឹក្ លដាយលក្បីក្បាស្់ 
ស្ថរធាតុ្ Graphene Oxide(GO) និងដស្េុយ ូស្ 
ក្បលភទ Bacterial Nanocellulose ដដ្េអាច 
មានក្បស្ិទធិភាពខពស្់ ជាប់បានយូរ និងមិនប េះ 

ពាេ់ដ្េ់បរសិ្ថា ន។ ក្បស្ិនលបី បលចចក្វទិាលនេះ 
អាចពក្ងីក្ទាំហាំកាន់ដត្ធ្ាំ លនាេះវានឹងមានក្បលយាជន៍ 
លៅដ្េ់បណាត េក្បលទស្ក្ាំពុងអភិវឌឍន៍ ដដ្េ 
ក្ាំពុងខសត់្ទឹក្លក្បីក្បាស្់។ លោក្ Singamaneni 

បានលេីក្ល ងីថ្ន «ក្បស្ិនលបីអនក្ចង់បនសុទធទឹក្ 
ដដ្េមានមីក្កូ្ស្ររីាងគលៅក្នុងលនាេះ ស្ថរធាតុ្ GO 

ដដ្េលក្បីលៅក្នុងភាន ស្លនេះ អាចក្ស្ូបយក្ពនាឺ 
ក្ពេះអាទិត្យ លដី្មបកី្លៅត ភាន ស្លនេះ លហយីស្មាា ប់ 
បាក់្លត្រដីដ្េមានក្នុងទឹក្លនាេះបាន»។ ក្កុ្មរបស្់ 
លោក្ Singamaneni បានយក្ភាន ស្លនេះលៅ 
ស្ថក្េបងជាមួយបាក់្លត្រ ី E-Coli លដាយយក្ 
ភាន ស្លនេះលៅដាក់្ឱ្យក្តូ្វពនាឺនថ្ៃ។ ៣ នាទីលក្កាយ 

មក្បាក់្លត្រទីាាំងលនាេះបានស្ថា ប់អស្់។ ដូ្លចនេះក្កុ្ម 

ការងារលនេះបានក្ាំណត់្ថ្ន ភាន ស្ដដ្េបលងកីត្ល ងី 

ពីបាក់្លត្រលីនេះ មានក្លៅត លេីស្ពី ៧0អងាលស្ 

ដដ្េអាចបាំផ្លា ញលកាស្ិកាបាក់្លត្រ ី E Coli បាន។ 
ប ុដនតលៅលពេដដ្េពួក្លគលធ្វីលត្ស្តដូ្ចោន លេីភាន ស្ 

ដដ្េបលងកីត្ល ងីពី ដស្េុយ ុស្ bacterial 

nanocellulose ោម នស្ថរធាតុ្ GO លទ បាក់្លត្រ ីE 

Coli លៅរស្់ដ្ដដ្េ។ 

ក្បភព៖https://www.sciencedaily.com/releases/2019/01/19

0118145542.htm 
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ឧសមន័ការូនចិ នងឹអាចទកើនទេើងកែងុឆ្ែ  ំ២០១៩  

ទហើយោទរៀងរាលឆ់្ែ  ំការូន្ម្មោតទិៅទលើផ្ននដីថ្យចុេះ 

 

នក្ពលឈ្ ី ក្ស្ូបយក្បរមិាណដ៏្លក្ចីននន 
ឧស្ម័នកាបូនិច ដដ្េបលញ្ចញលដាយស្ក្មមភាព 
មនុស្ស។ ប ុដនតលៅឆ្ន ាំលនេះត្ាំបន់បា សុ្ីហវកិ្ មាន 
អាកាស្ធាតុ្លៅត ជាងមុន លធ្វីឱ្យលដី្មលឈ្ ី និង 
រុក្ខជាតិ្ដុ្េះេូត្ោស្់មិនសូ្វេអ លហយីវាក្ស្ូប 
យក្ឧស្ម័នបានតិ្ចជាងមុន។ ជាេទធនេ អនក្ 
វទិាស្ថស្រស្តបានឱ្យដឹ្ងថ្ន ឆ្ន ាំ២០១៩ នឹងមាន 
ក្ាំលណីនឧស្ម័នកាបូនិចលក្ចីនជាង ឆ្ន ាំ២០១៨។ 

លបីតាមការឱ្យដឹ្ងពីអនក្វទិាស្ថស្រស្ត ការបាំភាយ 
ឧស្ម័នកាបូនិចនឹងលកី្នល ងី ក្បស្ិនលបីោម ន 
នក្ពលឈ្ ី ដី្ និងស្មុក្ទ ក្ស្ូបយក្ឧស្ម័នដដ្េ 
បាំភាយលចញពីស្ក្មមភាពរបស្់មនុស្ស ចាំនួន 
ពាក់្ក្ណាត េលទលនាេះ។ លពេអាកាស្ធាតុ្កាន់ 

ដត្លៅត  លហយីស្ៃួត្ជាងធ្មមតា លដី្មលឈ្ ី និង 
រុក្ខជាតិ្មិនសូ្វេូត្ោស្់េអ លហយីស្មត្ាភាព 
របស្់វាក្នុងការក្ស្ូបយក្ឧស្ម័នកាបូនក៏្ថ្យចុេះ 
នងដដ្រ។ លោក្បណឌិ ត្ Crish Jones មក្ពី 
ការយិាេ័យ Met បានលេីក្ល ងីថ្ន «ពីមួយ 
ឆ្ន ាំលៅមួយឆ្ន ាំ ក្ាំលណីនឧស្ម័នកាបូនិចបានលកី្ន 
ល ងីកាន់ដត្លក្ចីនល ងីៗ លហយីឆ្ន ាំលក្កាយលនេះ 
ក្ាំលណីននឹងលកី្នល ងីខពស្់បាំនុត្»។ លោក្ក្ស្ី 
បណឌិ ត្ Anna Jones បានលេីក្ល ងីថ្ន ៖ 
«ក្ាំលណីនឧស្ម័នកាបូនិចគឺលដាយស្ថរដត្មនុស្ស 
ពឹងដនអក្ខាា ាំងលេីការលក្បីក្បាស្់ឥនទនៈនូសុ្ីេ។ 

ក្បភព៖ https://www.bbc.com/news/science-

environment-46989789

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1288439844628467/1288439371295181/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvGQ0tyYHtfdHk5o9sOIpzSkArLomNV6JKd587ntwPfSt6sGir2V6QquiYmgcRguxT7cCPtl9IPOrB&__xts__%5B0%5D=68.ARCpc7snzusm4tr-9tNroRujIiKdyWUe9hd7Tclyd_7cCoqI3um7pouZNogAUFyhmkm0-vbzADyjxEIFt4gOs7tdYnpm-z-b--3HpckX_IqnLiJpmbs-c8PPvEadl8T5_ddT2-_qoKRfkZ541i8X7fqyK93ryVHieq2fWjGo3ZX6EDREFYQAaMjwkVeWO78oJFDUzrtRXjCwCgHEqDLRGJi34vhSH7kyO_zgAiT-k_BzRv5l5pXCZhM-6aiR918sARGD1VBNTDpB7gGn4UM1UNv7bTib6pzVfEpADqRpZTNn2uw1Wge_MIhd78sgDJ_IWZacvUOQyuzSk5iriw6qkCcSIQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1288439844628467/1288439371295181/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvGQ0tyYHtfdHk5o9sOIpzSkArLomNV6JKd587ntwPfSt6sGir2V6QquiYmgcRguxT7cCPtl9IPOrB&__xts__%5B0%5D=68.ARCpc7snzusm4tr-9tNroRujIiKdyWUe9hd7Tclyd_7cCoqI3um7pouZNogAUFyhmkm0-vbzADyjxEIFt4gOs7tdYnpm-z-b--3HpckX_IqnLiJpmbs-c8PPvEadl8T5_ddT2-_qoKRfkZ541i8X7fqyK93ryVHieq2fWjGo3ZX6EDREFYQAaMjwkVeWO78oJFDUzrtRXjCwCgHEqDLRGJi34vhSH7kyO_zgAiT-k_BzRv5l5pXCZhM-6aiR918sARGD1VBNTDpB7gGn4UM1UNv7bTib6pzVfEpADqRpZTNn2uw1Wge_MIhd78sgDJ_IWZacvUOQyuzSk5iriw6qkCcSIQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1288439844628467/1288439371295181/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvGQ0tyYHtfdHk5o9sOIpzSkArLomNV6JKd587ntwPfSt6sGir2V6QquiYmgcRguxT7cCPtl9IPOrB&__xts__%5B0%5D=68.ARCpc7snzusm4tr-9tNroRujIiKdyWUe9hd7Tclyd_7cCoqI3um7pouZNogAUFyhmkm0-vbzADyjxEIFt4gOs7tdYnpm-z-b--3HpckX_IqnLiJpmbs-c8PPvEadl8T5_ddT2-_qoKRfkZ541i8X7fqyK93ryVHieq2fWjGo3ZX6EDREFYQAaMjwkVeWO78oJFDUzrtRXjCwCgHEqDLRGJi34vhSH7kyO_zgAiT-k_BzRv5l5pXCZhM-6aiR918sARGD1VBNTDpB7gGn4UM1UNv7bTib6pzVfEpADqRpZTNn2uw1Wge_MIhd78sgDJ_IWZacvUOQyuzSk5iriw6qkCcSIQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1288439844628467/1288439371295181/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCvGQ0tyYHtfdHk5o9sOIpzSkArLomNV6JKd587ntwPfSt6sGir2V6QquiYmgcRguxT7cCPtl9IPOrB&__xts__%5B0%5D=68.ARCpc7snzusm4tr-9tNroRujIiKdyWUe9hd7Tclyd_7cCoqI3um7pouZNogAUFyhmkm0-vbzADyjxEIFt4gOs7tdYnpm-z-b--3HpckX_IqnLiJpmbs-c8PPvEadl8T5_ddT2-_qoKRfkZ541i8X7fqyK93ryVHieq2fWjGo3ZX6EDREFYQAaMjwkVeWO78oJFDUzrtRXjCwCgHEqDLRGJi34vhSH7kyO_zgAiT-k_BzRv5l5pXCZhM-6aiR918sARGD1VBNTDpB7gGn4UM1UNv7bTib6pzVfEpADqRpZTNn2uw1Wge_MIhd78sgDJ_IWZacvUOQyuzSk5iriw6qkCcSIQ
https://www.bbc.com/news/science-environment-46989789?fbclid=IwAR2L9HXbziHMOu9h8jEuoxqBP98bG61oZrTycWYILHAAUlgOefu42H5cb80
https://www.bbc.com/news/science-environment-46989789?fbclid=IwAR2L9HXbziHMOu9h8jEuoxqBP98bG61oZrTycWYILHAAUlgOefu42H5cb80
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ទតើកផ្ងែរយកស ទៅតំរន់អាមា៉ា ហសនូ 

អាចជួយជីវិតរារ់លានានយ៉ា ងដូចទម្រច? 

 

ភាពសុ្ថាំនឹងថ្នន ាំក្បឆ្ាំងលមលរាគ ដដ្េលធ្វីឱ្យ 
ថ្នន ាំអង់ទីប៊ាីយ ូទិចោម នក្បស្ិទធភាព គឺជាវបិត្តិដ៏្ធ្ាំ 
បាំនុត្មួយ ក្បចាំស្ត្វត្សរទី៍២១។ លនេះលបីលយាង 
តាមលោក្ Juan Carlos Castilla-Rubio ជា 
នាយក្ក្កុ្មហ៊ាុន Space Time Ventures ដដ្េ 
បានលេីក្ល ងីដូ្លចនេះ ក្នុងកិ្ចចក្បជុាំក្បចាំឆ្ន ាំរបស្់ 
លវទិកាលស្ដ្ឋកិ្ចចពិភពលោក្ (World  Economic 

Forum) ទីក្កុ្ង Davos ក្បលទស្ស្វីស្។ ភាពសុ្ថាំ 
មួយដននក្ធ្ាំលនេះបណាត េមក្ពី ការលក្បីក្បាស្់ថ្នន ាំ 
អង់ទីប៊ាីយ ូទិចក្នុងថ្នន ាំលក្ចីន និងក្ស្ិក្មមលក្ចីនលេីស្ 
ក្ក្មិត្។ មា ងវញិលទៀត្ វាបណាត េមក្ពីោម នថ្នន ាំ 
អង់ទីប៊ាីយ ូទិចថ្មីៗណាមួយ ក្តូ្វបានលគរក្ល ញី 

ល យីចប់តាាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៨៧ មក្ ជាលហតុ្លធ្វីឱ្យ 
ការស្ថា ប់លដាយស្ថរភាពសុ្ថាំនឹងថ្នន ាំ ក្បឆ្ាំងលមលរាគ 
លកី្នល ងីរហូត្ដ្េ់លៅ ១0ោននាក់្ ក្នុង ១ឆ្ន ាំ 
គិត្ក្តឹ្មឆ្ន ាំ២0៥0។ លនេះលបីលយាង លៅតាមការ 
ក្ស្ថវក្ជាវមួយ ដដ្េលធ្វីល ងីលដាយរដាឋ ភិបាេ 
របស្់ចក្ក្ភពអង់លគាស្។ ថ្វីលបីយា ងលនេះ លោក្ 
Castilla-Rubio បានលេកី្ល ងីថ្ន ការរុក្រក្ 
ល ញីថ្មីដននក្ជីវស្ថស្រស្ត អាចជួយលក្ស្ថចក្ស្ង់ជីវតិ្ 
មនុស្សបាន។ លោក្ក៏្បានពនយេ់បដនាមលទៀត្ថ្ន 
ក្ដងកបយក្ស (Giant Monkey Frogs) អាចជា 

ក្បភពថ្មី ស្ក្មាប់ការបលងកីត្ថ្នន ាំអង់ទីប៊ាីយ ូទិចថ្មីៗ។ 
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ទិននន័យទាាំងលនេះទទួេបានពី មជឈមណឌ េជាតិ្ 
ស្ក្មាប់ព័ត៌្មានជីវបលចចក្វទិា (National Center 

for Biotechnology Information) បងាា ញថ្ន 
ដស្បក្ក្ដងកបជាក្បភពស្ក្មាប់នេិត្ស្មាស្ធាតុ្ 
អាមីណូអាសុ្ីក្បឆ្ាំងនឹងពពួក្មីក្កុ្ប បានចាំនួន 
៣00ក្បលភទខុស្ៗោន  ដដ្េលផ្លត ត្ស្ាំខាន់លៅលេ ី
ពពួក្វរីុស្ និងបាក់្លត្រ។ី លយាងតាមការស្ិក្ា 
ដដ្េលបាេះពុមានាយលដាយទស្សនាវដ្តី The Royal 

Society មិនដមនមានដត្ក្ដងកបប ុលណាណ េះលទដដ្េ 
អាចលដាេះក្ស្ថយវបិត្តិទាក់្ទងនឹងថ្នន ាំអង់ទីប៊ាីយ ូទិច។ 
ដ្ាំលណាេះក្ស្ថយលនេះ អាចរក្ល ញីលៅលេីស្ត្វ 
ក្ស្លមាចភាគលក្ចីនដដ្រ។ ក្ស្លមាចជាលក្ចីនក្បលភទ 
អាចនេិត្ស្ថរធាតុ្ក្បឆ្ាំងនឹង ថ្នន ាំអង់ទីប៊ាីយ ូទិច 
ដដ្េអាចមានក្បលយាជន៍ដ្េ់មនុស្ស។ លោក្ 
Castilla-Rubio បានបដនាមថ្ន នក្ពទាក់្ទាញទឹក្ 
លភាៀងលៅត្ាំបន់អាមា ហសូនជាក្បភពស្ក្មាប់បលងកីត្ 
ថ្នន ាំថ្មីៗ រាប់បញ្ចូ េទាាំងថ្នន ាំអង់ទីប៊ាូយ ូទិចថ្មីៗ រហូត្ 
ដ្េ់លៅ ២៥%។ លោក្បានបដនាមថ្ន ការលក្បី 
ពិភពធ្មមជាតិ្ គឺជាក្បភពស្ក្មាប់បលងកីត្ថ្នន ាំអង់ទី 
ប៊ាីយ ូទិចថ្មី អាចជួយលដាេះក្ស្ថយបញ្ហា លស្ដ្ឋកិ្ចច 
ដនអក្លេីជីវៈចក្មុេះបានរាប់មឺុនោនដុ្ោា រអាលមរកិ្។ 

ក្បភព៖ https://www.weforum.org/agenda/2018/03/a-

giant-amazonian-frog-could-help-us-solve-our-biggest-

health-crisis/ 
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ភាពតានតងឹទៅទលើសាកលទលាក 

ម្ិនអាចទរ់សាែ តរ់ផ្ប្ម្រប្ម្ួលអាកាសធាតុានទេើយ 

 

ភាពតានតឹ្ងកាន់ដត្ខាា ាំងល ងីៗរវាងបណាត ក្បលទ
ស្មហាអាំណាចធ្ាំៗ លៅលេីពិភពលោក្ជា 
ក្តាត ជាំរុញឱ្យ ពិភពលោក្ក្បឈ្មនឹងហានិភ័យ 

កាន់ដត្ធ្ៃន់ធ្ៃរ លហយីវាកាន់ដត្លធ្វីឱ្យមានការេាំបាក្ 
ក្នុងការលក្ៀរគរបណាត ក្បលទស្ទាាំងលនាេះ លដី្មបរីមួោន  
ចត់្វធិានការ លដាេះក្ស្ថយបញ្ហា បដក្មបក្មួេ 
អាកាស្ធាតុ្។ លនេះលបីលយាងតាម របាយការណ៍ 
ដដ្េលរៀបចាំល ងីលដាយ អងគការលវទិកាលស្ដ្ឋកិ្ចច 
ពិភពលោក្ (WEF) ទីក្កុ្ង Davos ក្បលទស្ស្វសី្ 
ស្បាត ហ៍លក្កាយ។ របាយការណ៍ស្តីពី ហានិភ័យ 
ពិភពលោក្ដដ្េលចញលដាយ WEF បានបងាា ញ 
ថ្នក្ពឹត្តិការណ៍ធ្ៃន់ធ្ៃរទាក់្ទងនឹងអាកាស្ធាតុ្ក្នុង 
រយៈលពេ ១ឆ្ន ាំ លនេះបានឆាុេះបញ្ហច ាំងឱ្យល ញីថ្ន 
បញ្ហា បរសិ្ថា នស្ាិត្លៅេាំដាប់លេីលគ ក្នុងចាំលណាម 
ក្តីក្ងវេ់ជាលក្ចីនបានលេីក្ល ងីលដាយអនក្ជាំនាញ 
និងអនក្លធ្វកីារស្លក្មចចិត្តក្បដហេ ១ពាន់នាក់្ 
ក្នុងការអលងកត្មួយ ដដ្េលធ្វីល ងីលដាយ WEF។ 
របាយការណ៍លនេះ បានលេីក្ល ងីថ្ន «កិ្ចចស្ហ 
ក្បតិ្បត្តិការអនតរជាតិ្ មិនអាចកាត់្បនាយការលកី្ន 
ល ងីននក្ាំលៅល យី។ ពិភពលោក្ក្ាំពុងក្បឈ្ម 
នឹងហានិភ័យកាន់ដត្ខាា ាំង ប ុដនតឆនទៈជារមួរបស្់ 
ក្បលទស្ទាាំងលនាេះ ក្នុងការលដាេះក្ស្ថយភាពតាន 
តឹ្ង មិនអាចឈានលៅមុខបានល យី»។ របាយ 

ការណ៍លនេះ បានលេីក្ល ងីនូវហានិភ័យធ្ៃន់ធ្ៃរ 
ចាំនួន ៥ ទាក់្ទងនឹងបរសិ្ថា នរមួមាន ការបាត់្បង់ 
ជីវៈចក្មុេះ ស្ថា នភាពអាកាស្ធាតុ្ដក្បក្បួេខាា ាំង 
បរាជ័យក្នុងការចត់្វធិានការ លដាេះក្ស្ថយបដក្ម 
បក្មួេអាកាស្ធាតុ្ ភាពបនាុាំនឹងការដក្បក្បួេ 
អាកាស្ធាតុ្ លក្ោេះមហនតរាយដដ្របងកល ងីលដាយ 
មនុស្ស និងលក្ោេះធ្មមជាតិ្។ លោក្ក្ស្ី Alison 

Martin ក្បធានក្កុ្មមស្រនតីដននក្ ទប់ស្ថក ត់្ហានិភ័យ 
លៅក្ក្ុមហ៊ាុន Zurich Insurance Group បាន 
លេីក្ល ងីថ្ន «ឆ្ន ាំ២0១៨ ជាឆ្ន ាំដដ្េមានលភាីង 
លឆេះនក្ព ទឹក្ជាំនន់ ធ្ៃន់ធ្ៃរបនតបនាទ ប់ និងការលកី្ន 
ល ងីក្លៅត  ដដ្េបាំភាយលចញពីនទេះក្ញ្ច ក់្ធ្ៃន់ធ្ៃរ 
ជាងលគដដ្េមិនធាា ប់មាន លៅក្នុងក្បវត្តិស្ថស្រស្ត»។ 
លោក្ក្ស្ី Martin បានបដនាមលទៀត្ «ដូ្លចនេះោម ន 
អវីគួរភ្ាក់្លនអីេល យីលៅឆ្ន ាំ២0១៩ ហានិភ័យលេី 
បរសិ្ថា នស្ាិត្លៅេាំដាប់ខពស្់ក្នុងបញ្ជ ី»។ ក្ាំលណីន 
លហដាឋ រចនាស្មព័នធស្ាំខាន់ៗ ចាំបាច់ក្តូ្វលឆាីយត្ប 
ឱ្យមានក្បស្ិទធភាព នឹងការដក្បក្បួេអាកាស្ធាតុ្ 
លដី្មបសី្ក្មបលៅនឹងបរសិ្ថា នថ្មី និងជាអនតរកាេ 
លឆ្ព េះលៅរក្លស្ដ្ឋកិ្ចច ដដ្េពឹងដនអក្លៅលេីក្បភព 
កាបូនតិ្ចតួ្ច»។  

ក្បភព៖ https://www.theguardian.com/…/global-tensions-

holding-back-… 

https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/global-tensions-holding-back-climate-change-fight-says-wef?fbclid=IwAR01AgVYP-_rGl9mQKKCfpQexp6raUa-dabL-RNaS0dex7iw3PllwoMDoa0
https://www.theguardian.com/environment/2019/jan/16/global-tensions-holding-back-climate-change-fight-says-wef?fbclid=IwAR01AgVYP-_rGl9mQKKCfpQexp6raUa-dabL-RNaS0dex7iw3PllwoMDoa0
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វី្ិសាស្តសរ៥យ៉ា ង កែងុការទកុដ្ឋក់ នងិប្គរប់្គងនលតិនល 

ផ្ដលទប្រើានផ្តម្យួដង (Disposable items) ឱ្យមានប្រសទិធភាព 

នេិត្នេ ដដ្េអាចលក្បីបានដត្មួយដ្ង 
(single-use products) ដក្វក្ក្ដាស្ ស្ថា បក្ពាជ័រ 
ចនជ័រ និងស្មាា រៈនេិត្ពីបាា ស្ទិក្ មួយចាំនួន 
លទៀត្ រមួទាាំងស្ាំបក្លវចខចប់របស្់វានង មានត្ក្មូវ 
ការលក្បីក្បាស្់លកី្នល ងីយា ងឆ្ប់រហ័ស្ លដាយ 
ស្ថរដត្នេិត្នេទាាំងលនាេះមានត្នមាលថ្នក្ និង 
នតេ់ភាពងាយក្ស្ួេដ្េ់អនក្លក្បីក្បាស្់ លហយីចុង 
លក្កាយ ដក្បកាា យជាស្ាំណេ់លចេក្នុងបរសិ្ថា ន។ 
អនក្វទិាស្ថស្រស្តបានរក្ល ញី កាក្ស្ាំណេ់បាា ស្ទិក្ 
លៅត្ាំបន់អាក់្ទិក្ និងលកាេះដាច់ក្ស្យាេមួយចាំនួន 
លហយីនាលពេថ្មីៗលនេះ ថ្ង់បាា ស្ទិក្ទាាំងមូេក្តូ្វ 
បានលគរក្ល ញីលៅ អនាង់បាត្មហាស្មុក្ទលក្ៅ 
បាំនុត្លេីពិភពលោក្(Mariana Trench) ដដ្េ 
ជាកាក្ស្ាំណេ់បលងកីត្លដាយមនុស្ស លហយីក្តូ្វ 
បានបលញ្ចញលចេក្នុងបរសិ្ថា ន។ អនក្វទិាស្ថស្រស្ត 
បានក្ពមានពី នេប េះពាេ់ននកាក្ស្ាំណេ់បាា ស្ទិក្ 
ទាាំងលនាេះ ដដ្េគាំរាមក្ាំដហងចាំលពាេះជីវៈចក្មុេះក្នុង 
ស្មុក្ទ លហយីលៅលពេដដ្េស្ថរធាតុ្បាា ស្ទិក្លនាេះ 
ស្ឹក្រចិរេិបនតិចមតងៗ វាអាចបលញ្ចញស្ថរធាតុ្ 
គីមី ឧស្ម័ននទេះក្ញ្ច ក់្ និងចុងលក្កាយប េះពាេ់ដ្េ់ 
សុ្ខភាពមនុស្ស តាមរយៈការបរលិភាគស្ថច់ ឬ 
អាហារស្មុក្ទ ដដ្េមាននទុក្នូវស្ថរធាតុ្បាា ស្ទិក្។ 
លបីលយាងលៅតាមរបាយការណ៍របស្់ អងគការ 
ស្ហក្បជាជាតិ្ ក្បស្ិនលបីជាត្ក្មូវការ និងបរមិាណ 
កាក្ស្ាំណេ់ទាាំងលនាេះ លៅដត្លកី្នល ងីដូ្ចស្ពវ 
នថ្ៃ លនាេះលយងីនឹងលមីេល ញីចាំនួនផ្លា ស្ទិក្លក្ចីន 
ជាងក្តី្ក្នុងស្មុក្ទក្តឹ្មឆ្ន ាំ២០៥០។ ខាងលក្កាម 
លនេះគឺជាវធីិ្ស្ថស្រស្ត ០៥យា ង ក្នុងការក្គប់ក្គង 
កាក្ស្ាំណេ់លអាយមានក្បស្ិទធភាព៖ 

១. ការវនិិលយាគលេីការដក្នចនល ងីវញិ : 
ការដក្នចនស្ាំណេ់ ដដ្េលក្បីក្បាស្់លហយីលៅជា 
ស្មាា រៈដដ្េអាចលក្បីក្បាស្់ល ងីវញិបាន តាមរយៈ 
ការលេីក្ទឹក្ចិត្តដ្េ់ ស្ហក្ោស្ អនក្នេិត្ 
អនក្លក្បីក្បាស្់ ក្នុងការោាំក្ទ និងនេិត្នេដដ្េ 
នេិត្លចញស្មាា រៈដក្នចនល ងីវញិ។ 

២. ឈ្ប់នេិត្ លក្បីក្បាស់្ ឬ ទិញនូវ 
ស្មាា រៈណាលក្បីបានដត្មតង ដដ្េោម នលោេការណ៍ 
ដក្នចនល ងីវញិ : ស្ក្មាប់អនក្លក្បីក្បាស្់ គួរលក្ជីស្ 
លរសី្នេិត្នេដដ្េមានស្ថា ក្ស្ញ្ហញ  បញ្ហជ ក់្ពី 
លោេការណ៍ដក្នចនល ងី លហយីចាំលពាេះអនក្ដចក្ 
ចយបនត ដូ្ចជា លភាជនីដាឋ ន និងហាងេក់្ 
ទាំនិញ ក៏្ក្តូ្វដត្គិត្គូរពីទាំនិញដដ្េអាចដក្នចន 
ល ងីវញិដដ្រ។  

៣. លផ្លត ត្លេីគុណភាពនេិត្នេនិងការ 
រចនាស្ាំបក្លវចខចប់ : អនក្នេិត្របស្់ទាាំងលនាេះគួរ 
ដត្គិត្គូរពីគុណភាព និងរយៈលពេដដ្េអាចលក្បី 
ក្បាស្់បាន ជាជាងលក្បីបានដត្មតង លហយីក្តូ្វលបាេះ 
លចេវញិក្តូ្វខាត្ធ្នធាន និងថ្នមពេ។ 

៤. បលងកីត្អវីដដ្េថ្មីស្ក្មាប់ការលក្បីក្បាស់្ 
ក្នុងលពេអនាគត្ តាមរយៈការស្ិក្ាបទពិលស្ថធ្ន៍ 
ពីអតី្ត្កាេ។  

៥. បលងកីត្បរបិទលស្ដ្ឋកិ្ចចថ្មី (circular 

economy) ដដ្េរមួបញ្ចូ េដ្ាំលណីរការលនសងៗ 
លដី្មបចូីេរមួកាត់្បនាយវត្ាុធាតុ្លដី្ម ក្នុងការនេិត្ 
ជាពិលស្ស្ការលក្បីក្បាស្វ់ត្ាុទាាំងលនេះល ងីវញិ 
និងការដក្នចនល ងីវញិ លដាយលផ្លត ត្លេីការនចនក្បឌិត្ 
នេិត្នេ និងចូេរមួពីអនក្លក្បីក្បាស្់ និងក្គប់ 
ភាគីពាក់្ព័នធ។
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សកិាា សាលាពិទប្រេះទយរលថ់ាែ ក់ោតិទលើកទី៨ 
អំពីទសចករីប្ពាងប្កម្ររសិាា ន និង្នធាន្ម្មោត ិ

 

ឯកឧតរម្ ទៅ សភុាព រដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ជាត្ាំណាងដ៏្ខពង់ខពស្់ ឯកឧតរម្ 
សាយ សអំាល ់ រដ្ឋមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន និងជា 

ក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ាជាតិ្ អភិវឌឍន៍លដាយចីរភាព 

បានអលញ្ជ ីញលបីក្ ស្ិកាខ ស្ថោពិលក្ោេះលយាបេ់ 
ថ្នន ក់្ជាតិ្លេីក្ទី៨ លេីលស្ចក្តីក្ពាងក្ក្មបរសិ្ថា ន 
និងធ្នធានធ្មមជាតិ្ ននក្ពេះរាជាណាចក្ក្ក្មពុជា 

ដដ្េមានវត្តមានចូេរមួពី ឯក្ឧត្តម លោក្ជាំទាវ 
លោក្ លោក្ក្ស្ី ដដ្េជាក្កុ្មការងារបលចចក្លទស្
លរៀបចាំក្ក្មបរសិ្ថា នទាាំង ៤ក្កុ្ម អភិបាេរងលខត្ត 
លស្ៀមរាប អងគការ UNDP អងគការ USAID 

ត្ាំណាងស្ថា នទូត្ជប ុន និងស្ថា ប័នជាតិ្-អនតរជាតិ្ 
ពាក់្ព័ទធនានាជាលក្ចីនចូេរមួលៅលខត្តលស្ៀមរាប។ 

ដថ្ាងលៅក្នុងឱ្កាស្លបីក្ស្ិកាខ ស្ថោ ដ៏្មានស្ថរៈ 
ស្ាំខាន់លនេះ ឯកឧតរម្ ទៅ សភុាព មាន 
ក្បស្ថស្ន៍ថ្ន ស្ិកាខ ស្ថោស្តីពីលស្ចក្តីក្ពាងក្ក្ម 
បរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មមជាតិ្លនេះ ជាលស្ចក្តីក្ពាង 
មួយដដ្េមានេក្ខណៈចក្មុេះ និងក្គប់វសិ្័យ 
ដដ្េក្បមូេនតុ ាំរាេ់បទបបញ្ញត្តិននចាប់ និងេិខិត្ 
បទដាឋ នគតិ្យុត្តនានា ពាក់្ព័នធនឹងដដ្នបរសិ្ថា ន 

និងធ្នធានធ្មមជាតិ្ លដាយមានការដបងដចក្ជា 
រចនាស្មព័នធក្តឹ្មក្តូ្វលដី្មបធីានាឱ្យមានស្ងគតិ្ភាព 

និងភាពសុ្ីស្ងាវ ក់្ោន  ក្ពមទាាំងបាំលពញបដនាមនូវ 
ចាំណុចខវេះចលនាា េះ ភាពមិនចាស្់ោស្ ់ ការក្តួ្ត្ 
ស្មត្ាកិ្ចចោន  ននការក្គប់ក្គងធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
របស្់ ក្ក្ស្ួង-ស្ថា ប័ន ពាក់្ព័នធនានា ននក្ពេះរាជា 
ណាចក្ក្ក្មពុជា។ ឯក្ឧត្តម បានស្ងកត់្ធ្ៃន់ថ្ន 

ក្ក្មបរសិ្ថា ន និងធ្នធានធ្មមជាតិ្ នឹងកាា យជា 
ឧបក្រណ៍ ស្ក្មាប់ធានាក្បស្ិទធភាពននកិ្ចចោាំពារ 
បរសិ្ថា ន ការអភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ ស្ាំលៅ 
ស្លក្មចបាននូវ ការរស្់លៅក្បក្បលដាយចីរភាព 
តាមរយៈ ការលធ្វីស្មាហរណក្មម លោេនលយា- 

បាយជាតិ្ វមិជឈការ និងវសិ្ហមជឈការ លៅក្នុង 

យនតការធានាក្បស្ិទធភាពអនុវត្តចាប់ និងការ 
បលងកីត្ក្ក្បខណឌ ចាប់លពញលេញមួយ ស្ក្មាប់
ការវាយត្នមាលហតុ្ប េះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងគម 
ការក្គប់ក្គងអនាម័យស្ថធារណៈ ស្ាំណេ់ក្គប់ 

ក្បលភទ ការក្គប់ក្គងគុណភាពខយេ់ ដី្ និងទឹក្ 

ជាលដី្ម។ 
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ប្កសងួររសិាា ន ជនូដ ឹំងដលប់្រោពលរដាផ្ដលលក់ដូរដី្ លី 
ទៅកែងុតរំន់ឧទានោតបិ្ពេះសហីនុ (រាម្) ប្តូវរ្ឈរោ់រនាទ ន់  

ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន សូ្មក្បកាស្ជូនដ្ាំណឹង 

និងលស្នីដ៏្ទទូច ដ្េ់បងបអូនក្បជាជពេរដ្ឋដដ្េ 

បាននិងក្ាំពុងកាន់កាប់ និងេក់្ដូ្រដី្ធ្ាីលៅត្ាំបន់ 

ឧទានជាតិ្ក្ពេះស្ីហនុ (រាម) លខត្តក្ពេះស្ីហនុ 

ក្តូ្វបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់ នូវស្ក្មមភាពលេមីស្ចាប់ 

លនេះ។ លបីលៅដត្បនតស្ក្មមភាព ទិញ-េក្ ់ ដូ្រដី្ធ្ាី 
ក្នុងឧទានជាតិ្លនេះលដាយខុស្ចាប់ លនាេះនឹងក្តូ្វ 
ក្បឈ្មមុខចាប់។ លនេះជាការក្ពមានរបស្់ មស្រនតី 
ជាន់ខពស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ខណៈមានជនខិេខូច 
មួយចាំនួន បាននិងក្ាំពុងក្បកាស្េក់្ដី្ពុេះ ូត្ិ៍ 
ថ្មីៗយា ងអនាធិ្បលត្យយ ដដ្េមានទីតាាំងលៅក្នុង 
ត្ាំបន់ឧទានជាតិ្រាម ជាត្ាំបន់ស្ាិត្លៅលក្កាមការ 
ក្គប់ក្គងការពារ និងអភិរក្សរបស្់ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន។ 
រដ្ឋលេខាធិ្ការនិងជាមស្រនតីនាាំពាក្យក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
ឯក្ឧត្តម លនក្ត្ ភស្រកាត  ក៏្បានដថ្ាងអាំពាវនាវដ្េ់ 
ស្ថធារណជនដដ្េក្ាំពុងពាយាមទិញដី្ធ្ាី លៅ 
ត្ាំបន់ឧទានជាតិ្រាមថ្ន សូ្មបងបអូនលមតាត មាន 
ការក្បុងក្បយត័្ន លក្ពាេះការទិញេក់្ដូ្រដី្ស្ាិត្ក្នុង 
ត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ជាទលងវីខុស្ចាប់ លហយីជន 
ក្បក្ពឹត្តលេមីស្ចាប់ នឹងក្តូ្វក្បឈ្មមុខចាប់។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានគូស្ 
បញ្ហជ ក់្ថ្ន ោម នជនណាមាន ក់្មានស្ិទធិយក្ដី្រដ្ឋ 
លៅេក្់ដូ្រ និងលចញបណណក្មមស្ិទធិឱ្យបុគគេណា 
បានល យី។ ឯក្ឧត្តម លនក្ត្ ភស្រកាត  បានដថ្ាងថ្ន 

ក្បស្ិនលបី បងបអូនបនតស្ក្មមភាពទិញដូ្រដី្ធ្ាីដដ្េ 
ស្ាិត្លៅក្នុងត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ លក្កាមការលបាក្ 
ក្បាស្់របស្់ជនខិេខូច លនាេះអាចលធ្វីឱ្យបងបអូន 

ខាត្បង់ក្បាក់្ឥត្ក្បលយាជន៍ លបីស្ិនអជ្ាធ្រមាន 
ស្មត្ាកិ្ចចក្ស្ថវក្ជាវល ញីថ្នដី្លធ្វីការទិញដូ្រលនាេះ
ស្ាិត្លៅក្នុងត្ាំបន់ឧទានជាតិ្។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការ បានឱ្យដឹ្ងថ្ន 
ជនលេមីស្ដដ្េលៅកាប់រុក្រានទស្រនាទ នដី្រដ្ឋ លដាយ 
ខុស្ចាប់ ក៏្ដូ្ចជា លៅចប់ដី្លេីក្មមស្ិទធិឯក្ជន 
លៅលខត្តក្ពេះស្ីហនុជាលក្ចីនក្រណី បាននិងក្ាំពុង 
ដត្ក្តូ្វបានចប់ខាួន និងលចទក្បកាន់ រង់ចាំការ 
ជាំនុាំជក្មេះក្តី ចាំលពាេះបទលេមីស្ដដ្េខាួនក្បក្ពឹត្ត 
ក្បឆ្ាំងនឹងចាប់ស្តីពី ត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ និង 
ការទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្លដាយខុស្ចាប់ និងចាប់ 
ដី្ធ្ាី។  

ត្ាំបន់រាម មានននទដី្ ១៥០ ០០០ ហកិ្តា 
ក្តូ្វបានបលងកីត្ជា ឧទានជាតិ្ក្ពេះស្ីហនុ (រាម) 
លដាយក្ពេះរាជក្កឹ្ត្យ លៅឆ្ន ាំ១៩៩៣។ ឯក្ឧត្តម 
រដ្ឋលេខាធិ្ការ និងជាអនក្នាាំពាក្យក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានឱ្យដឹ្ងថ្ន លដាយស្ថរដត្ដី្លៅលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
មានត្នមានថ្ា ក្នុងរយៈលពេប ុនាម នឆ្ន ាំចុងលក្កាយ 
លនេះ ចេនាននការកាប់រុក្រានទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្ 
រដ្ឋលដាយខុស្ចាប់ ពីស្ាំណាក់្ក្កុ្មជនខិេខូច 
បនតលកី្ត្មាន លហយីខាេះមានការរ ាំលោភកាន់កាប់ដី្ 
ខុស្ចាប់ពីជនខិេខូច លេីដី្ជាក្ទពយស្មបត្តិរដ្ឋ 
និងជារបស្់ឯក្ជនខាេះ លទាេះបីជាអាជ្ាក្គប់ជាន់ 
ថ្នន ក់្ខិត្ខាំក្បឹងដក្បង ក្នុងការទប់ស្ថក ត់្បស្រងាក បក៏្ 
លដាយ។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការ បានដថ្ាងថ្ន 
ក្នាងមក្ ការទស្រនាទ នរុក្រានកាន់កាប់ដី្លដាយខុស្ 
ចាប់របស្់បងបអូនក្បជាពេរដ្ឋខាេះ ក្តូ្វបានលធ្វី 
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ល ងីលក្កាមការបាំនុស្ពីឈ្មួញរក្សុ្ីដី្ធ្ាី ដដ្េពួក្ 
លគបានញុេះញង់ ឱ្យក្បជាពេរដ្ឋលៅមូេដាឋ ន 
រ ាំលោភបាំពានចាប់ និងបាំផ្លា ញធ្នធានធ្មមជាតិ្ 
លក្កាមលក្ចីនរូបភាព ដូ្ចជា ការដាាំដ្ាំណាាំលចក្ 
ស្ថវ យ ខាុរ អាកាស្ា.. ជាលដី្ម លដី្មបបីនាាំថ្នជាដី្ 
និងដ្ាំណាាំដដ្េខាួនបានកាន់កាប់ និងអាក្ស្័យនេ 
ជាក្មមស្ិទធិ ឬ ខាួនបានក្គប់ក្គងយូរមក្លហយី។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានបនត 
ថ្ន េបចិក្េក្នុងការបាំផ្លា ញធ្នធានធ្មមជាតិ្ខាេះ 
ដដ្េជនខិេខូចខាេះ បានលធ្វីក្នុងការទស្រនាទ នកាន់ 
កាប់ដី្នក្ពខុស្ចាប់លនាេះ គឺដូ្ចជា ការលបាេះក្ពាំដី្ 
ការក្តាយនក្ពតូ្ចៗឱ្យងាប់រចួដុ្ត្ស្មាអ ត្ ស្ក្មាប់ 
ដាាំដ្ាំណាាំតាមរដូ្វ ដូ្ចជា លពាត្ ដ្ាំ ូង ស្ដណត ក្ 
បដនា។េ។ ក្នុងរូបភាពអាក្ស្័យនេ និងឈាន 
លៅដាក់្លស្នីសុ្ាំការវាស្់ដវង នតេ់ក្មមស្ិទធិជូនពួក្ 
ោត់្លៅអាជ្ាធ្រដដ្នដី្ ស្ថា ប័នជាំនាញពាក់្ព័នឋ 
ជាពិលស្ស្លស្នីលៅរដាឋ ភិបាេជាបនតបនាទ ប់។ 

លោក្បនតថ្ន ក្នាងមក្ ក្នុងក្រណីមាន 
ការបស្រងាក ប ឬ បដិ្លស្ធ្នតេ់ក្មមស្ិទធិ ក្កុ្មឈ្មួញ 
បានញុេះញង់ឱ្យមានការត្វា  និងលពេខាេះល ងី 
មក្ត្វា លៅរាជធានីភនាំលពញ លហយីក្តូ្វបានបាំពង 
ស្ាំល ង លដាយក្កុ្មអងគការស្ងគមសុ្ីវេិ លធ្វីការ 
ដននក្ស្ិទធិមនុស្សមួយចាំនួនថ្នជាការរ ាំលោភបាំពាន 
លេីស្ិទធិមនុស្ស និង ស្ិទធិេាំលៅដាឋ នជាលដី្ម។ 
តាមពិត្លនេះគឺជា ការរ ាំលោភចាប់យា ងចាស្់។ 
រដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លោក្ លនក្ត្ ភស្រកាត  
បានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន ជាទូលៅលៅតាមត្ាំបន់ការពារ 
ធ្មមជាតិ្នីមួយៗ មស្រនតីឧទានុរក្សមិនមានការរតឹ្ 
បនតឹង ឬ ហាមឃាត់្ ដ្េ់បងបអូនក្បជាពេរដ្ឋ 
រស្់លៅជុាំវញិត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ ដដ្េក្បក្ប 

របរចិញ្ច ឹមជីវតិ្ អាក្ស្័យលេីការក្បមូេអនុនេ 
នក្ពលឈ្ ី មានដូ្ចជា រក្លតត  វេាិ៍ ឫស្ស ី បដនា 
ដនាលឈ្ ីឬ អុស្ស្ក្មាប់ដុ្ត្ក្បចាំនថ្ៃលនាេះលទ។ 

រាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា ក៏្ដូ្ចជា ក្ក្ស្ួង 
បរសិ្ថា ន បានគិត្គូរ និងយក្ចិត្តទុក្ដាក់្បាំនុត្ 
ចាំលពាេះជីវភាពបងបអូនក្បជាពេរដ្ឋ ដដ្េរស្់លៅ 
ក្នុងត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្នានា តាមរយៈការជួយ 
បលងកីត្មុខរបរ ក្បភពចាំណូេ និងបលងកីនចាំណូេ 
ស្ក្មាប់អភិវឌឍជីវភាពក្គួស្ថរបងបអូន។ លដី្មបទីប់ 
ស្ថក ត់្នូវរូបភាពការទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្ធ្ាី ក្នុងត្ាំបន់ 
ការពារធ្មមជាតិ្ ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នស្ហការជាមួយ 
ក្ក្ស្ួង ស្ថា ប័នមានស្មត្ាកិ្ចច និងរដ្ឋបាេថ្នន ក់្ 
លក្កាមជាតិ្ពាក់្ព័នឋ ចត់្វធិានការយា ងមឹុងមា ត់្ 
លដី្មបទីប់ស្ថក ត់្ និងបស្រងាក បរាេ់ស្ក្មមភាពលេមីស្ 

ដូ្ចបានលរៀបរាប់ខាងលេី លដាយដនអក្លេីនីតិ្វធីិ្ 
ចាប់ជាធ្រមាន។ ជាមួយោន លនេះ រដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏្បានគូស្បញ្ហជ ក់្ថ្ន ការយក្ 

ពេរដ្ឋមក្លធ្វីជាលេស្លដី្មបទីស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ឋ 
ជាលរឿងខុស្ចាប់ និងមិនក្តូ្វអត់្ឱ្នឱ្យល យី។ 
រដ្ឋលេខាធិ្ការក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ឯក្ឧត្តម ភស្រកាត  
បានអាំពាវនាវដ្េ់ក្បជាពេរដ្ឋទាាំងអស្់ ចូេរមួ 
ក្នុងការការពារ និងអភិរក្សធ្នធានធ្មមជាតិ្ ដដ្េ 
ក្បលទស្ក្មពុជាមាន លដី្មបទុីក្ស្ក្មាប់មនុស្សរាប់ 
ជាំនាន់លៅមុខលទៀត្។ លោក្បានបដនាមលទៀត្ថ្ន 

ក្បស្ិនលបី ក្បជាពេរដ្ឋណាខវេះដី្ពិត្ក្បាក្ដ្ សូ្ម 
ដាក់្ស្ាំលណីសុ្ាំដី្ស្មបទានស្ងគមកិ្ចច ពីអាជ្ាធ្រ 
មិនគួរទស្រនាទ នរុក្រានកាប់ឆ្ក រនក្ព កាន់កាប់ដី្រដ្ឋ 
លដាយខុស្ចាប់ល យី។ ជនទាាំងឡាយដដ្េ 
បាំពាននឹងក្តូ្វក្បឈ្មមុខចាប់៕ 
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ម្ស្តនរឧីទានុរកសទ្វើសចាេ ប្រ ិធាន 
ទដើម្បទីទួលនីតសិម្បទាោនគរាលយតុរិ្ ម្ ៌

 

លៅស្ថោឧទធរណ៍ រាជធានីភនាំលពញ 
មស្រនតីឧទានុរក្ស និងមស្រនតីននមនទីរបរសិ្ថា ន មក្ពី 
លខត្តនានា ចាំនួន៧០០នាក់្ បានដចក្ជា ៨ដននធ្ាំ 
បានចូេលធ្វីស្ចច ក្បណិធាន លដី្មបទីទួេបាន 
នីតិ្ស្មបទាជានគរបាេយុត្តិធ្ម៌ លៅក្នុងស្ថោ 
ឧទធរណ៍នារាជធានីភនាំលពញ។  

 

ឯកឧតរម្ ប្ស ុន ដ្ឋរទិធិ រដ្ឋលេខាធិ្ការ 
ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន បានដថ្ាងអាំណរគុណដ្េ់ក្ក្ស្ួង 
យុត្តិធ្ម៌ និងស្ថោឧទឋរណ៍ ដដ្េបានលរៀបចាំលធ្វី 

ពិធី្ស្ចច ក្បណិធាន លដី្មបនីតេ់នីតិ្ស្មបទា ជា 
មស្រនតីនគរបាេយុត្តិធ្ម៌ ដ្េ់មស្រនតីរាជការននអគគ 
នាយក្ដាឋ នរដ្ឋបាេការពារ និងអភិរក្សធ្មមជាតិ្ 

និងមស្រនតីននមនទីរបរសិ្ថា នរាជធានីលខត្ត ដដ្េជាការ 
នតេ់ឱ្កាស្ឱ្យពួក្ោត់្ ពក្ងឹងស្មត្ាភាពបដនាម 

ជាពិលស្ស្ ក្នុងកិ្ចចការពារ និងអភិរក្សធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្ ឱ្យកាន់ដត្មានក្បស្ិទធិបដនាមលៅលទៀត្។ 
ឯក្ឧត្តម ស្ងឃមឹលជឿជាក់្ថ្ន បនាទ ប់ពីស្ចច ក្បណិ 
ធានរចួមស្រនតីទាាំងអស្់នឹងខិត្ខាំដក្បង ក្នុងកិ្ចចការ 
ងារឱ្យកាន់ដត្ខាា ាំងកាា បដនាមលទៀត្ និងលស្ថម េះស្ម័ក្គ 
ចាំលពាេះជាតិ្មាតុ្ភូមិ និងដថ្រក្ាស្មបត្តិធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្លយងីឱ្យបានគង់វងស។ ជាមួយោន លនេះដដ្រ 
ឯកឧតរម្ វ៉ា ន់ វិរលុ ក្បធានក្កុ្មក្បឹក្ា 
អងគជាំនុាំជក្មេះស្ថោឧទធរណ៍ បានផ្លត ាំលនី្រដ្េ់មស្រនតី
ទាាំងអស្់ ខិត្ខាំលធ្វីយា ងណាឱ្យមានកិ្ចចស្ហការ 
ឱ្យបានជិត្ស្និត្ជាមួយមស្រនតីមានស្មត្ាកិ្ចចលនសងៗ 

និងស្ថា ប័នពាក់្ព័នឋ ជាពិលស្ស្ ក្ពេះរាជអាជ្ាក្នុង 
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ដដ្នស្ថមីុរបស្់ខាួន និងស្ិក្ាដស្វងយេ់បដនាម 
លទៀត្ចាំលពាេះដននក្ចាប់ លដី្មបងីាយក្ស្ួេក្នុងការ 
ចត់្ការចាំលពាេះជនលេមីស្។ មិនក្តឹ្មដត្ប ុលណាណ េះ 
ក្តូ្វបាំលពញកិ្ចចការងារក្បក្បលដាយស្ីេធ្ម៌ វជិាជ  
ជីវៈខពស្ ់ មិនលធ្វីរបាយការណ៍ឱ្យបានចាស្់ោស្់ 
និងម ត់្ចត់្ជាទីបាំនុត្ ពីលក្ពាេះរបាយការណ៍របស្់ 
ក្កុ្មមស្រនតីក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នមានស្ថរៈស្ាំខាន់ណាស្់ 
ស្ក្មាប់បញ្ជូ នមក្តុ្ោការ លក្ពាេះថ្នតុ្ោការ 
អាចចត់្វធិានការចាំលពាេះជនលេមីស្តាមនាូវចាប់។  

សូ្មបញ្ហជ ក់្ថ្ន មស្រនតីឧទានុរក្សក្បចាំលៅ 
តាមត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ មាននីតិ្ស្មបទាជា 
ភាន ក់្ងារនគរបាេយុត្តិធ្ម៌ និងជាមស្រនតីនគរបាេ 
យុត្តធ្ម៌ មានភារកិ្ចចេាត្ជាក្បចាំក្នុងការអលងកត្ 
តាមដានក្ស្ថវក្ជាវជីវៈចក្មុេះ និងក្បព័នធលអកូ្ ូសុ្ី 
និងចត់្វធិានការទប់ស្ថក ត់្ បទលេមីស្ធ្នធាន 
ធ្មមជាតិ្ ក្ពមទាាំងមានវធិានការទប់ស្ថក ត់្លភាីង 
លឆេះនក្ព។ មស្រនតីឧទានុរក្ស ក៏្មានភារកិ្ចចក្បចាំការ 
ជាក្បចាំក្នុងការយាមកាម ឬ ក្តួ្ត្ពិនិត្យេិខិត្ 
អនុញ្ហញ ត្ និងឯក្ស្ថរលនសងៗ ដូ្ចជា ការនាាំលចញ 

និងនាាំចូេនូវក្បលភទស្ត្វ រុក្ខជាតិ្ ក្ោប់រុក្ខជាតិ្ 

និងស្ាំណាក្លនសងៗ ក្នុងត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្។ 
ភារកិ្ចចមួយលទៀត្ របស្់ឧទានុរក្សគឺ ការងារ 
អប់រ ាំនសពវនាយស្តីពី កិ្ចចការពារបរសិ្ថា ន ស្ក្មប 
ស្ក្មួេ និងអភិវឌឍន៍ស្ហគមន៍ និងស្ហគមន៍ 
ត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ដដ្េរស្់លៅក្នុង និងដក្បរ 
ត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្។ លហយីលក្ៅពីភារកិ្ចចស្នូេ 
ខាងលេ ីឧទានុរក្សបានលដី្រតួ្នាទីចូេរមួក្នុងការ 
ដថ្រក្ាស្នតិសុ្ខ និងស្ណាត ប់ធាន ប់ស្ថធារណៈ 
លៅក្នុងមូេដាឋ ន និងជាក្មាា ាំងអនតរាគមន៍លេីការ 
ងារស្លស្រងាគ េះក្នុងលពេមានលក្ោេះមហនតរាយ លកី្ត្ 
មានល ីងដូ្ចជា ទឹក្ជាំនន់ លភាីងលឆេះនក្ព 
លក្ោេះរា ាំងស្ៃួត្ ជាលដី្ម-េ-។ ក្មាា ាំងឧទានុរក្ស 

មានចាំនួនលកី្នពី ៧៥នាក់្ ក្នុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ លកី្ន 
ដ្េ់ចាំនួន ៩៦០នាក់្ លៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១០ និង 
១២២១នាក់្ លៅក្នុងឆ្ន ាំ២០១៧។ ឧទានុរក្ស 
ក្តូ្វបានបញ្ជូ េជាមស្រនតីក្ក្បខណឌ ស្ថធារណៈ ជា 
មស្រនតីឧទានុរក្ស នាឆ្ន ាំ២០១៧។ រហូត្មក្ដ្េ់ 
លពេលនេះ ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នក្ាំពុងការពារនិងអភិរក្ស 
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ លៅតាមត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ 
ស្រុបចាំនួន ៥៣ក្ដនាង និងមានននទដី្ក្បមាណ 
ជាង ៧ោន៥ដស្នហកិ្តា លៅទូទាាំងក្បលទស្។ 

លបស្ក្ក្មមដ៏្ធ្ាំលធ្ងលនេះ ឧទានុរក្សរបស្់ក្ក្ស្ួង 
បរសិ្ថា ន បានជួយស្លស្រងាគ េះស្ត្វនក្ពរាប់ពាន់ក្ាេ 
ដដ្េក្តូ្វបានជនទុចចរតិ្ជួញដូ្រ និងបានបស្រងាក ប 
ស្ក្មមភាពបរបាញ់ខុស្ចាប់ និងការកាប់បាំផ្លា ញ 
ធ្នធានធ្មមជាតិ្ ជាលក្ចីនក្រណីលទៀត្ដដ្រ។ 

 

 

 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី២ ឆ្ន ាំ២០១៩ Page 91 

រម នជនណាមាែ ក់មានសទិធិកាន់ការដ់ី្លី  
ទិញ ឬ លកដ់ូរទៅកែងុឧទានោតបិ្ពេះសហីនុរាម្ 

និងតរំន់ទប្រើប្ាសទ់ប្ចើនយ៉ា ងទកឹសារកាលឆ្យានទេើយ 

 

«ោម នជនណាមាន ក់្មានស្ិទធិកាន់កាប់ដី្ធ្ាី 
ទិញ ឬ េក់្ដូ្រដី្ធ្ាី ក្នុងឧទានជាតិ្ក្ពេះស្ីហនុរាម 

និង លៅត្ាំបន់លក្បីក្បាស្់លក្ចីនយា ងដក្ពក្ទឹក្ស្ថប 
ក្ាេឆ្យក្នុងលខត្តក្ពេះស្ីហនុបានល យី» លនេះគឺ 
ជាការគូស្បញ្ហជ ក់្របស្់រដ្ឋលេខាធិ្ការនិងជាមស្រនតី 
នាាំពាក្យក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន ឯក្ឧត្តម លនក្ត្ ភស្រកាត  
លដី្មបឱី្យស្ថធារណជនបានក្ជាប និងលស្នីសុ្ាំបង 
បអូនក្បជាពេរដ្ឋ ដដ្េមិនបានយេ់ដឹ្ងចាស្់ពី 
ចាប់ សូ្មឈ្ប់ចញ់លបាក្ជនខិេខូចបនតលទៀត្។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការ ក៏្បានលស្នីឱ្យជនខិេខូច 
បញ្ឈប់ជាបនាទ ន់ ចាំលពាេះស្ក្មមភាពខុស្ចាប់ទាាំង 
ឡាយ រមួមាន ការចូេរុនរានទស្រនាទ នកាប់ឆ្ក រ 
កាន់កាប់ដី្នក្ពរបស្់រដ្ឋលដាយខុស្ចាប់ និងបញ្ឈប់ 
ការយក្ប័ណណក្មមស្ិទធិ ដដ្េក្តូ្វបាននិរាក្រណ៍ 
លដាយរាជរដាឋ ភិបាេក្មពុជា កាេពីឆ្ន ាំ១៩៩៩មក្ 

ទាមទារកាន់កាប់ដី្ធ្ាីវញិ លៅត្ាំបន់ក្ាេឆ្យ។ 

ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការ ននក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នរូបលនេះ 
ក៏្បានក្ពមានទុក្ជាមុនថ្ន ជនទាាំងឡាយណា 
ដដ្េបនតលេមីស្ចាប់ នឹងក្តូ្វក្បឈ្មមុខចាប់ជា 

ធ្រមាន។ តាមការបញ្ហជ ក់្របស្់ រដ្ឋលេខាធិ្ការ ៖ 
ឧទានជាតិ្ក្ពេះស្ីហនុរាម ក្តូ្វបានបលងកីត្ល ងី 
លដាយក្ពេះរាជក្កិ្ត្យ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ១៩៩៣ ដដ្េ 
មានននទដី្ស្រុប ២១.០០០ ហកិ្តា។ ចាំដណក្ឯ 
ត្ាំបន់លក្បីក្បាស្់លក្ចីនយា ងដក្ពក្ទឹក្ស្ថបក្ាឆ្យ 

ភូមិស្ថស្រស្តលខត្តក្ពេះស្ីហនុ ដដ្េមានននទដី្ស្រុប 
៥៥២០ ហកិ្តា បានបលងកីត្ល ងីលដាយអនុក្កឹ្ត្យ 
នថ្ៃទី៥ ដខមិថុ្នា ឆ្ន ាំ២០១៦ ក្នុងលោេបាំណង 
លដី្មបធីានាការការពារ ដថ្ទាាំធ្នធានជីវៈចក្មុេះ 
និងធ្នធានធ្មមជាតិ្ និងការពារក្បព័នធលអកូ្ ូសុ្ី 
ស្ក្មាប់រយៈលពេយូរអដងវង ដូ្ចជា លេីក្ក្មពស្់ 
ការចូេរមួពីស្ហគមន៍មូេដាឋ ន ស្ថធារណជន 
រមួចាំដណក្ដ្េ់ការក្គប់ក្គង ការពារ និងអភិរក្ស 
ជីវៈចក្មុេះ និងធ្នធានធ្មមជាតិ្ក្នុងត្ាំបន់។  

ឯក្ឧត្តម លនក្ត្ ភស្រកាត  បានបញ្ហជ ក់្ថ្ន 
លក្កាយមក្ មានការលចញប័ណណក្មមស្ិទធិខុស្ចាប់ 
លេីដី្រដ្ឋទាាំងលនេះ ជាពិលស្ស្លៅត្ាំបន់លក្បីក្បាស្់ 
លក្ចីនយា ងដក្ពក្ទឹក្ស្ថបក្ាេឆ្យ រមួទាាំង 
មាន ការទិញ-េក់្ដូ្រដី្ធ្ាីលដាយខុស្ចាប់ ពីក្កុ្ម 
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ជនខិេខូចមួយចាំនួន ប ុដនតលៅឆ្ន ាំ១៩៩៩ ក្តូ្វ 
បានរាជរដាឋ ភិបាេ និរាការណ៍លចេបាង់ក្មមស្ិទធិ 
ទាាំងលនាេះ និងបានដ្ក្ហូត្ដី្ទាាំងអស្់លនាេះមក្ 

លធ្វីជាក្មមស្ិទធិរបស្់រដ្ឋ និងមួយចាំនួនលទៀត្ក្តូ្វ 
បានក្បគេ់ស្ិទធិឱ្យក្កុ្មហ៊ាុនឯក្ជន លធ្វីវនិិលយាគ 
លដាយក្ស្បតាមចាប់។ ឯក្ឧត្តមបានបញ្ហជ ក់្ថ្ន 
បចចុបបនន ខណៈត្នមាដី្លៅក្នុងលខត្តក្ពេះស្ីហនុ 
ល ងីខពស្់ មានលមលកាា ងមួយចាំនួនបានបលងកីត្ក្កុ្ម 
ជនខិេខូច លដាយជួេក្បជាពេរដ្ឋស្ាួត្ក្ត្ង់ 
លដី្មបចូីេទស្រនាទ នកាន់កាន់ដី្រដ្ឋ ឬ ដី្ដដ្េមាន 
ក្មមស្ិទធិក្ស្បចាប់។ បុគគេមួយចាំនួនក៏្បាន 
ពាយាមបាំពានចាប់ លដាយយក្ប័ណណក្មមស្ិទធិ 
ចស្់លៅត្ាំបន់ក្ាេឆ្យដដ្េក្តូ្វបាននិរាក្រណ៍ 
លដាយរាជរដាឋ ភិបាេ កាេពីឆ្ន ាំ១៩៩៩ មក្លធ្វ ី
ការឈូ្ស្ឆ្យដី្នក្ព និងទាមទារកាន់កាប់ដី្លនាេះ 
វញិ។ ឯក្ឧត្តមរដ្ឋលេខាធិ្ការ បានបញ្ហជ ក់្ថ្ន 

លនេះជាបទលេមីស្ ដដ្េក្តូ្វក្បឈ្មមុខចាំលពាេះ 
ចាប់ លហយីពេរដ្ឋទាាំងអស្់មិនក្តូ្វចញ់លបាក្ 
លមខយេ់ ឬ ក្កុ្មឈ្មួញទុចចរតិ្ដដ្េលបាក្ក្បាស្់ 
លនាេះលទ លក្ពាេះក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបដិ្លស្ធ្មិនទទួេ 
ស្ថគ េ់ប័ណណស្មាគ េ់ក្មមស្ិទធិ ឬ េិខិត្េក់្ដូ្រដី្ធ្ាី 
ដដ្េបានមក្ពីការកាប់រុក្រានទស្រនាទ ន កាន់កាប់ដី្ 
នក្ពរដ្ឋខុស្ចាប់ល យី លទាេះបីជាមានការទទួេ 
ស្ថគ េ់ពីភូមិ  ុាំ ឬ ក្ស្ុក្ ក្តី។ ឯក្ឧត្តម បានដថ្ាង 
ថ្ន ក្បស្ិនលបីមិនចាស្់ថ្ន ដី្ដដ្េខាួនកាន់កាន់ 
ស្ាិត្លៅក្នុងត្ាំបន់អភិរក្ស ដដ្េក្តូ្វបដិ្លស្ធ្ការ 
កាន់កាប់ ហាមឃាត់្ការេក់្ដូ្រ ឬ មិនអនុញ្ហញ ត្ 
ឱ្យមានការឈូ្ស្ឆ្យ សូ្មបងបអូនក្បជាពេរដ្ឋ 
អលញ្ជ ីញមក្ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្មបលីស្នីសុ្ាំឱ្យមស្រនត ី
ជាំនាញក្ក្ស្ួងដ្ាំល ងីដននទីដដ្េមាននិយាមការ 
ចាស្់ោស្់ ពិនិត្យជាក់្ដស្តង លតី្ស្ាិត្លៅក្នុង 
ត្ាំបន់ការពារធ្មមជាតិ្ដដ្េក្តូ្វការពារ និងអភិរក្ស 

ដដ្រឬលទ។ លោក្បានបញ្ហជ ក់្ថ្ន ក្បជាពេរដ្ឋ 
ដដ្េមានការស្ងសយ័លៅត្ាំបន់លនសងៗលទៀត្ អាច 
អលញ្ជ ីញមក្ស្ថក្ស្ួរព័ត៌្មាន លៅក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា ន 
បានលរៀងរាេ់លមា ងលធ្វីការ។ ឯក្ឧត្តម បានលស្នីសុ្ាំ 
ឱ្យស្ថា ប័នតុ្ោការលមតាត  ជួយពិនិត្យចាំលពាេះស្ាំណុាំ  
លរឿងជលមាា េះដី្ធ្ាីក្នុងត្ាំបន់ឧទានជាតិ្ និងត្ាំបន់ 
ការពារធ្មមជាតិ្លនសងលទៀត្ មិនគួរកាត់្លស្ចក្តីលេី 
ស្ាំណុាំ លរឿងលនេះលទ លក្ពាេះជាស្ាំណុាំ លរឿងរ ាំលោភដី្រដ្ឋ 
លដាយខុស្ចាប់។ ក្នាងលៅក្កុ្មជនខិេខូចបាន 
លក្បីយុទធស្ថស្រស្ត «ឈ្នេះបានដី្ ចញ់បានេុយ» 

កាន់កាប់ដី្រដ្ឋលដាយខុស្ចាប់ លដាយការទស្រនាទ ន 
កាន់កាប់ដី្ធ្ាីខុស្ចាប់ និងអេះអាងថ្ន ខាួនជា 
មាច ស្់ក្មមស្ិទធ ិ និងបលងកីត្ជាក្កុ្មជលមាា េះជាមួយ 
ភាគីមាខ ងលទៀត្ លហយីរុញស្ាំណុាំ លរឿងលៅតុ្ោការ 
លដី្មបឱី្យស្លក្មចលស្ចក្តី អនក្ដដ្េឈ្នេះបានដី្ និង 
អនក្ចញ់លពេខាេះបានេុយ។ ឯក្ឧត្តមក៏្បានឱ្យ 
ដឹ្ងថ្ន ក្កុ្មលមលកាា ងខិេខូចមួយចាំនួនបានជួេ 
ក្បជាពេរដ្ឋស្ាូត្ក្ត្ង់ ០១នថ្ៃ ត្នមា ១០មឺុនលរៀេ 
លៅ ២០មឺុនលរៀេ លដី្មបចូីេកាន់កាប់ដី្ដដ្េមាន 
ក្មមស្ិទធិរចួលហយី និងខាេះញុេះញង់ក្បជាពេរដ្ឋឱ្យ 
កាន់រានទស្រនាទ នដី្នក្ពរដ្ឋលដាយខុស្ចាប់ លដី្មប ី
េក់្ឱ្យខាួនក្នុងត្នមាលថ្នក្។ ឯក្ឧត្តមបនតលទៀត្ថ្ន 
លៅក្នុងការរតឹ្បនតឹងវធិានការចាប់ទប់ស្ថក ត់្ និង 
បស្រងាក បចេនាននការទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្នក្ព របស្់ 
រដ្ឋពីក្កុ្មជនខិេខូច ក្ក្ស្ួងបរសិ្ថា នបានស្ហការ 
ជាមួយក្មាា ាំងស្មត្ាកិ្ចចមូេដាឋ ន ក្ស្ថងស្ាំណុាំ  
លរឿង និងលចទក្បកាន់ចាំលពាេះជនលេមីស្មួយចាំនួន 
ក្នុងលនាេះមាន លមលកាា ងទស្រនាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ឋក្នុង 
ឧទានជាតិ្ក្ពេះស្ីហនុរាមចាំនួន ២រូប និងត្ាំបន់ 
លក្បីក្បាស្់លក្ចីនយា ង ដក្ពក្ទឹក្ស្ថបក្ាេឆ្យ 
ចាំនួន ២រូប ដដ្េលទីបដត្ក្តូ្វតុ្ោការស្លក្មច 
នតនាទ លទាស្ កាេពីលដី្មដខឧស្ភាក្នាងលៅលនេះ។ 
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ផ្នែកទី ៥ 

 

ទរឿងនិទានខលី គំនិតអរ់រ ំ 
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ទរឿង «សរំាម្»   
«អែកប្សឡញរ់ថ្យនរអែក ផ្តខាុំប្សឡញម់ាតុភូម្ិខាុំ»  

       បញ្ហា លចេស្ាំរាមរលញ រនញ  គឺជាក្បធានបទ 
ដដ្េជដជក្ោន មិនលចេះចប់មិនលចេះលហយី លៅក្នុង 
ស្ងគមដខមរ អស្់រយៈលពេជាលក្ចីនឆ្ន ាំមក្លហយី។ 
ជដជក្លចេះដត្ជដជក្ រឯីស្ាំរាមលៅដត្មានដ្ដដ្េ។ 
ខាងលក្កាមលនេះជាគាំនិត្រ «អនក្ក្ស្ឡាញ់រថ្យនត» 
និង «អនក្ក្ស្ឡាញ់មាតុ្ភូមិ»។ 

      ខុ្ាំក្ស្ឡាញ់រថ្យនតខុ្ាំ  ដដ្រលទីបទិញរថ្យនតថ្មី 
ក្ស្ឡាង ត្នមានថ្ាជាងលគហដាឋ នធ្មមតាលៅលទៀត្។ 
ជិេះលៅណាមក្ណា ខុ្ាំមិនហា៊ា នទុក្វាលចេលទ 
លក្ពាេះខាា ចលគឆូត្ ខាា ចលគេួច ខាា ចលគបាំផ្លា ញ។ ខុ្ាំ 
ដត្ងដត្មាននត្កុ្ងលបីក្ លហយីនត្កុ្ងខុ្ាំមានតួ្នាទី 
ដថ្រក្ាការពារឡានរបស្់ខុ្ាំ។ ខុ្ាំក្ស្ឡាញ់ឡានខុ្ាំ 
ណាស្់ ក្ស្ឡាញ់រហូត្ដ្េ់លពេខាេះ ខុ្ាំលភាចខាួន 
ឯង ឬ អនក្ជិេះក្នុងឡានជាមួយ ខុ្ាំលភាចខាួនដដ្រក៏្ 
លបីក្ទាវ រឡានលបាេះ ឬ លចេស្ាំរាមតាមក្ញ្ច ក់្លៅ 
លេទីីស្ថធារណៈ ។  
             «ខុ្ាំក្ស្ឡាញ់មាតុ្ភូមិខុ្ាំ» លក្កាយលចេ 
ស្ាំរាមលហយី។ អនក្ដ្ាំលណីរដក្បរលនាេះ ក៏្និយាយ 

ក្នុងចិត្តថ្ន «ខុ្ាំក្ស្ឡាញ់មាតុ្ភូមិខុ្ាំដដ្រ»។ លោក្ 
ក្ស្ឡាញ់ឡានរបស្់លោក្ លោក្ក៏្មិនចង់ឱ្យ 
ឡានរបស្់លោក្គក្គិច ដត្ខុ្ាំក៏្មិនចង់ឱ្យមាតុ្ភូមិ 
របស្់ខុ្ាំគក្គិចដដ្រ ។  

      «មាតុ្ភូមិ» ខុ្ាំ មានត្នមានថ្ាជាងឡានរបស្់ 
លោក្លៅលទៀត្។ បុរស្ជាអនក្ដ្ាំលណីរ លដី្របលណតី រ 
ហួស្ចិត្តបលណតី រ និងក្គវដីត្ក្ាេលដាយោម នក្ស្ដី្ 
បនតលទៀត្ល យី ។  

       បីឆ្ន ាំលក្កាយមក្ មាច ស្់ឡានដ្ដដ្េ ក៏្មាន 
ឱ្កាស្លធ្វីដ្ាំលណីរតាមនាូវដ្ដដ្េមតងលទៀត្។ បាន 
លធ្វីដ្ាំលណីរមក្ដ្េ់ក្ដនាងចស្់ ក៏្ោត់្បានក្បទេះ 
ល ញីថ្ង់បាា ស្ទិក្យា ងលក្ចីន លៅរបា ត់្របា យ 
ពាស្វាេពាស្កាេលពញដត្នាូវ និងទីធាា ។ ល ញី 
ដូ្លចនេះ មាច ស្់រថ្យនតមានវបិបដិ្ស្ថរយីា ងខាា ាំងលក្ពាេះ 
ស្ក្មស្់ «មាតុ្ភូមិ» ក្តូ្វបានបាំផ្លា ញលដាយស្ាំរាម។  

      «អនក្ក្ស្ឡាញ់រថ្យនតអនក្ ប ុដនតខុ្ាំក្ស្ឡាញ់ 

មាតុ្ភូមិខុ្ាំ»៕ 
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ទរឿងរុរសអែកទចេះដឹង 

 
បុរស្មាន ក់្ចង់កាា យជា ឧបរាជ ក៏្បានលៅ 

ក្បេងលៅរាជធានី។ លពេក្បេងរចួ មហាក្សក្ត្ 
លៅបុរស្លនាេះលៅជួប  មហាក្សក្ត្ស្ួរថ្ន លតី្ឯង 
ចង់លធ្វីការក្បលភទណា ឯងលចេះអវីខាេះ? បុរស្លនាេះ 
លឆាីយលដាយអាំនួត្ថ្ន លគលចេះលក្ចីនណាស្់ លហយី 
លគចង់លធ្វីជាឧបរាជ។ េឺលហយីមហាក្សក្ត្លស្ីច 
លហយីក្ទង់ក្បាប់បុរស្លនាេះថ្ន  លយងីនឹងឱ្យឯងលធ្វី 
ឧបរាជ ដត្ឯងក្តូ្វលៅឃាវ េលស្េះ ១ដខស្ិន លស្េះ 
លនាេះមាន១០ក្ាេ ឯងក្តូ្វឱ្យវាលដ្ក្លមា ង១យប់ 
លហយីឯងក្តូ្វលក្កាក្លមា ង ៥ភាឺ រក្លៅម ខចី ដដ្េ 
លទីបក្តូ្វស្លនសមីឱ្យវាសុ្ី  លក្កាយមក្ឯងក្តូ្វលធ្វី 
របាយការណ៍ដាក់្មក្លយងីពិនិត្យ  ហាមកុ្ហក្ 
លទាេះមានក្ពឹត្តការណ៍យា ងណាក៏្លដាយ។ 

ស្ថា ប់ចប់រចួ បុរស្លនាេះក៏្លៅឃាវ េលស្េះ 
១ដខលក្កាយមក្ លគយក្របាយការណ៍មក្ឱ្យលស្ាច 
លមីេ។ របាយការណ៍បានបងាា ញថ្ន ៖ លស្េះ ១០ 

ងាប់អស្់ ០៥,  លស្េះលៅស្េ់ ០៥ ស្គមស្ថគ ាំង,  

លស្េះពណ៌ស្ កាា យជាក្បលនេះ។  

លស្ាចស្ួរថ្នលហតុ្អវីបានេទធនេមិនេអ? 

បុរស្លនាេះថ្ន ោត់្ហត់្លនឿយលពក្ លក្កាក្មិនទាន់ 
រក្លៅម  អត់្ងងុយោម នលពេបានមុជទឹក្ឱ្យលស្េះ 
ឯលស្េះខាេះមិនស្ថា ប់បងាគ ប់ ផ្លយោត់្ឱ្យរងរបួស្ 
ោត់្ក៏្វាយលស្េះលនាេះបណាា េឱ្យស្ថា ប់ខាេះ។ 

ស្ថា ប់េឺលហយីលស្ាចក្បាប់ថ្ន ឯងគួរលៅ 
ក្ស្ុក្ក្ាំលណីត្វញិចុេះ  មិនបាច់បលក្មីរាជការលទ។ 

េឺភាា មបុរស្លនាេះ បាននិយាយថ្ន លស្ាច 
លមីេងាយោត់្ណាស្់  ដដ្េយក្អនក្លចេះដឹ្ងឱ្យ 
លៅឃាវ េលស្េះលៅវញិ មិនស្មនឹងចាំលណេះោត់្លទ 
អនក្លចេះដឹ្ងលគស្មការងារឋានៈខពស្់ មិនដមនលៅ 
ឃាវ េលស្េះលទ។ 

លស្ាចក៏្បនទូេក្បាប់វញិ ៤ចាំណុច ៖   
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១.  ក្តឹ្មលក្កាក្ឱ្យចាំណីលស្េះឯងថ្នហត់្ ឯងលមាច 
អាចលមីេរបាយការណ៍បញ្ហា រាស្រស្តអត់្ងងុយបាន 
លៅ លក្ពាេះមស្រនតីេអ ក្តូ្វលដ្ក្លក្កាយរាស្រស្ត លងីបមុន 
រាស្រស្ត ស្មត្ាភាពេេះបង់ក្មាា ាំងរបស្់ឯង មានមិន 
លស្មអីាមាក្ត្មាន ក់្នង។  

 

២.  ក្តឹ្មលស្េះផ្លយឯង ឯងមិនអាចអត់្ធ្មត់្បាន 
នង លតី្ឯងអាចអត់្ធ្មត់្លពេរងការរេិះគន់ ជួប 
បញ្ហា ស្មុគស្ថម ញ ជាពិលស្ស្ រងការមួេបងាក ច់ 
បានយា ងណាលៅ? លក្ពាេះមស្រនតីពូដក្ដត្ងមានអនក្ 
ឈាន នីស្ ស្អប ់ មស្រនតីលធ្វីលក្ចីនដត្ងមានអនក្រេិះគន់ 
លបីអត់្ធ្មត់្មិនបាន ឯងឈ្រក្នុងដ្ាំដណងបាំលររីាស្រស្ត 
លមាចនឹងបាន? ស្មត្ាភាពអត់្ធ្មត់្របស្់ឯងមាន 
មិនលស្មីអនក្ឈ្រយាមទាវ រវា ាំងនង។  

 

៣.  ក្តឹ្មលស្េះ ១០ក្ាេ ជាស្ត្វតិ្រចឆ ន លចេះដត្ 

ឃាា ន លចេះដត្រត់្ និងលដ្ក្ ឯងក្គប់ក្គងមានខាេះ 
ងាប់ ខាេះរបួស្ ឯងក្គប់ក្គងមិនបាននង លតី្ឯង 
មានស្មត្ាភាពឯណា លៅក្គប់ក្គងមនុស្សរាប់ 
ោននាក់្ ដដ្េមានស្តិ្ស្មបជជញ្ញៈ មានការ 
លោភេន់បានលនាេះ?ស្មត្ាភាពននការក្គប់ក្គង 
របស្់ឯងមិនលស្មីលៅហាវ យក្ស្ុក្មួយនង។  

៤.  ក្តឹ្មលយងីពនយេ់ ឯងថ្នលយងីលមីេងាយឯង 
ឯងក្បតិ្ក្មមមួយរ ាំលពច លតី្ឯងលមាចនិងអាចនឹងនរ 
ក្នុងនាមជាមស្រនតីដដ្េមានស្ថម រតី្រងឹមាាំលដាេះក្ស្ថយ
បញ្ហា ជាតិ្បានលៅ? ស្មត្ាភាពននការក្គប់ក្គង 
អារមមណ៍របស្់ឯងមិនលស្មីនិងភីោងមួយនង។  

ក្ពេះមហាក្សក្ត្ ក៏្បានក្បាប់បដនាមថ្ន ៖ 
ចាំលណេះមួយមុខមិនក្គប់ក្ោន់លទ ក្នុងការកាា យជា 

អនក្លជាគជ័យ និងអនក្ដឹ្ក្នាាំ លបីោម នភាពអត់្ធ្មត់្ 
បទពិលស្ថធ្ន៍ ការដាក់្ខាួន ភាពសុ្ចចរតឹ្ និងភាព 
នឹងនរ រមួទាាំងគុណធ្ម៌ ស្ីេធ្ម៌ ស្ចចធ្ម៌ ។ 

ស្ថា ប់ចប់  បុរស្លនាេះលអៀនខាួនលពក្ក៏្ោ 

ក្ពេះមហាក្សក្ត្លៅក្ស្ុក្ក្ាំលណីត្វញិលៅ ! 

 

រចនាអត្ាបទលដាយ ៖ លោក្ក្សី្ ជាតិ្ មារតី្
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គំនតិអរ់រ ំ

 
មហាលស្ដ្ឋីពាន់ោន Warren Buffett 

បានក្បាប់ ៣ចាំណុច ស្មាឹងលមីេមុននឹងស្លក្មច 

ចិត្តដាក់្ទុនវនិិលយាគ។ Warren Buffett គឺជា 
មហាលស្ដ្ឋីពាន់ោនដុ្ោា រអាលមរកិ្លៅក្នុងេាំដាប់ 
ពិភពលោក្ដដ្េពូដក្ខាងវនិិលយាគ លហយីលោក្ 
ក៏្ជា នាយក្ក្បតិ្បត្តិរបស្់ក្កុ្មហ៊ាុន Berkshire 

Hathaway។ លោក្បានដចក្រ ាំដេក្ពីក្តាត ស្ាំខាន់ 
ចាំនួន ០៣ ដដ្េលោក្ដត្ងដត្យក្មក្ពិចរណា 
យា ងេមអិត្ មុននឹងស្លក្មចចិត្តវនិិលយាគ៖ 

១. នេិត្នេដត្មយួ ដដ្េមានការលពញនិយម 
រយៈលពេយូរ ៖ លនេះគឺជាចាំណុចចមបង ដដ្េ 
មហាលស្ដ្ឋី Warren Buffett ដត្ងដត្ស្មាឹងលមីេ 
និងចង់បានជាទីបាំនុត្។ លោក្បានមានក្បស្ថស្ន៍ 
ថ្ន “ក្កុ្មហ៊ាុន ឬ នេិត្នេណាដដ្េមានស្មត្ាភាព 
ក្នុងការក្បកួ្ត្ក្បដជងយូរអដងវង លនាេះលហយីគឺជា 
ឱ្កាស្មាស្ស្ក្មាប់ការវនិិលយាគ តួ្យា ងក្កុ្មហ៊ាុន 
កូ្កាកូ្ឡា ដដ្េបានឈ្រលជីងជាង ១០០ឆ្ន ាំលហយី 
ោម នលហតុ្នេណាដដ្េថ្នក្កុ្មហ៊ាុនលនេះ មិនអាច  

ឈ្រលជីងបនត ១០០ឆ្ន ាំ លៅមុខលទៀត្លនាេះលទ”។ 

២. ភាពជាអនក្ដឹ្ក្នាាំខាា ាំង ៖ ក្កុ្មហ៊ាុនដដ្េមាន 
ស្មត្ាភាពក្នុងការដឹ្ក្នាាំ ក្គប់ក្គង លស្ថម េះក្ត្ង់ 
នឹងលធ្វីឲ្យក្កុ្មហ៊ាុន លនាេះអាចរកី្ចលក្មីនបានកាន់ 
ដត្េអក្បលស្ីរ។ លោក្មានក្បស្ថស្ន៍ថ្ន“ក្តាត លនេះ 
ស្ាំខាន់ខាា ាំងណាស្់ លដាយស្ថរដត្លោក្មិនដមន 
ជាអនក្ជាំនាញ មិនយេ់ពីការក្គប់ក្គងក្កុ្មហ៊ាុន 
ដូ្ចលនេះ ក្កុ្មហ៊ាុនដដ្េមានស្មត្ាភាព ក្នុងការ 
ដឹ្ក្នាាំជាេក្ខខ័ណឌ មិនអាចលមីេរ ាំេងបាន” ។ 

៣. ត្នមាេអស្ក្មាប់ក្ក្មុហ៊ាុនេអ ៖ ក្កុ្មហ៊ាុនដដ្េ 
េអ ជាធ្មមតាមានត្នមាលរៀងនថ្ាបនតិច ប ុដនតវាជាការ 
វនិិលយាគដ៏្េអ ជាងការវនិិលយាគលដាយទិញភាគ 
ហ៊ាុនក្នុងត្នមាលថ្នក្ ដត្ជាក្កុ្មហ៊ាុនដដ្េមិនអាច 
លមីេល ញីចាស្់ពីអនាគត្ក្កុ្មហ៊ាុនលនាេះ។ 

«លទាេះជាមហាលស្ដ្ឋីពាន់ោនដុ្ោា រ 
មានេុយ ចយមិនអស់្ ក៏្ក្ត្វូលចេះចយ និងលចេះ
ស្នសាំដដ្រ»៕ 
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