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   -ទិវាម្យួលា៉ោ ងស្ប្ាប់ភពដ្នដ្ ី
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    -ប្បស្ិទិធភាពខពស្់ថនការលប្បបី្ប្លស្់ថាម្ពេអគ្ាីស្នមី្៉ោូតូអាគុ្យ 
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៤. ផ្នែកទី៤៖ សកម្មភាពចុុះជួយម្ូលដ្ឋា ន …………………………………………ទាំព័រទី៨៥ 
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   -ឯកឧម្តត ស្ថយ ស្ាំអាេ់ ជាំរុញឱ្យអាជាា ធរលខតតប្ពោះស្ី នុដប្បកាា យខាួនជារដ្ាប្លេទាំលនបី 
   -ឯកឧម្តត អា ង សុ្្ដេត លបីកការដ្ឋា នស្ថងស្ង់្ាូវលបតុងប្ស្ុកអូរា ាំងឳ លខតតតែូង មុ ាំ 
  -កម្មវធិីពេរដ្ាឆ្ា ត បរសិ្ថា នស្ថា ត លៅស្ថលាបឋម្ស្កិាថប្ជនសូ្រ 

៥. ផ្នែកទី៥៖ កំស្ថនរ………………………………………………………………………..ទាំព័រទី៩៥ 
 - កប្ម្ងរូបភាពបរសិ្ថា ន  

- អតាបទ្លប្ម្ៀងបរសិ្ថា ន  
- ស្ាំនួរ និង្លម្ាីយ បរសិ្ថា ន  
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អារម្ភកថា 
 

ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន ដដ្េឯកឧតតម្ លលាកជាំទ្វវ លលាក លលាកប្ស្ី មិ្តតអនកអាន កាំពុងកាន់
លៅកនុងថដ្លនោះ ជាឯកស្ថរ្ងប្កងមួ្យស្ប្ាប់្សពា្ាយជូនជាស្ថធារ ៈដ្េ់ ប្កស្ួង ស្ថា ប័ន
ពាក់ព័នធ ប្គ្រោះស្ថា នអប់រ ាំស្ិកានានា និងបណ្ណា េ័យជាតិ និងបណ្ណា េ័យមួ្យ ា្ំនួនលទៀត។ 
ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា នលនោះ លរៀប ា្ំលដ្ឋយប្កុម្ការង្ហររបស្់នាយកដ្ឋា នព័ត៌ាន និង្សពា្ាយបរសិ្ថា ន 
ថនអគ្ានាយកដ្ឋា ន ា្ំល ោះដ្រង និងព័ត៌ានបរសិ្ថា ន ប្កសួ្ងបរសិ្ថា ន ដដ្េជាអងាភាពបលង្ហា េ 
កនុងការប្បមូ្េទិននន័យ្ងប្កង លរៀប ា្ំ្េិត និងលប្លោះពុម្ព្ាយ ា្ំនួន២លេខ  កនុង១ឆ្ន ាំ។ 
 
  ប្កុម្ការង្ហរទស្សនាវដ្តីថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនខិតខាំ្ងប្កងលដ្ឋយដ្កប្ស្ង់នូវ វឌ្ឍនភាព
ស្មិ្ទធ្េការង្ហរ របស្់អងាភាពថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់លប្កាម្ជាតិ ា្ំ ុោះប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ជាព័ត៌ានខាីៗ 
ដដ្េប្លនអនុវតតកនាងម្ក និង ា្ំល ោះដ្រងបរសិ្ថា នៃមីៗទ្វាំងឡាយយកម្ករ ាំលេ្ជូនប្បិយមិ្តតអនកអាន 
អនកស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវដដ្េ្ូេ្ិតត និងប្ស្លាញ់វសិ្័យបរសិ្ថា ន។ លោេបាំ ងថនការលប្លោះពុម្ភ្ាយ
ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា នលនោះ គឺ្្សពា្ាយព័ត៌ានបរសិ្ថា ន និងបញ្រ្ញ្ហា បនូវ ា្ំល ោះដ្រង ដ្េ់ស្ថធារ ជននានា
នម្រយៈអាំណ្ណន លដី្ម្ែដីកដប្ប ន្ត់គ្ាំនិត និងឥរយិាបទ កនុងការ្ូេរមួ្ ា្ំលពាោះបុពាល តុបរសិ្ថា ន គឺ្កិ ច្
ោាំពារបរសិ្ថា ន ការអភិរកសជីវ្ប្មុ្ោះ ការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ និងការរស្់លៅលដ្ឋយ្ីរភាព។ 
 
  លយងីខាុ ាំលជឿជាក់ថា ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា នលនោះ នរងកាា យជាឧបករ ៍្សពា្ាយមួ្យ រមួ្ ា្ំដ ក
ជាំរុញប្បសិ្ទធភាពកនុងការដស្ាងយេ់ និងលប្កបជញ្ា ក់នូវ ា្ំល ោះដ្រងបរសិ្ថា ន ប្ស្បនម្ការអភិវឌ្ឍៃមីៗ 
និងស្ថា នភាពបរសិ្ថា នលៅកម្ពុជា។ 
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ផ្នែកទ១ី 
សកម្មភាពសខំាន់ៗ 

 
 

សកម្មភាពកែងុប្បច្ទស 
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ប្បម្ខុរាជរដ្ឋា ភិបាលជំរញុប្បជាពលរដ្ា 
ចូលរមួ្ប្សឡាញទ់កឹទច្នេ នងិប្សឡាញធ់នធានធម្មជាតិ 

 
ដៃាងកនុងពីធីបុ យទលនាលេីកទី៥ លប្កាម្ប្បធានបទ «ទលនា្ាភាា ប់ស្នតិភាព ប្បជាជននិងលទស្ រ្ ៍» 

ថៃៃទី១៦ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង សច្ម្រចអគ្គម្ហាច្សនាបតចី្តច្ជា ហ ុន ផ្សន 
នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតថីនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ថា ប្បជាពេរដ្ាទ្វាំងអស្់ោន ប្តូវ្ូេរមួ្ 
ដៃរកា និងប្ស្ឡាញ់ទរកទលនា បរងបួរ ល យីប្តូវទ្វញយក្េប្បលយាជន៍ពីទរកទលនា និងបរងបួរ។ 
សច្ម្េចច្តច្ជា ហ ុន ផ្សន ប្លនបញ្ហា ក់ថា កាេពីអតីតកាេ ប្តីរស្ល់ៅកនុងទលនាលប្្ីន ប៉ោុដនា 
ប្បជាពេរដ្ាតិ្ ល យីឥេូវប្បជាពេរដ្ាលប្្ីនដតប្តីកនុងទលនាតិ្ ដដ្េប្តូវឲ្យប្បជាពេរដ្ា្ូេរមួ្ 
ប្ស្លាញ់ទលនា និងប្ស្លាញ់ធនធានធម្មជាតិ។ សច្ម្រចច្តច្ជានាយករដ្ាម្ស្តនរី ហ ុន ផ្សន 
ប្លនដៃាងថាបុ យទលនាទី៥ លនោះ ប្តូវប្លនលធាីល ងីលេីកទី១ នម្ដ្ងទលនាស្ថប ដដ្េជាទលនាមួ្យដ៏្ធាំ 
របស្់កម្ពុជា។ ស្លម្ា្លតលជានាយករដ្ាម្ញ្រ្នតី បនារ ាំេរកល ងីវញិថា លោេបាំ ងថនការលរៀប ា្ំបុ យទលនា 
ស្ាំលៅបាំ្ុស្ស្ថម រតី លដី្ម្ែឲី្យប្បជាពេរដ្ាប្ស្លាញ់ទលនា ដដ្េបលប្មី្ដ្េ់វសិ្័យជាលប្្ីនជូនប្បជាជន 
កម្ពុជា ល យីបុ យគឺ្ានលោេបាំ ងជាក់លាក់ណ្ណស្់។ ស្លម្ា្លតលជា   ុន ដស្ន ប្លនដៃាងថា 
ទលនារបស្់លយងីមិ្នានប្តីតលៅលទៀតលនាោះលទ ប្បស្ិនលបីប្បជាពេរដ្ាលៅដតលប្បីប្ប្លស្់មិ្ន ា្ំលោេលៅ។ 
ជាមួ្យោន លនោះ ស្លម្ត្លតលជានាយករដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលេីកល ងីថា លៅឆ្ន ាំ២០២០ លបកខភាពលខតតដដ្េប្តូវ 
ទទួេប្លនលធាីជាាច ស្់ ទ្ោះថនការលរៀប ា្ំបុ យទលនា ប្តូវដតជាលខតតដដ្េានការអភិវឌ្ឍ និងអភិរកស។ 
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ប្បលទស្កម្ពុជាានលខតតជាលប្្ីនលៅនម្ដ្ងទលនាលម្គ្ងា ទលនាស្ថប និងទលនាប្លស្ថក់ 
ល យីទលនាទ្វាំងអស្់លនោះ ប្លន ត្េ់្េប្បលយាជន៍ជាលប្្ីនដ្េ់ប្បជាពេរដ្ាលយងី។ សច្ម្រចច្តច្ជា 
ហ ុន ផ្សន ក៏ប្លនជាំរុញឱ្យអាជាា ធរលខតតនីមួ្យៗប្តូវដតបនតយក្ិតតទុកដ្ឋក់ និងដៃរកា ា្ំលពាោះទលនា 
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ជាពិលស្ស្លខតតណ្ណដដ្េានទលនា ឬ បរងបួរ កនុងលខតតលនាោះគឺ្ប្តូវដត្ូេរមួ្ដៃរកា ការពារ ដូ្្ជា 
ានករ ីប្លក់ប្ោាំងទលនាជាលដី្ម្ ប្តូវានវធិានការទប់ស្ថា ត់កុាំឱ្យប្លក់បនត លដី្ម្ែកុីាំឱ្យានការរាេដ្ឋេ 
ប៉ោោះពាេ់ដ្េ់ការរស្់លៅរបស្់ប្បជាពេរដ្ា។ ពីធីបុ យទលនា លេីកទី៥ លរៀប ា្ំល ងីលៅលខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 
លប្កាម្ប្បធានបទ «ទលនា្ាភាា ប់ស្នតិភាព ប្បជាជន និងលទស្្រ ៍» រយៈលពេ៣ថៃៃ ោប់ពី១៥-១៧ 
ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ប្ពរតតកិារ ៍បុ យទលនាឆ្ន ាំលនោះ ប្លនលរៀប ា្ំឱ្យានការនាំងពិព័រ ៍ ស្ិកាខ ស្ថលា 
ការប្ប ងប្បដជង ការអប់រ ាំបរសិ្ថា ន ការដ្ឋាំលដី្ម្ល  ី ការអភិវឌ្ឍទីប្កុងស្ថា ត ទ្វក់ទ្វញលទស្្រ ៍ 
ការស្ាំដដ្ងស្ិេែោះ ការប្បគ្ាំតញ្រ្នតី និងការប្បកួតកីឡាល្សងៗជាលប្្ីន។ 

យា៉ោ ងណ្ណមិ្ញ ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លន្ូេរមួ្ដ្ឋក់នាំងឯកស្ថរ រូបភាព ឧបករ ៍ពិលស្ថធន៍ 
ទរកស្ថា ត និងខយេ់ និងរូបស្ាំណ្ណកនានា ថនការរកី ា្ំលរនីកនុងវសិ្័យបរសិ្ថា ន ានលោេបាំ ង 
្ូេរមួ្្សពា្ាយពីវសិ្័យបរសិ្ថា នលៅកម្ពុជា ដ្េ់ស្ថធារ ជនប្លនយេ់ដ្រង និង្ូេរមួ្ទ្វាំងអស្់ោន  
កនុងកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន ការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ ការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយ្ីរភាព 
ឱ្យកាន់ដតប្បលស្ីរល ងី ស្ប្ាប់ជាឧតតម្ប្បលយាជន៍យូរអដងាងស្ប្ាប់ប្បជាជនកម្ពុជា ប្គ្ប់ជាំនាន់ជាបនត 
បនាទ ប់លទៀត។  
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1325653397573778/1325652930907158/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCpSTNkz5BdVP8IbBWbKysW1zxWmB_lFwGar94B9cZqO_B3Kqg2OEtADmGOzoNJdi0KNsM0UdO-GAgJ&__xts__%5B0%5D=68.ARAl7ika5aFCu7d0JTq_f4VN8LzXhHS4InodU4EkLOmIkZ9dC_BsyOCVO6YB9Pz9OUEdVVoCl2_i9AikYMy9nX0zAVBjztvtEQOzMNIGHSn19CunGY2WXQff3EHgPK0lc9TsJR0y4tJB8XRR7gV2o4avAihe5r6lj4Ibd3qzSlKBbevGf6D-232x97UWozaE-xCI5cj87LHPInou1yqzMMB2_xT1l4r16YwL8nmCZVqvvCQaBx_-711sJhhLNW8DjvJkJlI1Bt2JdmBXVfoj_jD2stvT5F0WztQ0YcikaEmcQqJgghUA-tBhYOYQe1DDS0ViXnA_PVjoMa7VgsI8eQF-Pw
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1325653397573778/1325652930907158/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCpSTNkz5BdVP8IbBWbKysW1zxWmB_lFwGar94B9cZqO_B3Kqg2OEtADmGOzoNJdi0KNsM0UdO-GAgJ&__xts__%5B0%5D=68.ARAl7ika5aFCu7d0JTq_f4VN8LzXhHS4InodU4EkLOmIkZ9dC_BsyOCVO6YB9Pz9OUEdVVoCl2_i9AikYMy9nX0zAVBjztvtEQOzMNIGHSn19CunGY2WXQff3EHgPK0lc9TsJR0y4tJB8XRR7gV2o4avAihe5r6lj4Ibd3qzSlKBbevGf6D-232x97UWozaE-xCI5cj87LHPInou1yqzMMB2_xT1l4r16YwL8nmCZVqvvCQaBx_-711sJhhLNW8DjvJkJlI1Bt2JdmBXVfoj_jD2stvT5F0WztQ0YcikaEmcQqJgghUA-tBhYOYQe1DDS0ViXnA_PVjoMa7VgsI8eQF-Pw
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1325653397573778/1325652924240492/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCpKK3WlbOP2o5VKeU5UZ7Bp32IZ54Oxjg92FCcsumrRiOORgsImnuA1SEkjjQMrpVQsleVnokzZbDK&__xts__%5B0%5D=68.ARAl7ika5aFCu7d0JTq_f4VN8LzXhHS4InodU4EkLOmIkZ9dC_BsyOCVO6YB9Pz9OUEdVVoCl2_i9AikYMy9nX0zAVBjztvtEQOzMNIGHSn19CunGY2WXQff3EHgPK0lc9TsJR0y4tJB8XRR7gV2o4avAihe5r6lj4Ibd3qzSlKBbevGf6D-232x97UWozaE-xCI5cj87LHPInou1yqzMMB2_xT1l4r16YwL8nmCZVqvvCQaBx_-711sJhhLNW8DjvJkJlI1Bt2JdmBXVfoj_jD2stvT5F0WztQ0YcikaEmcQqJgghUA-tBhYOYQe1DDS0ViXnA_PVjoMa7VgsI8eQF-Pw
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1325653397573778/1325652924240492/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCpKK3WlbOP2o5VKeU5UZ7Bp32IZ54Oxjg92FCcsumrRiOORgsImnuA1SEkjjQMrpVQsleVnokzZbDK&__xts__%5B0%5D=68.ARAl7ika5aFCu7d0JTq_f4VN8LzXhHS4InodU4EkLOmIkZ9dC_BsyOCVO6YB9Pz9OUEdVVoCl2_i9AikYMy9nX0zAVBjztvtEQOzMNIGHSn19CunGY2WXQff3EHgPK0lc9TsJR0y4tJB8XRR7gV2o4avAihe5r6lj4Ibd3qzSlKBbevGf6D-232x97UWozaE-xCI5cj87LHPInou1yqzMMB2_xT1l4r16YwL8nmCZVqvvCQaBx_-711sJhhLNW8DjvJkJlI1Bt2JdmBXVfoj_jD2stvT5F0WztQ0YcikaEmcQqJgghUA-tBhYOYQe1DDS0ViXnA_PVjoMa7VgsI8eQF-Pw
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ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
ទទួលជួបតំណាងធនាគារពិភពច្ោកខាងផ្នែកបរសិ្ថា ន  

 
កនុងឱ្កាស្ទទួេជួបពិភាកាជាមួ្យ លលាក ប្គី្ស្តុវ លប្កពីន (Chistope Crepin) ប្បធាន 

ប្បតិបតតកិារបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជាតិថនធនាោរពិភពលលាក ប្បោាំតាំបន់អាសុ្ីបូព៌ា និងអាសុ្ី 
ប្ល៉ោ សុ្ី ាកិ លៅទីស្តីការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ថៃៃទី០៩ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនស្ងាត់ធៃន់លេីការពប្ងរងកិ ច្ស្ ការជាមួ្យថដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ លដី្ម្ែពីប្ងរងការ 
ប្គ្ប់ប្គ្ងបរសិ្ថា ន និងស្ងាម្លៅកម្ពុជា។ ឯកឧតតម្ ប្លនលេីល ងីថា ការការពារ និងអភិរកសធនធាន 
ធម្មជាតិ ប្លន្ូេរមួ្ ា្ំដ កស្ាំខាន់ជួយដ្េ់ ា្ំ ូេលស្ដ្ាកិ ច្ជាតិ ដដ្េកនុងលនាោះប្លនម្កពីវសិ្័យ 
លទស្្រ ៍ នម្រយៈកម្មវធីិលអកូលទស្្រ ៍ ជាពិលស្ស្តាំបន់លននរ។ ជាមួ្យោន លនោះ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី 
ប្លនលេីកល ងីថា លខតតប្ពោះស្ី នុ គឺ្ជាលខតតប៉ោូេលស្ដ្ាកិ ច្ដ៏្ានស្កាត នុពេរបស្់កម្ពុជា ល យីកាំពុង 
ានការអភិវឌ្ឍឈានលៅទីប្កុងទាំលនីបលៅកនុងតាំបន់មួ្យ។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ ប្លនលេីក 
ទរក្ិតតឱ្យានការកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ រវាងប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងធនាោរពិភពលលាក លេីការអភិវឌ្ឍ 
លដ្ឋយ្ីរភាពលៅលខតតប្ពោះស្ី នុទ្វក់ទងនរងទរកស្ថា ត អគ្ាិស្នី ក៏ដូ្្ជា ប្បព័នធេូ និងការប្គ្ប់ប្គ្ង 
ស្ាំ េ់រ រងស្ាំរាម្។ លៅកនុងឱ្កាស្លនោះលលាក ប្គី្ស្តុវ លប្កពីន (Chistope Crepin) ប្លនោប់អារម្ម ៍ 
លេីកការពប្ងរងកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការលេី ការប្គ្ប់ប្គ្ងបរសិ្ថា នលៅកម្ពុជា។ លលាកប្បធានប្បតិបតតិការ 
បរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជាតិថនធនាោរពិភពលលាកប្បោាំតាំបន់អាសុ្ីបូព៌ា និងអាសុ្ីប្ល៉ោ សុ្ី ាកិ ប្លនលេីក 
ល ងីពីការបលងាតីឱ្យានប្កុម្ការង្ហរស្ិការមួ្រវាងម្ញ្រ្នតីជាំនាញប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងធនាោរពិភពលលាក 
លេីគ្លប្ាងកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិរមួ្ោន  លដី្ម្ែី្ ូេរមួ្ការអភិវឌ្ឍតាំបន់លននរ ជាពិលស្ស្លៅលខតតប្ពោះស្ី នុ។ 
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សូ្ម្បញ្ហា ក់្ងដដ្រថា ធនាោរពិភពលលាក ានកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការេាជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា 
កនុងវសិ្័យបរសិ្ថា ន និងធនធានធម្មជាតិ រមួ្ទ្វាំង ការលរៀប ា្ំគ្លប្ាង «និរនតរភាពតាំបន់លទស្ភាព និង 
លទស្្រ ៍ធម្មជាតិ» ក៏ដូ្្ជា បញ្ហា ស្តីពីបរសិ្ថា ននានាលេីពិភពលលាក មូ្េនិធិអាកាស្ធាតុថបតង 
និងគ្លប្ាងភាពធន់នរងអាកាស្ធាតុលៅតាំបន់ដី្ស្ ត រទលនាលម្គ្ងា ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់ និងការបាំពុេ 
តាំបន់ទីប្បជុាំជន និងការអភិវឌ្ឍតាំបន់លននរស្មុ្ប្ទ។ កនុងជាំនួបលពេលនោះ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
ប្លនបង្ហា ញពី កិ ច្ការអាទិភាពដដ្េកាំពុងលរៀប ា្ំដប្បកាា យលខតតប្ពោះស្ី នុ ជាលខតតានការអភិវឌ្ឍគឺ្ 
រមួ្ាន៖ ទី១) ការពារសុ្ខសុ្វតាិភាពស្ប្ាប់ប្បជាពេរដ្ា និងលភាៀវលទស្្រ ប្ពម្ទ្វាំងវនិិលយាគិ្ន។ 
ទី២) ការអភិវឌ្ឍល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធ និងពប្ងរងប្គ្ប់ប្គ្ងឱ្យប្លនេា កាត់បនាយការបាំពុេខយេ់ ទី៣) 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់ រ រង-រាវ និងស្ាំរាម្ ឱ្យប្លនេា លដី្ម្ែលីធាីឱ្យលខតតប្ពោះស្ី នុានលស្ថភ័ ភាព 
ានអនាម័្យបរសិ្ថា នស្ថា ត និងកាន់ដតានការទ្វក់ទ្វញលភាៀវលទស្្រម្កកម្ានត និងទី៤) ការពប្ងរង 
ស្នតិសុ្ខ និងស្ណ្ណត ប់ធាន ប់លៅកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុឱ្យប្លនេា្ ងដដ្រ។ 
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កិចេប្បជុំថាែ ក់រដ្ាម្ស្តនរីច្លើកទី០៨ 
សរពីីការបំពលុផ្នែងអ័ពទឆ្េងផ្ដ្នច្ៅកែងុអនុតបំន់ច្ម្គ្ងគ 

 
 

ថៃៃទី២៤ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនលរៀប ា្ំកិ ច្ប្បជុាំថាន ក់រដ្ាម្ញ្រ្នតីលេីកទី០៨ 
ស្តីពីការបាំពុេដ្សងអ័ពទនាងដដ្នលៅអនុតាំបន់លម្គ្ងា លប្កាម្អធិបតីភាព ឯកឧតតម្ ស្ថយ ស្ាំអាេ់ 
រដ្ាម្ញ្រ្នតបី្កស្ួងបរសិ្ថា ន និង ឯកឧតតម្ លទៀ ស្ីហា អភិប្លេថនគ្ ៈអភិប្លេលខតតលស្ៀម្រាប ប្ពម្ទ្វាំង 
ានការអលញ្ា ីញ្ូេរមួ្ពីប្បតិភូម្កពីប្បលទស្កម្ពុជា ឡាវ មី្យា៉ោ ន់ា៉ោ  ថៃ លវៀតណ្ណម្ លេខាធិការដ្ឋា ន 
អាស្ថ ន និងម្ជឈម្ ឌ េឯកលទស្ឧតុនិយម្អាស្ថ ន ស្រុប ៦០រូប។ ឯកឧតតម្ ស្ថយ ស្ាំអាេ់ 
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនលេីកល ងីថា ប្បលទស្កនុងអនុតាំបន់លម្គ្ងាានប្បព័នធលអកូ ូសុ្ីដ៏្ស្ាំបូរដបប 
និងធនធានធម្មជាតិជាលប្្ីន ដូ្្ជា តាំបន់ដី្លស្ីម្ទរកស្ថប តាំបន់ដី្ម្លាគ្ តាំបន់លននរស្មុ្ប្ទ ធនធាន 
ថប្ពល  ីធនធានជេ្េ និងធនធានដរ ៉ោ ដដ្េរមួ្ ា្ំដ កដ្េ់ការលេីកកម្ពស្់គុ្ ភាពជីវតិម្នុស្ស។ 
យា៉ោ ងណ្ណក៏លដ្ឋយ ប្បព័នធលអកូ ូសុ្ី និងធនធានធម្មជាតិទ្វាំងលនោះ កាំពុងទទួេរង្េប៉ោោះពាេ់ពីការ 
ពប្ងីកថ ទ្ដី្កស្ិកម្ម ការពប្ងីកទីប្កុង ការរកីេូតលាស្់របស្់វសិ្័យឧស្ា កម្ម ការលប្បីប្ប្លស្់ធនធាន 
ធម្មជាតិ ួស្កប្មិ្ត ជាពិលស្ស្ការបាំពុេដ្សងអ័ពទនាងដដ្ន លដ្ឋយស្ថរលភាីងលនោះថប្ព។ បញ្ហា ទ្វាំងលនោះ 
ទ្វម្ទ្វរឱ្យានការ្ូេរមួ្លដ្ឋោះប្ស្ថយរមួ្ោន  របស្់ប្បលទស្ទ្វាំងអស្់លៅកនុងអនុតាំបន់។ កនុងន័យលនោះ 
លដី្ម្ែឈីានលៅស្លប្ម្្ប្លន្កខុវសិ្័យអាស្ថ ន ឆ្ន ាំ២០២០ ដដ្េានភាពប្ស្ស្់ស្ថា ត និងថបតង 
ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ថា កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការរវាងប្បលទស្រដ្ាស្ាជិកអាស្ថ ន ពិតជាាន 
ស្ថរៈស្ាំខាន់ណ្ណស្់កនុងការអនុវតតកិ ច្ប្ពម្លប្ពៀងអាស្ថ ន ស្តីពី ការបាំពុេដ្សងអ័ពទនាងដដ្ននម្រយៈ 
ការលរៀប ា្ំបទបែញ្ញតតិ ដ្នការយុទធស្ថញ្រ្ស្ត ដ្នការស្កម្មភាព និងវធិានការបង្ហា រ នម្ដ្ឋន និង 
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ពិនិតយលមី្េវឌ្ឍនភាពការង្ហរទប់ស្ថា ត់លភាីងលនោះថប្ពកនាងម្ក និងពិភាកាលេីគ្ាំនិត ត្ួ្ល ត្ីម្ ប្ពម្ទ្វាំង 
អនុស្ថស្ន៍នានា ដដ្េប្កុម្ការង្ហរបល ច្កលទស្ប្លនខិតខាំប្បរងដប្បងលរៀប ា្ំល ងី ស្ាំលៅលធាីឱ្យអនុតាំបន់ 
លម្គ្ងាដេងានការបាំពុេដ្សងអ័ពទ។ 
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ប្កសងួបរសិ្ថា ន  
ច្រៀបចំអបអរស្ថទរ ទិវាអនររជាតិនារ ី៨ ម្ីនា ឆ្ែ ២ំ០១៩ 

 
រាជធានីភនាំលពញ រលស្ៀេថៃៃពុធ ១លកីត ដខ្េាុន ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្២៥៦២ប្តូវនរង 

ថៃៃទី០៦ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ ច្ោកជំទាវ អុឹង កនាា ផាវី រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងកិ ច្ការនារ ី និង 
ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្ពម្ទ្វាំងលលាកជាំទ្វវ ប្លនអលញ្ា ីញ្ូេរមួ្កនុង 
ពិធីអបអរស្ថទរខួបលេីកទី១០៨ ទិវានារអីនតរជាតិ ៨មី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លប្កាម្ប្បធានបទ «លេីកកម្ពស្់ 
ស្ម្ភាពលយនឌ័្រ និងការោាំប្ទការពារស្ងាម្ លដី្ម្ែអីភិវឌ្ឍន៍ធនធានម្នុស្ស»។ លលាកជាំទ្វវ មុ្ាំ ថានី 
រដ្ាលេខាធិការ និងជាប្បធានស្ថខាស្ាគ្ម្នារកីម្ពុជាលដី្ម្ែសី្នតិភាពប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនលេីកល ងីថា 
ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្ប្លរពធទិវាអនតរជាតិនារ ី ៨មី្នា លដី្ម្ែបីង្ហា ញពីវឌ្ឍនភាពការង្ហរនារលីៅប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ដដ្េប្លន្ូេរមួ្ ា្ំដ កកនុងស្ងាម្ ជាពិលស្ស្កនុងវសិ្័យបរសិ្ថា ន។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា នានប្បស្ថស្ន៍លេីកល ងីថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា នស្លប្ម្្ប្លនេទធ្េធាំៗជាលប្្ីន 
ជាពិលស្ស្កនុងការលធាីទាំលនីបកម្មប្កស្ួង កនុងអា តតិរាជរដ្ឋា ភិប្លេកនាងលៅ លនោះលដ្ឋយានការ្ូេរមួ្ 
ពីញ្រ្ស្តី្ងដដ្រ។ លបីោម នការ្ូេរមួ្របស្់ញ្រ្ស្តី ការង្ហរកនុងវសិ្័យបរសិ្ថា នមិ្នអា្ទទួេប្លនការោាំប្ទ និង 
លជាគ្ជ័យលនាោះលទ។ ជាមួ្យោន លនោះ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលេីកល ងីពីការោាំពារនារលីតត តស្ាំខាន់លេ ី
សុ្ខាេភាព និងជីវភាពលៅកនុងស្ងាម្ នម្រយៈដ្នការយុទធស្ថញ្រ្ស្ត បនតលៅកនុងដ្នការយុទធស្ថញ្រ្ស្ត 
រដ្ាប្លេទាំលនីបប្កស្ួងបរសិ្ថា នកនុងរាជរដ្ឋា ភិប្លេអា តតិទី៦ ថនរដ្ាស្ភា។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
ប្លនលេីកទរក្ិតតដ្េ់ម្ញ្រ្នតីរាជការទ្វាំងអស្់ ជាពិលស្ស្នារដីដ្េកាំពុងបាំលរកីារង្ហរកនុងប្កស្ួង លដី្ម្ែលីេីក 
កម្ពស្់ការយេ់ដ្រង ការអភិវឌ្ឍស្ម្តាភាពលៅកនុងស្ថា ប័ន ក៏ដូ្្ជាលរៀប ា្ំប តុ ោះបណ្ណត េកាា យជាអនក 
ដ្រកនាាំលៅកនុងលពេខាងមុ្ខ។ 
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 ច្ោកជំទាវ អុឹង កនាា ផាវី រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្កស្ួងកិ ច្ការនារបី្លនលេីក ល ីងថា 

រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជាដតងដតប្លនយក្ិតតទុកដ្ឋក់ជានិ ច្ កនុងការលេីកកម្ពស្់ញ្រ្ស្តីរ ូតបលងាីតប្លនជាពាកយ
លស្ថា កថា ញ្រ្ស្តីជានារងខនងលស្ដ្ាកិ ច្ជាតិ។ នារបី្លនលធាីស្កម្មភាពបលងាីតស្ថន ថដ្ និងប្លន្ូេរមួ្ ា្ំដ ក
ទទួេ និងការដតងនាំងលដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិប្លេប្លន ា្េ់នូវការលេីកទរក្ិតា។ លលាកជាំទ្វវប្លនដៃាង
អាំ រគុ្ ា្ំលពាោះ ថាន ក់ដ្រកនាាំប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េជានិ ច្ជាកាេប្លន ត្េ់ឱ្កាស្ឱ្យនារបី្លនទទួេ
ការលេីកទរក្ិតត និងកិ ច្ោាំពារល្សងទ្វាំងកនុងស្ងាម្ប្គួ្ស្ថរ និងស្ងាម្ជាតិ។ សូ្ម្បញ្ហច ក់ថា លៅកនុង
ពិធីអបអរស្ថទរខួបលេីកទី១០៨ ទិវានារអីនតរជាតិ ៨មី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លប្ៅពីានបទបង្ហា ញ ឯកស្ថរ
វលីដ្អូ ស្តីពីការ្ូេរមួ្របស្់ញ្រ្ស្តីកនុងវសិ្័យបរសិ្ថា នរួ្ ម្ក ជាមួ្យអនក្ូេរមួ្កនុងលវទិកាលពេលនោះ ប្លន
ទទួេប្លនការដ្េរ ាំដេកបទពិលស្ថធន៍ និងភាពលជាគ្ជ័យពីវាគ្មិនជានារលីននីម្ៗម្កពីស្ថា ប័នដដ្េ 
លជាគ្ជ័យកនុងអាជីពការង្ហរ និងទទួេប្លនការោាំប្ទ និងលេីកទរក្ិតតល្សងៗពីប្គួ្ស្ថរ និងស្ងាម្ជាតិ 
ទទួេប្លនការប តុ ោះបណ្ណត េ ប្លនតស្ ូជាំនោះឧបស្គ្ានានា េោះបង់ខពស្់ ា្ំលពាោះជាំនាញវជិាា ជីវៈ និងប្លន 
កាា យជាអនកដ្រកនាាំ និងប្គ្ប់ប្គ្ងស្ថា ប័នធាំៗ្ងដដ្រ៕ 
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កិចេប្បជុំអនុគ្ណៈកម្មការសងគម្ និងបរសិ្ថា ន ច្លើកទី ៩  
តំបន់ប្តីច្កាណអភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា - ឡាវ - ច្វៀតណាម្ (CLV DTA) 

 
កិ ច្ប្បជុាំអនុគ្ ៈកម្មការស្ងាម្ និងបរសិ្ថា នលេីកទី៩ តាំបន់ប្តីលកា អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា ឡាវ  

លវៀតណ្ណម្ ប្លនប្ប្លរពធល ងីលៅថៃៃសុ្ប្ក ៣លកីត ដខ្េាុន ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្ ២៥៦២ ប្តូវនរង 
ថៃៃទី៨ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅលខតតប្កល្ោះ ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា។ ឯកឧតតម្ អា ង សុ្្ដេាត 
រដ្ាលេខាធិការ ប្កស្ួងបរសិ្ថា នថនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា លលាក ខុម្ ម្ួនោន់ឆ្ (Mr. Khom 
Douangchantha) អគ្ានាយករងថនអគ្ានាយកដ្ឋា នស្ ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ ប្កស្ួងព័ត៌ាន 
វបែធម៌្ និងលទស្្រ ៍ថនស្ថធារ រដ្ាប្បជាធិបលតយយប្បជាានិតឡាវ និងលលាកប ឌិ ត ដួ្ង ថាញ់អាន 
(Dr. Duong Thanh An) អនុប្បធានវទិាស្ថា នយុទធស្ថញ្រ្ស្ត និងលោេនលយាប្លយធនធានធម្មជាតិ 
និងបរសិ្ថា ន ប្កស្ួងធនធានធម្មជាតិ និងបរសិ្ថា នថនស្ថធារ រដ្ាស្ងាម្និយម្លវៀតណ្ណម្ ប្លនអលញ្ា ីញ 
លធាីជាស្ ប្បធានកិ ច្ប្បជុាំលនោះ លដ្ឋយានការ្ូេរមួ្ពីថាន ក់ដ្រកនាាំ និងម្ញ្រ្នតីថនប្កស្ួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ 
ថនប្បលទស្ទ្វាំង៣ កម្ពុជា ឡាវ និងលវៀតណ្ណម្ជាលប្្ីននាក់។ កនុងឱ្កាស្លនាោះ ឯកឧតតម្ អា ង សុ្្ដេាត 
ប្លនស្ងាត់ធៃន់ថា កនុងរយៈលពេមួ្យទស្វតសរក៍នាងម្កលនោះ ប្បលទស្ទ្វាំងបីានកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្យា៉ោ ង 
ឆ្ប់រ ័ស្ ប៉ោុដនតលទ្វោះបីជាយា៉ោ ងណ្ណក៏លដ្ឋយលយងីទទួេស្ថា េ់ថា លយងីលៅដតជួបប្បទោះបញ្ហា ប្ប ម្ 
ជាលប្្ីនកនុងការធានាថាកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្ឱ្យាននិរនតរភាព និងរមួ្បញ្ចូ េជាពិលស្ស្កនុងការលដ្ឋោះប្ស្ថយ 
្េប៉ោោះពាេ់អវជិាានថនការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុ និងកាត់បនាយគ្ាា តថនការអភិវឌ្ឍន៍។ ឯកឧតតម្ 
រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនឱ្យដ្រងដដ្រថា ប្បមុ្ខដ្រកនាាំរាជរដ្ឋា ភិប្លេ និងរដ្ឋា ភិប្លេថនប្បលទស្ 
ទ្វាំង៣ ប្លនអោះអាងពីការលបតជាា ្ិតតខពស្់កនុងការការពារបរសិ្ថា ន ការប្គ្ប់ប្គ្ង និងការលប្បីប្ប្លស្់ធនធាន 
ធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព រមួ្ាន ធនធានទរក និងថប្ពល  ី ល យីប្លនស្ ការោន អនុវតតកម្មវធីិ 
ស្តីពី កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការកនុងការលនាីយតបនរងការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុ និងការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានទរក 
្ងដដ្រ។ ជាមួ្យោន លនោះ្ងដដ្រ ស្ ប្បធានកិ ច្ប្បជុាំអនុគ្ ៈកម្មការស្ងាម្ និងបរសិ្ថា ន លេីកទី៩ 
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តាំបន់ប្តីលកា អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា - ឡាវ - លវៀតណ្ណម្ ប្លនលេីកល ងីពីលស្្កតីរ ាំពរងលេីេទធ្េថនកិ ច្ 
ពិភាកា ដដ្េជាំរុញឱ្យស្ ប្បតិបតតិការរវាងលខតតជាប់ប្ពាំដដ្នថនប្បលទស្ទ្វាំង៣ ក៏ដូ្្ជាអតាប្បលយាជន៍ 
កាន់ដតប្បលស្ីរស្ប្ាប់ប្បលទស្ទ្វាំង៣ នម្រយៈស្កម្មភាពថនកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការនានាជាមួ្យោន ។ 
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា កាេពីឆ្ន ាំមុ្នលៅកនុងកិ ច្ប្បជុាំកាំពូេលៅទីប្កុងហា ូយ ប្បលទស្លវៀតណ្ណម្ ប្បមុ្ខ 
រាជរដ្ឋា ភិប្លេ និងរដ្ឋា ភិប្លេថនប្បលទស្ទ្វាំង៣ ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់អាំពី ស្មិ្ទធិ្េថនកម្មវធីិកិ ច្ស្  
ប្បតិបតតិការជាមួ្យោន  ជាពិលស្ស្កនុងការអភិវឌ្ឍលស្ដ្ាកិ ច្ ស្ងាម្ ដដ្េានលខតតជាប់ប្ពាំដដ្ន ា្ំនួន១៣ 
ថនប្បលទស្ទ្វាំង៣ កម្ពុជា ឡាវ លវៀតណ្ណម្។ ប្បលទស្តាំបន់ប្តីលកា អភិវឌ្ឍន៍ ប្លនទទួេអតាប្បលយាជន៍ 
រមួ្ោន លៅកនុងវសិ្័យស្នតិសុ្ខ នលយាប្លយ លស្ដ្ាកិ ច្ និងការអប់រ ាំ ដដ្េប្លនជួយកាត់បនាយគ្ាា តថន 
ការអភិវឌ្ឍ ា្ំលណ្ណម្ប្បលទស្កនុងតាំបន់។ ប្កស្ួងពា ិជាកម្ម ប្លនលធាីជាាច ស្់ ទ្ោះលរៀប ា្ំកិ ច្ប្បជុាំលេីកទី 
១២ ថនគ្ ៈកាម ធិការស្ប្ម្បប្ស្មួ្េតាំបប្ន់តីលកា អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឡាវ លវៀតណ្ណម្ (CLV DTA) 
និងកិ ច្ប្បជុាំពាក់ព័នធ ោប់ពីថៃៃទី០៨ ដ្េ់ ថៃៃទី១០ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅលខតតប្កល្ោះ 
ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា។ កិ ច្ប្បជុាំលនោះ នរងពិនិតយលមី្េល ងីវញិលេីវឌ្ឍនភាពថនការអនុវតត និងការ 
ត្េ់អនុស្ថស្ន៍លេីក ច្ស្ ប្បតិបតតិការ លស្ដ្ាកិ ច្ លប្កាម្ប្កបខ ឌ តាំបន់ប្តីលកា អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា 
ឡាវ លវៀតណ្ណម្ (CLV DTA) បនាទ ប់ពីកិ ច្ប្បជុាំកាំពូេកម្ពុជា ឡាវ លវៀតណ្ណម្ លេីកទី១០ ស្ីតពី 
តាំបន់ប្តីលកា អភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឡាវ លវៀតណ្ណម្ (CLV DTA) កាេពីដខមី្នាឆ្ន ាំ២០១៨ 
លៅទីប្កុងហា ូយ ប្បលទស្លវៀតណ្ណម្ ប្ពម្ទ្វាំងពិភាកាលេីដ្នការស្កម្មភាព និងបលងាីតគ្លប្ាង 
លដី្ម្ែអីនុវតតន៍កិ ច្ប្ពម្លប្ពៀង/ ដ្នការលម្ ដដ្េានប្ស្ថប់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1320114104794374/1320113404794444/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBSrC6Hs0VvRy7ts1ngrpqxW6co-LJtxUvnji1JZu-E1ruCwnzci97Yis9wAZQavzDLwpHTqJBjM_3e&__xts__%5B0%5D=68.ARDqTRiMDxg20rwIf6CjMqf2P3n_4VJlgCtAa6qG6ue_pkuA3x1lXGtc6GkzfbRrATmXVjFbcidfDiOy1CZNnPJ9yt_-eAAbe-GR8-Erd2ItvrbZ7LzLifq3fF9OjneV0Bq1k8WLotSmSnWWCASfpb4Y24jh_h4XJb4nYg2EjH8toDEonw_EbgM0lnfncRx_PSVkrCOJYXO2VAp68m5nOPFDD5dp5n-piJ3wIHP-1s6tXzFEpEY8K-few7okrhdaXgXHVkrQWcbmOAJinaUmrfoHlWa9ttzFBax4Hf2dRAzheU-qn-UObmRMW8u80wcdoYY4GHISPO-xhQ3QI4r7xuxy2g
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1320114104794374/1320113404794444/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBSrC6Hs0VvRy7ts1ngrpqxW6co-LJtxUvnji1JZu-E1ruCwnzci97Yis9wAZQavzDLwpHTqJBjM_3e&__xts__%5B0%5D=68.ARDqTRiMDxg20rwIf6CjMqf2P3n_4VJlgCtAa6qG6ue_pkuA3x1lXGtc6GkzfbRrATmXVjFbcidfDiOy1CZNnPJ9yt_-eAAbe-GR8-Erd2ItvrbZ7LzLifq3fF9OjneV0Bq1k8WLotSmSnWWCASfpb4Y24jh_h4XJb4nYg2EjH8toDEonw_EbgM0lnfncRx_PSVkrCOJYXO2VAp68m5nOPFDD5dp5n-piJ3wIHP-1s6tXzFEpEY8K-few7okrhdaXgXHVkrQWcbmOAJinaUmrfoHlWa9ttzFBax4Hf2dRAzheU-qn-UObmRMW8u80wcdoYY4GHISPO-xhQ3QI4r7xuxy2g
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1320114104794374/1320113431461108/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDnkmc69yo0gWMW2bG-NCUvbV6YJdQOVQWhlJnibHJCHCRuwk1nO6U8Uu0rvIjXUOL8xLOb2wEoixeP&__xts__%5B0%5D=68.ARDqTRiMDxg20rwIf6CjMqf2P3n_4VJlgCtAa6qG6ue_pkuA3x1lXGtc6GkzfbRrATmXVjFbcidfDiOy1CZNnPJ9yt_-eAAbe-GR8-Erd2ItvrbZ7LzLifq3fF9OjneV0Bq1k8WLotSmSnWWCASfpb4Y24jh_h4XJb4nYg2EjH8toDEonw_EbgM0lnfncRx_PSVkrCOJYXO2VAp68m5nOPFDD5dp5n-piJ3wIHP-1s6tXzFEpEY8K-few7okrhdaXgXHVkrQWcbmOAJinaUmrfoHlWa9ttzFBax4Hf2dRAzheU-qn-UObmRMW8u80wcdoYY4GHISPO-xhQ3QI4r7xuxy2g
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1320114104794374/1320113431461108/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDnkmc69yo0gWMW2bG-NCUvbV6YJdQOVQWhlJnibHJCHCRuwk1nO6U8Uu0rvIjXUOL8xLOb2wEoixeP&__xts__%5B0%5D=68.ARDqTRiMDxg20rwIf6CjMqf2P3n_4VJlgCtAa6qG6ue_pkuA3x1lXGtc6GkzfbRrATmXVjFbcidfDiOy1CZNnPJ9yt_-eAAbe-GR8-Erd2ItvrbZ7LzLifq3fF9OjneV0Bq1k8WLotSmSnWWCASfpb4Y24jh_h4XJb4nYg2EjH8toDEonw_EbgM0lnfncRx_PSVkrCOJYXO2VAp68m5nOPFDD5dp5n-piJ3wIHP-1s6tXzFEpEY8K-few7okrhdaXgXHVkrQWcbmOAJinaUmrfoHlWa9ttzFBax4Hf2dRAzheU-qn-UObmRMW8u80wcdoYY4GHISPO-xhQ3QI4r7xuxy2g
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1320114104794374/1320113431461108/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDnkmc69yo0gWMW2bG-NCUvbV6YJdQOVQWhlJnibHJCHCRuwk1nO6U8Uu0rvIjXUOL8xLOb2wEoixeP&__xts__%5B0%5D=68.ARDqTRiMDxg20rwIf6CjMqf2P3n_4VJlgCtAa6qG6ue_pkuA3x1lXGtc6GkzfbRrATmXVjFbcidfDiOy1CZNnPJ9yt_-eAAbe-GR8-Erd2ItvrbZ7LzLifq3fF9OjneV0Bq1k8WLotSmSnWWCASfpb4Y24jh_h4XJb4nYg2EjH8toDEonw_EbgM0lnfncRx_PSVkrCOJYXO2VAp68m5nOPFDD5dp5n-piJ3wIHP-1s6tXzFEpEY8K-few7okrhdaXgXHVkrQWcbmOAJinaUmrfoHlWa9ttzFBax4Hf2dRAzheU-qn-UObmRMW8u80wcdoYY4GHISPO-xhQ3QI4r7xuxy2g
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ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់អច្ ជ្ ើញជាអធិបត ី
ពិធីសច្មាព ធច្បើកការដ្ឋា នស្ថងសងអ់គារពាណិជជកម្ម Chief Tower 

 
លៅប្ពរកថៃៃប្ព ស្ែតិ៍ ១ លរា្ ដខ្េាុន ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្.២៥៦២ នារាជធានីភនាំលពញ 

ថៃៃទី២១ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនអលញ្ា ីញ 
ស្លាព ធលបីកការដ្ឋា នស្ថងស្ង់អោរពា ិជាកម្ម Chief Tower"។ កនុងឱ្កាស្លនាោះឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្លន 
ស្ដម្តងការស្ថា គ្ម្ន៍ និងអបអរស្ថទរ ា្ំលពាោះការស្លប្ម្្្ិតតដ៏្ប្តរម្ប្តូវរបស្់ប្កុម្  ុន JS PROPERTY 
INTERNATIONAL ដដ្េប្លនដ្ឋក់ទុនវនិិលយាគ្យា៉ោ ងលប្្ីនកនុងការកស្ថងអោរពា ិជាកម្ម CHIEF 
TOWER លនោះល ងី ជាមួ្យនរងការ ត្េ់លស្វាកម្មពាក់ព័នធល្សងៗស្ប្ាប់ការលធាីធុរកិ ច្ ការស្ថន ក់លៅ 
និងការលធាីអាជីវកម្មនានា ប្បកបលដ្ឋយភាពង្ហយប្ស្ួេ និងស្តង់ដ្ឋខពស្់។ លនោះមិ្នប្តរម្ដតនាុោះបញ្ហច ាំងនូវ 
ជាំលនឿទុក្ិតតដ៏្មុ្តាាំរបស្់វនិិលយាគិ្ន ម្កលេីលោេនលយាប្លយរបស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជាប៉ោុលណ្ណា ោះលទ 
ប៉ោុដនតក៏ប្លនបង្ហា ញឱ្យល ញីអាំពី ការគិ្តគូ្រដ៏្ឈាា ស្ថវរបស្់វនិិលយាគិ្ន ា្ំលពាោះទី្ារកម្ពុជាដដ្េកាំពុង 
ានស្នទុោះយា៉ោ ងខាា ាំងកាា  និងប្បកបលដ្ឋយភាពទ្វក់ទ្វញ្ងដដ្រ។ ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនខិតខាំលេីកកម្ពស្់ 
ប្បស្ិទធភាពការង្ហររបស្់ខាួន នម្រយៈការលធាីទាំលនីបកម្មស្ថា ប័ន ការដ្ឋក់ល្ញនូវរដ្ាប្លេទាំលនីប និងដក 
េម្ានូវប្កបខ ឌ ្ាប់ និងលោេនលយាប្លយជាបនតបនាទ ប់ លដី្ម្ែពីប្ងរងភាពជាថដ្គូ្ឱ្យកាន់ដតប្បលស្ីរ 
ជាមួ្យអនកពាក់ព័នធទ្វាំងអស្់ ជាពិលស្ស្វសិ្័យឯកជន កនុងការលេីកកម្ពស្់អនុលលាម្ភាពលៅនម្្ាប់ 
និងេិខិតបទដ្ឋា ននានាលៅកម្ពុជា ស្ាំលៅរមួ្ោន ការពារបរសិ្ថា ន ប្ពម្ទ្វាំងោាំប្ទដ្េ់ការប្បកបធុរកិ ច្ 
របស្់ស្ ប្ោស្ ការអភិវឌ្ឍស្ងាម្លស្ដ្ាកិ ច្ជាតិ និងការរស្់លៅរបស្់ប្បជាជនប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព។ 
កនុងន័យលនោះ ប្កស្ួងប្លននិងកាំពុងកស្ថង ប្ពម្ទ្វាំងពប្ងរងការអនុវតតនូវេិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតតពាក់ព័នធ 
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ដូ្្ជា ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំរាម្ស្ាំ េ់រ រងទីប្បជុាំជន ស្ាំ េ់បរកិាខ រអគ្ាិស្នី និងលអ ិ្ ប្តូនិក ៃង់ប្លា ស្ទិក 
ប្ពម្ទ្វាំងការអនុវតត «ដ្នការយុទធស្ថញ្រ្ស្តទីប្កុងថបតង ស្ប្ាប់រាជធានីភនាំលពញ ២០១៦-២០២៥» 
្ងដដ្រ។ ប្កស្ួងក៏កាំពុងយក្ិតតទុកដ្ឋក់ខពស្់ កនុងការជាំរុញ្េនាប្ប ងប្បណ្ណាំងទីប្កុងឈានមុ្ខ 
គ្លប្ាងថបតង ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង-រាវ ការលរៀប ា្ំអាងប្បប្ពរតតកម្ម ការប្គ្ប់ប្គ្ងការបាំពុេខយេ់ 
ការលរៀប ា្ំស្ួន្ារថបតង ការស្នសាំស្ាំថ្ថាម្ពេ និងការលរៀប ា្ំល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធថបតង ប្ពម្ទ្វាំងការ 
គិ្តគូ្រល្សងៗលទៀត ដដ្េបងាេកខ ៈឱ្យានបរសិ្ថា នថនការរស្់លៅ និងការអភិវឌ្ឍលដ្ឋយ្ីរភាព។ 
ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលេីកទរក្ិតតដ្េ់ប្កុម្  ុនវនិិលយាគ្ទ្វាំងអស្់ យក្ិតតទុកដ្ឋក់អនុវតតឱ្យប្លន 
ខាា ប់ខាួននម្្ាប់ និងេិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតតជាធរាន រាប់ទ្វាំងបទដ្ឋា ន និងលោេការ ៍ដ នាាំ 
បល ច្កលទស្ពាក់ព័នធនរងកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន និងការប្គ្ប់ប្គ្ងប្បកបលដ្ឋយប្បស្ិទធភាពនូវរាេ់ស្កម្មភាព 
ពាក់ព័នធកនុងវសិ្័យស្ាំ ង់ លដី្ម្ែធីានាប្លននូវគុ្ ភាព លស្ថភ័ ភាព សុ្វតាិភាព និងស្ណ្ណត ប់ធាន ប់ 
ស្ថធារ ៈ។ ពិតណ្ណស្់ ការអនុវតតប្លនខាា ប់ខាួននម្្ាប់ និងេិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតតជាធរាន 
លៅកម្ពុជាពីស្ាំណ្ណក់វនិិលយាគិ្ន គឺ្ជាការ្ូេរមួ្ ា្ំដ កយា៉ោ ងស្ាំខាន់ជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភិប្លេ កនុងការ 
លេីកកម្ពស្់សុ្ខុាេភាពរបស្់ប្បជាពេរដ្ា គុ្ ភាពបរសិ្ថា ន និងសុ្ខដុ្ម្រម្នាកនុងស្ងាម្។ ប្កស្ួង 
រកីរាយនរង ត្េ់កិ ច្ស្ ការនានា ប្បស្ិនលបីប្កុម្  ុនានតប្មូ្វការ ឬ ស្ាំ ូម្ពរណ្ណមួ្យ លដី្ម្ែលីយងី 
អា្ស្លប្ម្្នូវលោេលៅរមួ្ខាងលេីប្លនេាប្បលស្ីរ។ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1328419080630543/1328417927297325/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAbJn8czGowachu1NBw0N0YZVSiSnYFRW-SBCqrwDFm8s3Ga3E9WtNnZeaX3jL01Iwea4ZILeXHV7xn&__xts__%5B0%5D=68.ARDv-UT2chn8l5oW4RG8a9qaWHlr8_9eWg8jJFvGcMb6zNGe4ZM1IxdEbSIeaPc5pzblL-f2yC7iVnB0aAr5IIhSDR-V1RgyRGTrTz45RxKl7ew2qnSFgFBenRp93RKSpfWqBfOnSZt-ugSUKng4Ob9AMWgL1gxdyE9_h8_xOcWZk0q5Or2eKZDrQsvVyGZHLQLeBVVx7BtFYuOEjgPmXxZ_9oyjXtNosnnooR5IEF_CAWCdtiqput3g-PUi3zGJ1RGMKEOe2WgXHUooXoCYVDBhyhqXfy9cUXky0xOJ4XlsEfa0XZfspGtifXAHDRgrluuX2Gg24mhX_GKj9jr2DPzyiQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1328419080630543/1328417927297325/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAbJn8czGowachu1NBw0N0YZVSiSnYFRW-SBCqrwDFm8s3Ga3E9WtNnZeaX3jL01Iwea4ZILeXHV7xn&__xts__%5B0%5D=68.ARDv-UT2chn8l5oW4RG8a9qaWHlr8_9eWg8jJFvGcMb6zNGe4ZM1IxdEbSIeaPc5pzblL-f2yC7iVnB0aAr5IIhSDR-V1RgyRGTrTz45RxKl7ew2qnSFgFBenRp93RKSpfWqBfOnSZt-ugSUKng4Ob9AMWgL1gxdyE9_h8_xOcWZk0q5Or2eKZDrQsvVyGZHLQLeBVVx7BtFYuOEjgPmXxZ_9oyjXtNosnnooR5IEF_CAWCdtiqput3g-PUi3zGJ1RGMKEOe2WgXHUooXoCYVDBhyhqXfy9cUXky0xOJ4XlsEfa0XZfspGtifXAHDRgrluuX2Gg24mhX_GKj9jr2DPzyiQ
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ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ចុុះជួបសចំ្ណុះសណំាល និង  
សរួសខុទុកខកងទ័ពច្ៅ បញ្ជជ ការដ្ឋា នច្ោធភូម្ិភាគ្ទី១ ច្ខតរសទងឹផ្ប្តង 

 
លៅកនុងរដូ្វបុ យ្ូេឆ្ន ាំៃមីប្បថព ីជាតិ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 

ប្លនជួបស្ាំល ោះស្ាំណ្ណេ ស្ួរសុ្ខទុកខ នាយទ្វហាន នាយទ្វហានរង និងពេទ្វហាន លៅបញ្ហា ការ 
ដ្ឋា នលយាធភូមិ្ភាគ្ទី១ ដដ្េានមូ្េដ្ឋា នលៅលខតតស្ទរងដប្តង កាេពីថៃៃប្ព ស្ែ ិ៍ ០៨លរា្ ដខ្េាុន 
ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្ ២៥៦២ ប្តូវនរង ថៃៃទី២៨ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩។ ឯកឧតតម្ឧតតម្លស្នីយឯ៍ក 
 ួត ឈាង លម្បញ្ហា ការរងកងទ័ពលជីងលោក និងជាលម្បញ្ហា ការលយាធភូមិ្ភាគ្ទី១ ប្លនបញ្ហា ក់ថា 
លវទិកាលនោះ លរៀប ា្ំល ងីប្ស្បជាមួ្យស្ភាពការ ៍នលយាប្លយថនប្បលទស្ជាតិ ានសុ្ខស្នតិភាព 
លពញលេញ លស្ដ្ាកិ ច្ជាតិានកាំល ីនជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ លដ្ឋយស្ាិតលប្កាម្ការដ្រកនាាំដ៏្ឆ្ា តថវរបស្ ់
សច្ម្រចអគ្គម្ហាច្សនាបតីច្តច្ជា ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតីថនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា 
ល យីវាក៏ជាការបង្ហា ញលអាយល ញីពី ប្គ្រោះស្ថម្គ្ាីភាពដ៏្រ រងាាំ រវាងកងទ័ពលៅស្ម្រភូមិ្មុ្ខ ជាមួ្យ 
ថាន ក់ដ្រកនាាំប្កស្ួងបរសិ្ថា ន រមួ្ជាមួ្យ វសិ្័យឯកជន និងប្បជាពេរដ្ាលៅស្ម្រភូមិ្លប្កាយ។  
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ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនលេីកល ងីថា លនោះគឺ្ជាប្បថព ី 
ដ៏្េាមួ្យរវាង ស្ម្រភូមិ្លប្កាយជួយឧបតាម្ភដ្េ់ស្ម្រភូមិ្មុ្ខ ល យីវាក៏ជាវបែធម៌្ដ្ករ ាំដេក្ងដដ្រ 
ដដ្េប្កស្ួងបរសិ្ថា ន រមួ្ជាមួ្យវសិ្័យឯកជន ប្លន្ងស្ម្ព័នធលម្ប្តីភាពជាមួ្យកងកាា ាំងបញ្ហា ការដ្ឋា ន 
លយាធភូមិ្ភាគ្ទី១។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ ក៏ប្លនានប្បស្ថស្ន៍ដៃាងអាំ រគុ្ លៅដ្េ់ 
នាយទ្វហាន នាយទ្វហានរង ពេទ្វហានទ្វាំងអស្់ ដដ្េប្លនេោះបង់ប្គ្ប់ដបបយា៉ោ ង លដី្ម្ែកីារពារ 
បូរ ៈភាពទរកដី្ ឲ្យប្លនគ្ង់វងស និង ត្េ់នូវសុ្ខស្នតិភាព ជូនប្បលទស្ជាតិាតុភូមិ្។ ជាមួ្យោន លនោះ 
ឯកឧតតម្ប្លនស្ងាត់ធៃន់ការយក្ិតតទុកដ្ឋក់ខពស្់ដ្េ់កងទ័ព លៅលេីបញ្ហា សុ្ខភាព អនាម័្យ ជីវភាព 
និងលធាីការកស្ថងជប្ម្កកនុងអងាភាព ប្ពម្ទ្វាំងជាំរុញឱ្យានការ្ូេរមួ្ ា្ំដ កការពារ និងអភិរកស 
ធនធានធម្មជាតិ លដី្ម្ែបី្បជាពេរដ្ារស្់លៅលដ្ឋយសុ្ខស្ថនត និងការអភិវឌ្ឍនប្បលទស្ជាតិលដ្ឋយ្ីរភាព 
លៅអនាគ្ត។ កនុងពិធីជួបស្ាំល ោះស្ាំណ្ណេ ស្ួរសុ្ខទុកខ នាយទ្វហាន នាយទ្វហានរង និង 
ពេទ្វហាន លៅបញ្ហា ការដ្ឋា នលយាធពេភាគ្ទី១ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រមួ្ទ្វាំងប្បតិភូ 
អម្ដ្ាំល ីរ ប្លនលេីកទរក្ិតត ត្េ់ជូនដ្េ់កងទ័ព រមួ្ាន លទ្វ្្ប្កយានយនត លប្គ្ឿងឧបលភាគ្បរលិភាគ្ 
ស្ាភ រៈលប្បីប្ប្លស្់ និងៃវកិាបដនាម្លទៀត។  
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1333825513423233/1333824446756673/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCY9MgNnjmJrAxJIhSdZg2jctZ8bnlLeen1D0uhctTQr7CF8pACzdCf_WDa6hI4lbSrercspG0fiHD1&__xts__%5B0%5D=68.ARCtUEIQ9anBb_-xLG102bOBfU0ODvWbE3c-MK5E-AEKzI7ljpk3n-NjNaS3YgkfH4R3jOn6ID_6iIWchsng3oL0NHLzVtvGhPebd6WRTwAdigwccRq_zEO5MAdECMhEXiOIMzH_qDO_flCVYXitRmwKv140aoHX59Bv6ohD_QbuK3cBEnfS5kPgkV2ERt9W7ky7KDwqEKeNYw4tQeRynZGpmpsNqiM1XScL-1DYCBLhmDTApPJs-sqmvtsAQSvA-D2XnipuHjd4u9pBdL7v-mKSU_eO5LhgxQZtNRhb898JghavqZFksRVXEkhGpNNRAn-J0MK0rONRP_1PsJAPRGoBtg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1333825513423233/1333824446756673/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCY9MgNnjmJrAxJIhSdZg2jctZ8bnlLeen1D0uhctTQr7CF8pACzdCf_WDa6hI4lbSrercspG0fiHD1&__xts__%5B0%5D=68.ARCtUEIQ9anBb_-xLG102bOBfU0ODvWbE3c-MK5E-AEKzI7ljpk3n-NjNaS3YgkfH4R3jOn6ID_6iIWchsng3oL0NHLzVtvGhPebd6WRTwAdigwccRq_zEO5MAdECMhEXiOIMzH_qDO_flCVYXitRmwKv140aoHX59Bv6ohD_QbuK3cBEnfS5kPgkV2ERt9W7ky7KDwqEKeNYw4tQeRynZGpmpsNqiM1XScL-1DYCBLhmDTApPJs-sqmvtsAQSvA-D2XnipuHjd4u9pBdL7v-mKSU_eO5LhgxQZtNRhb898JghavqZFksRVXEkhGpNNRAn-J0MK0rONRP_1PsJAPRGoBtg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1300365796769205/1300365650102553/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4YbbVwi3bbJKG8364nIg_J9ABq5x--bPxWoNgV2rZeGrwrtq1W3nwfYiMU0Q-v0TN-d_0BSEe7U2C&__xts__%5B0%5D=68.ARA7_bj1YwVmhlfL-JrGKi8Rn-YW45rkTEA7ggjIiShFwxcLcqfGFfR7xO59G8DQXRySrHHhA-pNGkdtZ8_NhKL0t8WTKxpNdBo8z6blFT8h3qvTxas1248tZPGcT-7P2Md1urNApT8bMw-EHCxyfviPrqKcLyJHcnWJ671E2lG9jNtPOtk8vARVOpw4uvdKJLnMm-ScseoqPTPqwMOZHQIdEqoATnRqAChVH2TVJWcFYjLOWZBIMCWvy_9uy5TbS18TSvCjz6PKmOpFKQAoz2ZUTkwtdE6Q9UHzkCeG0BjgCLenFIRc_8S2FvuIQ4_Va_dKuNZvBWhrPKNcOEiV9OpbVg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1300365796769205/1300365650102553/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARB4YbbVwi3bbJKG8364nIg_J9ABq5x--bPxWoNgV2rZeGrwrtq1W3nwfYiMU0Q-v0TN-d_0BSEe7U2C&__xts__%5B0%5D=68.ARA7_bj1YwVmhlfL-JrGKi8Rn-YW45rkTEA7ggjIiShFwxcLcqfGFfR7xO59G8DQXRySrHHhA-pNGkdtZ8_NhKL0t8WTKxpNdBo8z6blFT8h3qvTxas1248tZPGcT-7P2Md1urNApT8bMw-EHCxyfviPrqKcLyJHcnWJ671E2lG9jNtPOtk8vARVOpw4uvdKJLnMm-ScseoqPTPqwMOZHQIdEqoATnRqAChVH2TVJWcFYjLOWZBIMCWvy_9uy5TbS18TSvCjz6PKmOpFKQAoz2ZUTkwtdE6Q9UHzkCeG0BjgCLenFIRc_8S2FvuIQ4_Va_dKuNZvBWhrPKNcOEiV9OpbVg
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ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់រដ្ាម្ស្តនរបី្កសងួបរសិ្ថា ន 
បានអនញុ្ជា តឱ្យប្បតិភទូីប្កុងឡងុប ចិ ចូលជបួសផ្ម្រងការគ្ួរសម្  

 

ថៃៃ្នទ ៨ លរា្ ដខបុស្ស ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្.២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី២៨ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនអនុញ្ហញ តឱ្យប្បតិភូទីប្កុង ុងប ិ្ ដ្រកនាាំ 
លដ្ឋយ លលាក Robert Garcia ជាអភិប្លេប្កុង ប្លន្ូេជួបស្ដម្តងការគួ្រស្ម្ និងពិភាកាការង្ហរ។ 
កនុងជាំនួបលនោះ លលាកអភិប្លេប្កុង ប្លនលោរពជប្ាបជូនឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតីថា លនោះជាលេីកទី១ ដដ្េ 
លលាកប្លនម្កបាំលពញទស្សនកិ ច្លៅកម្ពុជា និងពិតជាានកតីរ ាំលភីបរកីរាយ លដ្ឋយប្លនលមី្េល ញីពី 
វបែធម៌្ ប្បថព ី ទាំលនៀម្ទាំលាប់ ភាពសុ្ីវេី័យ និងភាពរសួ្រាយរាក់ទ្វក់របស្់ប្បជាជន ប្ពម្ទ្វាំងការ 
វវិតតរកី្លប្មី្នរបស្់ប្បលទស្កម្ពុជា ជាពិលស្ស្គឺ្ភាពប្ស្ស្់ស្ថា ត និងភាពទ្វក់ទ្វញរបស្់រាជធានី 
ភនាំលពញ ដដ្េជាលបោះដូ្ងថនប្បលទស្។ ទនទរម្នរងលនោះ លលាកក៏ប្លនជប្ាបជូន ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី 
បដនាម្លទៀតថា ទីប្កុង ុងប ិ្ ជាទីប្កុងដដ្េានប្បជាជនដខមររស្់លៅលប្្ីន (Cambodia Town) 
ល យីលៅកនុងការលរៀប ា្ំប្កុងគឺ្ ានការគិ្តគូ្យា៉ោ ងខាា ាំងលេីគុ្ ភាព និងនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន នម្រយៈ 
ការដ្ឋក់ល្ញនូវវធិានការអនុវតតកនុងការប្គ្ប់ប្គ្ងកាកស្ាំ េ់រ រង ស្ាំ េ់រាវ ការបាំពុេទរក ស្លម្ាង 
ខយេ់ ការលប្បីប្ប្លស្់ថាម្ពេកលកីតល ងីវញិ ការលរៀប ា្ំតភាា ប់បណ្ណត ញល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធឆ្ា តថវ និង 
ការលប្បីប្ប្លស្់ម្លធាប្លយដដ្េស្នសាំស្ាំថ្ថាម្ពេខពស្់ លដ្ឋយយកបល ច្កវទិាជាស្នូេ។ ល យីលលាក 
ក៏ប្លនលស្នីឱ្យានការរ រត ា្ំ ងមិ្តតភាព និងកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការរវាងទីប្កុងថនប្បលទស្ទ្វាំងពីរ លដី្ម្ែ ី
អា្ស្ិកាលរៀនសូ្ប្ត និងដ្កពិលស្ថធន៍ពីោន លៅវញិលៅម្ក។ ជាការលនាីយតប ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី 
ប្លនស្ថា គ្ម្ន៍ និងប្លនបញ្ហា ក់លៅលលាកអភិប្លេប្កុង ុងប ិ្យា៉ោ ងដូ្ល ន្ោះថា កម្ពុជាប្លននិងកាំពុងលប្លោះ 
ជាំហានលៅមុ្ខស្ាិតកនុងដ្ាំល ីរថនការលធាីទាំលនីបភាវូបនីយកម្ម និងបនតខិតខាំរកាឱ្យប្លននូវសុ្ខស្នតិភាព 
និងលស្ារភាពប្បលទស្ លដី្ម្ែធីានាឱ្យប្លននូវការលេីកកម្ពស្់ជីវភាព រកាឱ្យប្លននូវកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្ 
និងសុ្ខុនីយកម្មរបស្់ប្បជាជនកម្ពុជាលៅទូទ្វាំងប្បលទស្។ ការរកី្លប្មី្នយា៉ោ ងឆ្ប់រ ័ស្ និងកាំល ីន 
ប្បជាជនលៅទីប្កុង ប្លនលធាីឱ្យរាជធានីភនាំលពញប្តូវបនតគិ្តគូ្រ និងយក្ិតតទុកដ្ឋក់បដនាម្លទៀតពាក់ព័នធ 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់ ការលរៀប ា្ំប្កុង ការលរៀប ា្ំ ា្ំ ត ការលរៀប ា្ំ្រា្រ ៍ ការលរៀប ា្ំ្ិលញ្ច ីម្ ា្ូវ 
ការបាំពុេទរក ការបាំពុេខយេ់ ការស្នសាំស្ាំថ្ថាម្ពេ លដ្ឋយដ ា្កលេីមូ្េដ្ឋា នថនការអភិវឌ្ឍប្កុង 
ឈានមុ្ខដដ្េស្ថា ត ថបតង និងធានាប្លនលៅការរស្់លៅលដ្ឋយ្ីរភាព។ លដី្ម្ែជីាំរុញឱ្យកិ ច្ការលនោះ 
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ទទួេប្លនេទធ្េជាវជិាាន ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនលធាីប្បតិភូកម្មមុ្ខង្ហរ តួនាទី ភារកិ ច្ និងៃវកិា 
ដ្េ់រដ្ាប្លេថាន ក់លប្កាម្ជាតិដដ្េលៅតទ េ់ជាមួ្យប្បជាពេរដ្ា ឱ្យបាំលពញការង្ហរប្លនទ្វន់លពេលវលា 
និងានប្បស្ិទធភាព។ មិ្នដតប៉ោុលណ្ណា ោះ ប្កស្ួងក៏ប្លនដ្ឋក់ល្ញនូវវធិានការ្ាប់ និងការតកពិន័យ 
ដ្េ់ប្បជាពេរដ្ាដដ្េលេមីស្្ាប់ ប្ពម្ទ្វាំងប្លនយក្ិតតទុកដ្ឋក់កនុងការអប់រ ាំ ប តុ ោះបណ្ណត េ និង 
្សពា្ាយអាំពីអនាម័្យបរសិ្ថា នដ្េ់កុារ និងយុវជនឱ្យានទាា ប់េាកនុងការរស្់លៅស្ថា ត ក៏ដូ្្ជា 
លកៀរគ្រប្បភពៃវកិាល្សងៗ លដី្ម្ែោីាំប្ទនូវរាេ់បណ្ណត ស្កម្មភាពទ្វាំងឡាយ ដដ្េលធាីឱ្យទីប្កុងកាន់ដត 
ស្ថា ត និងថបតង ដដ្េធានាប្លននូវការរស្់លៅលដ្ឋយ្ីរភាពរបស្់ប្បជាជន។ ពាក់ព័នធនរងការរ រត ា្ំ ង 
មិ្តតភាព និងកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលស្នីឱ្យលលាកអភិប្លេប្កុង ពិោរណ្ណរឱ្យាន 
ការតា ស្់បតូរទស្សនទ្វនថនការលរៀប ា្ំប្កុងឈានមុ្ខ ឬ ទីប្កុងស្ថា ត និងទីប្កុងដដ្េប្បជាជន្ង់រស្់លៅ 
នម្រយៈ ការលរៀប ា្ំស្ិកាខ ស្ថលា និងស្ននិស្ីទនានា ប្ពម្ទ្វាំងការឈានលៅដ្េ់ការ្ុោះអនុស្សរ ៈ 
លយាគ្យេ់ោន  រវាងទីប្កុងថនប្បលទស្ទ្វាំងពីរ។ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1293010130838105/1293009897504795/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBNRw38BKTPaJDK6njdWQtM8ArywNkfFTmUaYgxVkgaAzLgzJnDJl_tUeV09bsejZW-88Gez7rJ7UAt&__xts__%5B0%5D=68.ARBQedT1idDfwsQZFb3S53mma6ewyhl9r_nq09rR2rfgxg1dY66LFacdmGLG7eYweFTc4lw6PyuUpnLXLKPZmU1f-dyB9TcJYFihzMw-VofUdykL6kPz3ENRksFMhoVIKcDmsg9Z1J1ihaPyHNq1m7i2-n3SJNLOQbvgbjOd7PuMpwzLNUOpS_06ZfECJhQdEG5n9kit_Te5GQCO3Lg2Ti87dFg_c9FMFmjbsfsHfsWqao7JVBvgpBSMpfo21vLO8tY9qTlujNwaL7LYSAbSyVBYI0jnQWIYJdavuJiViIPUv9ncOX2H4BoFEGLeiyD06wGWtvco5oS1wCHnwDOuOvdLIg
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យទុធនាការកាត់បនាយការច្ប្បើប្បាសថ់ង់បាេ សទកិ  

 
កាកស្ាំ េ់ៃង់ប្លា ស្ទិក គឺ្ជាបញ្ហា មួ្យដដ្េពិប្លកលដ្ឋោះប្ស្ថយ និងវាដៃម្ទ្វាំងប្លនបងានូវ 

្េប៉ោោះពាេ់ដ្េ់បរសិ្ថា ន សុ្ខុាេភាពប្បជាពេរដ្ា អនាម័្យ លស្ថភ័ ឌ ភាពទីប្កុង និងមុ្ខាត់ 
របស្់ប្បលទស្កម្ពុជាទ្វាំងមូ្េលទៀត្ង។ លនោះជាការលេីកល ងីរបស្់ លលាកជាំទ្វវ ងិន េីណ្ណ អគ្ានាយក 
ថនអគ្ានាយកដ្ឋា ន ា្ំល ោះដ្រង និងព័ត៌ានបរសិ្ថា ន ថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់លៅកនុងឱ្កាស្ 
លបីកយុទធនាការ «កាត់បនាយនូវការលប្បីប្ប្លស្់ៃង់ប្លា ស្ទិក និង្សពា្ាយពីកញ្រ្នតកបរសិ្ថា ន» លៅប្កុង 
ប្លត់ដ្ាំបង លខតតប្លត់ដ្ាំបង ប្ពរកថៃៃទី៣០ ដខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩។ លលាកជាំទ្វវ ប្លនបញ្ហា ក់ថាលនោះ 
ជាប្ពរតតិការ ៍ដ៏្ានស្ថរៈស្ាំខាន់ លដី្ម្ែជីាំរុញឱ្យប្បជាពេរដ្ាប្គ្ប់ទិស្ទី ពិលស្ស្ប្បជាជនដដ្េរស្់លៅ 
ទីប្បជុាំជនប្កុងប្លត់ដ្ាំបង ប្លនយេ់ដ្រង និង្ូេរមួ្កនុងការកាត់បនាយការលប្បីប្ប្លស្់ៃង់ប្លា ស្ទិក និង 
យេ់ដ្រង ា្ំលពាោះ្េប៉ោោះពាេ់ថនស្ាំ េ់ប្លា ស្ទិក លដី្ម្ែបីលងាីនប្បស្ិទាភាពកាត់បនាយការនាា្ំ ូេការ្េតិ 
ការដ្កោយ និងការលប្បីប្ប្លស្់ៃង់ប្លទ ស្ទិក ស្ាំលៅធានាប្លននូវកិ ច្ោាំពារសុ្ខភាពស្ថធារ ៈ បរសិ្ថា ន 
និងលស្ថភ័ ភាពទីប្បជុាំជន។ កនុងឱ្កាស្លនោះ ឯកឧតតម្ អ ុយ សុ្ធាវ ី អភិប្លេរងលខតតប្លត់ដ្ាំបង 
ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ថា ការលបីកយុទធនាការថៃៃលនោះ គឺ្ជាការលនាីយតបកនុងលោេបាំ ងលតត តស្ាំខាន់លៅលេី 
១. ្សពា្ាយជា ា្ូវការនូវ្េនាទូេាំទូលាយកាត់បនាយស្ាំ េ់ប្លា ស្ទិកលៅកម្ពុជា នម្លោេការ ៍ 
ស្ម័ប្គ្្ិតត ក៏ដូ្្ជា ជាំរុញការអនុវតតអនុប្ករតយរបស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជាស្ាីពី «ការប្គ្ប់ប្គ្ងៃង់ប្លា ស្ទិក» 
២. ជាំរុញ និងលេីកទរក្ិតតដ្េ់អាជីវករ ឱ្យបញ្ឈប់ជាអ្ិថញ្រ្នតយនូ៍វការ ា្េ់ៃង់ប្លា ស្ទិកលដ្ឋយមិ្នគិ្តថៃា 
ជូនដ្េ់អតិៃិជន, និង ៣. ្ូេរមួ្ ា្ំដ កលេីកស្ទួយជីវភាពរស្់លៅរបស្់ប្បជាជន លៅនម្ស្ គ្ម្ន៍ 
្េិតកញ្រ្នតកកលញ្ហា រ្ងដដ្រ។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា យុទធនាការ ”ការកាត់បនាយនូវការលប្បីប្ប្លស្់ៃង់ប្លា ស្ទិក 
និង្សពា្ាយពីកញ្រ្នតកបរសិ្ថា ន” លប្ោងលរៀប ា្ំលៅកនុងលខតត ា្ំនួន ៣ លដ្ឋយោប់ល ត្ីម្លៅលខតតប្លត់ដ្ាំបង 
បនាទ ប់ម្កលៅលខតតលស្ៀម្រាប លខតតប្ពោះស្ី នុ និងបិទបញ្ច ប់លៅកនុងលខតតប្លត់ដ្ាំបងដ្ដដ្េ។ ្កខុវសិ្័យ 
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របស្់ប្កស្ួងបរសិ្ថា នឆ្ន ាំ២០២៣ គឺ្គុ្ ភាព និងនិរនតរភាពបរសិ្ថា នប្តូវប្លនធានាលករ ត ិ៍ដ្ាំដ េធនធាន 
ធម្មជាតិប្តូវប្លនការពារ និងអភិរកសស្ប្ាប់ជាប្បលយាជន៍ដ្េ់ប្បជាជនកម្ពុជាប្គ្ប់រូប។ កនាងម្កលដី្ម្ែ ី
លេីកស្ទួយលស្ថភ័ ភាពទីប្កុង ក៏ដូ្្ជាទីប្បជុាំជននានា រាជរដ្ឋា ភិប្លេប្លនដ្ឋក់ល្ញនូវេិខិត 
បទដ្ឋា នគ្តិយុតតមួ្យ ា្ំនួន ដដ្េជាឧបករ ៍ស្ប្ាប់ជាំរុញដ្េ់ការដៃរកា និងលេីកកម្ពស្់គុ្ ភាព 
បរសិ្ថា នដូ្្ជា អនុប្ករតយលេខ១១៣ អនប្ក.បក ្ុោះថៃៃទី២៧ ដខស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៥ ស្តីពី ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំរាម្ 
ស្ាំ េ់រ រងទីប្បជុាំជន អនុប្ករតយលេខ ១៦៨ អនប្ក.បក ្ុោះថៃៃទី១០ ដខតុលា ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងៃង់ប្លា ស្ទិក និង អនុប្ករតយលេខ ២៣៥ អនប្ក.បក ្ុោះថៃៃទី២៥ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៧ ស្តីពី 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងប្បព័នធេូ និងប្បព័នធប្បប្ពរតតកម្មទរកកខាក់។ នម្ការប្ល៉ោ ន់ប្បា  ទូទ្វាំងប្បលទស្កម្ពុជា 
បរាិ ស្ាំរាម្ស្ាំ េ់រ រងទីប្បជុាំជនដដ្េប្លនបលងាីតគឺ្ប្បដ េជាង ៣,៦៥លានលនន ឬ ប្បា  
ជាង ១មឺុ្នលននកនុងមួ្យថៃៃ ដដ្េកនុងលនាោះរាជធានីភនាំលពញានប្បា ជិត ៣ ពាន់លនន កនុង១ថៃៃ 
លៅប្កុងលស្ៀម្រាម្ ស្ាំរាម្ដដ្េប្តូវប្លនបលងាីតល ងីប្បា ជិត ៣៥០ លៅ ៤០០ លនន កនុងមួ្យថៃៃ 
និងប្កុងប្ពោះស្ី នុ ានប្បា ពី ៦០០ លៅ ៦៥០ លននលៅកនុងមួ្យថៃៃ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1357119297760521/1357118651093919/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAwKOKoDiGWIR-nrcwA9TnvKZXTV88PF4OC9gxAqoBpLeDADLPRo5bVOy1d_MYqDm_k7668xqWJ-h6A&__xts__%5B0%5D=68.ARCbPsryS8MLDyBbl3-55W6O3rMcWYhBnrynzJH8tzZKTKAYKrsryE_Dgg-XLbhJ_us5oHdzyenrO_-wvgionVZGV57Q5mWbyQBXALlINU841d2TVM-exKHjAvD8XvJ-CEoXys7tuzSQ-H5L-G4HP6OPmXDYMURuQ9e4IMWmOBBoPdlTYRR0XnRVRKZ33khTQY3uidMrgY9565vDhLNLaHE_jm8_L7CeqZ1SvFoT9vsXMj5MTfhfN6E2ao_-Z9YVAVpegQVNBLnwOVXrtUGul3wS743Yy6cOENP3X0QnU1ehbdN7lp6O39Wr1SWrRWOygOKNJAT3z41OobloQ7y5sAWJJQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1357119297760521/1357118651093919/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAwKOKoDiGWIR-nrcwA9TnvKZXTV88PF4OC9gxAqoBpLeDADLPRo5bVOy1d_MYqDm_k7668xqWJ-h6A&__xts__%5B0%5D=68.ARCbPsryS8MLDyBbl3-55W6O3rMcWYhBnrynzJH8tzZKTKAYKrsryE_Dgg-XLbhJ_us5oHdzyenrO_-wvgionVZGV57Q5mWbyQBXALlINU841d2TVM-exKHjAvD8XvJ-CEoXys7tuzSQ-H5L-G4HP6OPmXDYMURuQ9e4IMWmOBBoPdlTYRR0XnRVRKZ33khTQY3uidMrgY9565vDhLNLaHE_jm8_L7CeqZ1SvFoT9vsXMj5MTfhfN6E2ao_-Z9YVAVpegQVNBLnwOVXrtUGul3wS743Yy6cOENP3X0QnU1ehbdN7lp6O39Wr1SWrRWOygOKNJAT3z41OobloQ7y5sAWJJQ
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ស្ថោច្រៀនចំននួ១៨ ទទួលបានការវាយតម្ម្េ  
ច្ដ្ើម្បចីូលរមួ្ប្បកតួប្បផ្ជង «ស្ថោច្ម្ប្តបីរសិ្ថា នអាស្ថ ន» 

  
ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងប្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា លៅកនុងដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩លនោះ ប្លន្ុោះ 

ពិនិតយ និងវាយតថម្ាស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នកម្ពុជា លដី្ម្ែលីប្ជីស្លរសី្ជាស្ថលាលរៀនដដ្េស្ថា ត ថបតង និង 
ានបរយិាកាស្េា ស្ប្ាប់ជ័យលាភីថាន ក់ជាតិ និងការប្បកួតប្បដជងយកពានរង្ហា ន់ស្ថលាលម្ប្តី 
បរសិ្ថា នអាស្ថ ន។ លលាក លជៀប ប ុនលអៀង ប្បធាននាយកដ្ឋា នអប់រ ាំថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនឱ្យដ្រងថា 
ប្កុម្ការង្ហរប្លន្ុោះវាយតថម្ា ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នដ្េ់ទីនាំងជាក់ដស្តង លៅនម្ស្ថលាលរៀនកប្មិ្ត 
បឋម្ស្ិកា និងម្ធយម្ស្ិកា ា្ំនួន ១៨កដនាងល្សងោន  លៅទូទ្វាំងប្បលទស្ដដ្េប្លនដ្ឋក់ពាកយប្បកួត 
ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា ន ប្បោាំឆ្ន ាំ២០១៩ ោប់ពីថៃៃទី១៦ ដ្េ់ ថៃៃទី១៩ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៩។ លលាក 
លជៀប ប ុនអា ង ប្លនបញ្ហា ក់ថា ការវាយតថម្ាស្ថលាលរៀនលនោះលរៀប ា្ំល ងីលដី្ម្ែទីទួេជ័យលាភីថាន ក់ជាតិ 
លដ្ឋយល ទ្ៀងតទ ត់ការអនុវតតនម្លោេការ ៍ដ នាាំ ស្តីពី ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នលៅកម្ពុជា និងលដី្ម្ែ ី
លប្ជីស្លរសី្ស្ថលា ា្ំនួន ០២ គឺ្កប្មិ្តបឋម្ស្ិកា ០១ និងម្ធយម្ស្ិកា ០១ ្ូេរមួ្ប្បកួតប្បដជង 
ស្ថលាលម្ប្តីបតិស្ថា នអាស្ថ ននាលពេខាងមុ្ខ។ លលាក លជៀប ប ុនលអៀង ប្លនលេីកល ងីថា ប្កុម្ការង្ហរ 
អនតរប្កស្ួងប្លន្ុោះប្តួតពិនិតយលមី្េលេីការង្ហរ ទី១.ការលធាីដ្នការ យុទធស្ថញ្រ្ស្ត កនុងការដកដប្បស្ថលា 
លរៀនធម្មនលៅជាស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា ន ទី២.លមី្េលៅលេីកម្មវធីិបលប្ងៀន និងការរបស្់លលាកប្គូ្អនកប្គូ្ 
និងស្ិស្ានុស្ិស្សលៅកនុងស្លាលនោះ ថាលតីានលម្លរៀនបរសិ្ថា នដដ្រឬលទ ទី៣.ពិនិតយលមី្េលេីស្ាភ រៈ 
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បរកិាខ រលប្បីប្ប្លស្់លៅកនុងស្ថលា ថាលតីស្ាភ រៈបរកិាខ រលៅកនុងស្ថលាលនាោះ ានលម្ប្តីបរសិ្ថា នដដ្រឬអត់? 
ល ីយថាលតីានបងា្េប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា នដដ្រឬអត់ និងទី៤.ពិនិតយលមី្េលេីកិ ច្ស្ ការរបស្់ 
ស្ថលាជាមួ្យនិងស្ គ្ម្ន៍ជុាំវញិ ជាមួ្យនិងថដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍នានា កនុងការង្ហរកស្ថងថា លតីប្លនកិ ច្ 
ស្ ការយា៉ោ ងណ្ណខាោះ។ លលាក  រម្ គ្ាំនិត ប្បធានការយិាេយ័ម្ធយស្ិកា ា្ំល ោះទូលៅថននាយកដ្ឋា ន 
ា្ំល ោះទូលៅប្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ប្លនបញ្ហា ក់ថា លយងីានលោេការ ៍ដ នាាំស្តីពី 
ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នកម្ពុជា លដី្ម្ែលីរៀប ា្ំស្ថលាឱ្យកាា យលៅជាស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា ន ដដ្េប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
និងប្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន និងកីឡា ប្លនដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំល ីរការលៅទូទ្វាំងប្បលទស្។ ការដ្ឋក់ឱ្យដ្ាំល ីរ 
ការលនោះគឺ្ជាការ ត្េ់ និងលេីកទរក្ិតតឱ្យស្ិស្ស្ង់ម្កស្ថលាលរៀន និងទទួេប្លនទ្វាំង ា្ំល ោះដ្រង 
ា្ំល ោះលធាី លស្ថភ័ ឌ ភាពនិងបរសិ្ថា ន និងទទួេប្លនសុ្ខភាពេា ្ងដដ្រ។ គួ្របញ្ហា ក់ថា លោេការ ៍ 
ស្តីពីស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នកម្ពុជា គឺ្អនុលលាម្នម្លោេការ ៍ដ នាាំរបស្់ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នអាស្ថ ន 
ល យីជាបទដ្ឋា នមួ្យលដី្ម្ែយីកលៅវាយតថម្ា និងវាស្់ស្ទង់លេីការអនុវតតលោេការ ៍លម្ប្តីភាពបរសិ្ថា ន 
នម្ស្ថលាលរៀនកនុងប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា ស្ាំលៅដ្េ់ការ្ូេរមួ្ ា្ំដ កកនុង ការង្ហរអប់រ ាំបរសិ្ថា ន 
ការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងដៃរកាបរសិ្ថា នកនុងស្ថលា ក៏ដូ្្ជា នម្ស្ គ្ម្ន៍ឱ្យានភាពថបតង និង 
អភិវឌ្ឍន៍ប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព ជាការលនាីយតបលៅនរងយុទធស្ថញ្រ្ស្តអភិវឌ្ឍន៍របស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា។ 
លប្កាយពី្ុោះពិនិតយ និងវាយតថម្ាលៅនម្ស្ថលាលរៀនទ្វាំងអស្់រួ្ រាេ់ ប្កុម្ការង្ហរអនតរប្កស្ួងនិងលធាីការ 
បូកស្រុបពិនទុ លដី្ម្ែលីធាីការលប្ជីស្លរសី្ស្ថលាបឋម្ស្ិកា ា្ំនួន ០៣ និងស្ថលាម្ធយម្ស្ិកា ា្ំនួន ០៣ 
ប៉ោុលណ្ណា ោះ លដី្ម្ែី្ តេ់រង្ហា ន់ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា នថាន ក់ជាតិ លម្ដ្ឋយ ាស្ ប្ប្លក់ និងស្ាំរតិ។ លដ្ឋយដ ក 
ស្ថលាលរៀនជ័យលាភីលម្ដ្ឋយលេខ១ ទ្វាំងពីរកប្មិ្ត នរងបនត្ូេរមួ្ប្បកួតប្បដជងស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា ន 
ប្កបខ ឌ អាស្ថ ន។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់្ងដដ្រថា លៅឆ្ន ាំ២០១៩លនោះ ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា ានកិតតិយស្ទទួេលធាីជា 
ាច ស្់ ទ្ោះ លៅកនុងកិ ច្ប្បជុាំអាស្ថ នស្តីពី «ស្ថលាលម្ប្តីបរសិ្ថា ន» ដខតុលាឆ្ន ាំ២០១៩ខាងមុ្ខ៕ 
 
 

 

 

 

 
 
 

កម្មវធិីបស្តញ្ជជ បច្ម្ប្តីភាពបរសិ្ថា ន  

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1327648540707597/1327648154040969/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARArHFNsNc6WVcm7pbG_BgbbLySLNejNlEnwz6d9Xb0K9uGqDbb34lL9ri4O5QI7tMjZ8RPZ1j0L1XMf&__xts__%5B0%5D=68.ARAHIcRs1WhxVRsN-hWv01mJeq2s4urYmi7EYK3nT4_wLSlFHKb66HtmXdGQUnm16oeqNqe2SUxuDYopsvhEiAHcMjJsmEKcVNJ03XaPCy5lMTu96uOcxxH9QYQP7n8s-r90_xsIVIdVHTq-TfNy0g2SfgED8f8NXBEfNaoQM_rp9EwML2WGCYhh5cIkuGrUJrjtUEAhGtAIw32WbVrgotPl88r0l2hwseDTVCTQWCR_KdxU_c0S-qfsKedSRES7W1qnYWwMW0flglNOxBk_iWBXTfJ77UASvw0AoL04BhuNRBl111gYeGU6Fek9gSR436KJxRlU3Xq1h2xT9iyOvYD2_w
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1333360013469783/1333359533469831/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD5PEf3DeQnoBMXsuE7SnVLoB1tVWYUD1qX_THiIocURpgbrcNSMm68p47do8p1j0VlW0cgYpkhLB2M&__xts__%5B0%5D=68.ARCk_IXnL4zk0HNqxk_YGKyWU-OagZGR9jv-rARbkPKTMN0cOnnWznXTJKgRILv3cw3ezWKj-TTXZQ7Gbq3NncdOwIsXHaZq_EXxd1EABOPQbRwcrJKqW9bCCKcHIr4tAFpk3xG4HDP7aPq1RjOtJiwu6T8_J6IYUcNVciURzjRhFA2f5SOv4x7JAofBErnmnVBgjPjAZ-wC7hVrvE-D4wgWx_wvOqld4ECG3KFD1Py93c60cBCg-FCGaBfwMLzg5_Xjfvip-n4LXK1aCbEPGUAsPErqkh25F56NsuUfb0_2ltNjrEWFBx5Vut4szCB9LRQnR-QfKUqOTEBkzOHnkyVE5A
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1333356180136833/1333356096803508/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAPOv_xBZCxsel7TnSo4wC5aCaTdzIaW0Zy2pDjR_Hl7_RIbwFyDr3LQPDBS41yhd9HZisNeEE86Vs1&__xts__%5B0%5D=68.ARAnByC6ZPCQkHvjtrjQwEhz_h8plzjEdNHxmrFBUHrdGY66ziNEyFFQhSiVDGJtGkl7t6KMI4ocgAykosYE-n89dgi6kSWsv2FG9RjIWySaAGAadiqMefMt3I05Ize0gGlgZT72cm9mYuoihU5Pxrrm7w3zCRQWx7M_9TQVo0-jwZVogzI9Bd9UMPJUlsF4iNATQ5-CgBJypAjjOF7-gYjx6ISmGx8PsAMjAWfbnoy9r43tcCPJ0gPMmnjcqcph1TWwn1BT_mfgnzUr1MFyABxvLinF3Pm6zCNDVFHulm5SsOdvO22Oo2ySA_QMCBfskbXt53nYR6hoVWMUexaj2oO3BA
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1342651519207299/1342650325874085/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBQisWsOQLf1rqcFyPsGK-R2ulVXnM48-UrsN3lK3CssD0pAyoJCd1FHu8qNvY7kOlWXf1xfGb0hZ-n&__xts__%5B0%5D=68.ARAv56xS3j1vWBIPnA6ZFERBib53dU071bY2xDQXgPw9glHFBPSkhKuzUgEMdm6j1rQLLwKBNI74JR8MgKa1vSWZQs3JGfPKNyGutCrRn_KZ-odmZTVscxphLvhVW_JCR-4f68OA-SIEEDIEwriIc2zjsAICz24vD5Ya-3TiiWqTTgS2kISE1g2Wf59Ojv2jxzLR_VA1XlWHcxQCHs2Ya2rW8JoDe7znrouL8476K7KZPsSTqyYTqe7YJI2RRApSAGYPfC2Wc8wMvXrlEFAvUFfeIF-dRChqgtXArD6hiylHDSt5UYWFjtxx5319hFX9UARzvy3QFTI958IL_8rCQBdS5g
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1342651519207299/1342650325874085/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBQisWsOQLf1rqcFyPsGK-R2ulVXnM48-UrsN3lK3CssD0pAyoJCd1FHu8qNvY7kOlWXf1xfGb0hZ-n&__xts__%5B0%5D=68.ARAv56xS3j1vWBIPnA6ZFERBib53dU071bY2xDQXgPw9glHFBPSkhKuzUgEMdm6j1rQLLwKBNI74JR8MgKa1vSWZQs3JGfPKNyGutCrRn_KZ-odmZTVscxphLvhVW_JCR-4f68OA-SIEEDIEwriIc2zjsAICz24vD5Ya-3TiiWqTTgS2kISE1g2Wf59Ojv2jxzLR_VA1XlWHcxQCHs2Ya2rW8JoDe7znrouL8476K7KZPsSTqyYTqe7YJI2RRApSAGYPfC2Wc8wMvXrlEFAvUFfeIF-dRChqgtXArD6hiylHDSt5UYWFjtxx5319hFX9UARzvy3QFTI958IL_8rCQBdS5g
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ប្កសងួបរសិ្ថា ន នងិអងគការ Tetra Tech ARD 
ចុុះហតាច្លខាច្លើកិចេប្ពម្ច្ប្ពៀងសរពីីគ្ច្ប្មាង USAID ម្ប្ពឡង់ម្បតង  

 
កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការរវាង ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងទីភាន ក់ង្ហរស្ រដ្ាអាលម្រកិស្ប្ាប់អភិវឌ្ឍន៍ 

អនតរជាតិ (USAID) ប្លនអនុវតតគ្លប្ាងដ្ាំណ្ណក់កាេទី១ លឈាម ោះថា Supporting Forest and 
Biodiversity (SFB) លៅកនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព ង់ និងខពង់រាបខាងលកីត កនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព 
ដកវស្ាី៉ោ  ឆ្ន ាំ២០១២-២០១៧ លប្កាម្ជាំនួយពី USAID ៃវកិាស្រុបប្បា  ២៣លានដុ្លាា រអាលម្រកិ 
កនុងការស្លប្ម្្លោេលៅជាយុទធស្ថញ្រ្ស្ត ា្ំនួន ០៣ គឺ្ ១.បលងាីនប្បស្ិទធភាពរបស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេ និង 
រដ្ាប្លេថាន ក់លប្កាម្ជាតិ កនុងការប្គ្ប់ប្គ្ងថប្ពល  ី និងអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ ២.លេីកកម្ពស្់ការពិភាកា 
លដ្ឋយស្ថា បនាស្តីពី ការប្គ្ប់ប្គ្ងថប្ពល  ី និងការអភិវឌ្ឍលស្ដ្ាកិ ច្លៅថាន ក់ជាតិ និងលប្កាម្ជាតិ និង 
៣.បលងាីន្េប្បលយាជន៍ប្បកបលដ្ឋយស្ម្ធម៌្ ពីការប្គ្ប់ប្គ្ងថប្ពល លីដ្ឋយនិរនតភាព។ ការដៃាងដបបលនោះ 
ប្តូវប្លន ឯកឧតតម្ លៅ សុ្ភាព រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន តាំណ្ណង ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា នកនុងពិធី្ុោះ តាលេខាលេីកិ ច្ប្ពម្លប្ពៀងស្តីពី «គ្លប្ាង USAID ថប្ព ង់ថបតង» 
រវាងប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងអងាការ Tetra Tech ARD ថៃៃទី២២ ដខមិ្នា ឆ្ន ាំាំ២០១៩ លៅប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
រាជធានីភនាំលពញ។ ឯកឧតតម្ លៅ សុ្ភាព បនតថា គ្លប្ាង USAID ថប្ព ង់ថបតងលនោះ គឺ្ជាដ្ាំណ្ណក់ 
កាេទី២ ដដ្េប្លននិងកាំពុងអនុវតតលខតត ា្ំនួន៤ គឺ្លខតតប្ពោះវហិារ កាំពង់ធាំ ស្ទរងដប្តង និងលខតតប្កល្ោះ 
ដដ្េជាលខតតស្ាិតលៅភាគ្ខាងលជីងប្បលទស្កម្ពុជា។ តាំបន់ទ្វាំងលនោះរមួ្ាន ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព “ថប្ព ង់” 
និងតាំបន់ការពារមួ្យ ា្ំនួនលទៀត ដូ្្ជា តាំបន់ការពារលទស្ភាពប្ពោះវហិារ ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពដនប 
ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពប្ពោះរការ និងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពបរងដព និងតាំបន់រលបៀងអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ ដដ្េលទីប 
ដតបលងាីតនាលពេៃមីៗ ប្ពម្ទ្វាំងតាំបន់ថប្ពរងទរកលភាៀងធាំៗ ា្ំនួន៣ ដដ្េតភាា ប់ពីតាំបន់ថប្ព ង់ទ្វាំងមូ្េ 
លៅនរងប្បព័នធលអកូ ូសុ្ីបរងទលនាស្ថប។ ឯកឧតតម្បដនាម្ថា គ្លប្ាង USAID ថប្ព ង់ថបតង ដដ្េាន 
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រយៈលពេ ៥ឆ្ន ាំ ានៃវកិាស្រុប ា្ំនួន ២១.១២៨.៩៨៦ដុ្លាា រអាលម្រកិ គឺ្ោប់ល ត្ីម្លៅថៃៃទី០៧ 
ដខស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៨ ល យីនរងបញ្ច ប់លៅវញិ លៅថៃៃទី០៦ ដខស្ីហា ឆ្ន ាំ២០២៣។ គ្លប្ាងលនោះនរង 
លធាីឱ្យប្បលស្ីរល ងីនូវការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងស្ថា នភាពប្បព័នធលអកូ ូសុ្ី ប្ពម្ទ្វាំងបលងាីតឱ្យាន 
និរនតភាព និងស្ម្ធម៌្ថនកាលានុវតតភាពដ ន្កលស្ដ្ាកិ ច្ជីវភាពស្ គ្ម្ន៍ និងទុនធម្មជាតិស្ប្ាប់ការ 
វនិិលយាគ្ល ងីវញិ ល យីគ្លប្ាងលនោះលទៀតលស្ថត ក៏នរងជួយពប្ងរងលេីការប្គ្ប់ប្គ្ងឱ្យានប្បស្ិទធភាព 
និងតាា ភាពថនតាំបន់លទស្ភាពថប្ព ង់ទ្វាំងមូ្េ្ងដដ្រ។ ជាមួ្យោន លនោះដដ្រ ឯកឧតតម្រដ្ាលេខាធិការ 
ស្ងឃរម្យា៉ោ ងមុ្តាាំថា កិ ច្ស្ ការរវាងប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និង Tetra Tech ជាជាំហានយា៉ោ ងប្តរម្ប្តូវ 
ប្ស្បនម្យុទធស្ថញ្រ្ស្ត នោះៗ កនុងការង្ហរអភិរកស និងការពារធនធានធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយនិរនតភាព។ 
បដនាម្លេីលនោះ ឯកឧតតម្ លៅ សុ្ភាព ប្លនលេីកទរក្ិតតឱ្យអងាការ Tetra Tech ក៏ដូ្្ជា ថដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ 
បនតអនុវតតកិ ច្ការការង្ហរដ៏្េាប្បលស្ីរទ្វាំងលនោះ និងបនត្ូេរមួ្យា៉ោ ងស្កម្ម និងរមួ្ ា្ំដ កកនុងការអនុវតត 
ខ ៈលពេដដ្េកិ ច្ស្ ការលេីការង្ហរអភិរកស និងការពារធនធានធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយនិរនតភាព៕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1328986423907142/1328986137240504/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD89LGPedJ3FgCCwi9mEhVMZznaQYZCp-6RdBrY0zXVwhyJqLi1IWXwckEcjqHAJHNYR3kf_EWyCYcO&__xts__%5B0%5D=68.ARAUKR7vOuh_J06wznPvNlxxiNqHKgoxVo-NpIcLHdGdaumewKa5mUrEn4v4LEZuA65225_zF1ynW9MCVEpBNdv_S6ERtEV7wbaLAXdzUQK34wWCnSEXu8Ekx7HLuRkC59jD77sEckhjd9YnWPCcwbGvksYouaDHPs9McujCg1xWGwE_XLw2S7uiqu6efdTvxof2adr_9Zzhubxm23f-B1lGu6sualZXWMJIyk27idD52JWnVOPguCmLeAPzb7Zesvi7OFQ45_gyaL4p-UExV9y5VZ7nqqMxx91np3kcy0QKpDgBB-3_4PIbtwxKGNdQIGiNyXY_UkhmMiD_Umiqnu5TUg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1328986423907142/1328986137240504/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD89LGPedJ3FgCCwi9mEhVMZznaQYZCp-6RdBrY0zXVwhyJqLi1IWXwckEcjqHAJHNYR3kf_EWyCYcO&__xts__%5B0%5D=68.ARAUKR7vOuh_J06wznPvNlxxiNqHKgoxVo-NpIcLHdGdaumewKa5mUrEn4v4LEZuA65225_zF1ynW9MCVEpBNdv_S6ERtEV7wbaLAXdzUQK34wWCnSEXu8Ekx7HLuRkC59jD77sEckhjd9YnWPCcwbGvksYouaDHPs9McujCg1xWGwE_XLw2S7uiqu6efdTvxof2adr_9Zzhubxm23f-B1lGu6sualZXWMJIyk27idD52JWnVOPguCmLeAPzb7Zesvi7OFQ45_gyaL4p-UExV9y5VZ7nqqMxx91np3kcy0QKpDgBB-3_4PIbtwxKGNdQIGiNyXY_UkhmMiD_Umiqnu5TUg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1328986423907142/1328986130573838/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCEUERx3EoSEKJsbR_JI52_REgiM2g8IQZ-dWeMnRy989ZjtTvvjYZDurz3GPAAlg0NM-wUFOZjZ8qi&__xts__%5B0%5D=68.ARAUKR7vOuh_J06wznPvNlxxiNqHKgoxVo-NpIcLHdGdaumewKa5mUrEn4v4LEZuA65225_zF1ynW9MCVEpBNdv_S6ERtEV7wbaLAXdzUQK34wWCnSEXu8Ekx7HLuRkC59jD77sEckhjd9YnWPCcwbGvksYouaDHPs9McujCg1xWGwE_XLw2S7uiqu6efdTvxof2adr_9Zzhubxm23f-B1lGu6sualZXWMJIyk27idD52JWnVOPguCmLeAPzb7Zesvi7OFQ45_gyaL4p-UExV9y5VZ7nqqMxx91np3kcy0QKpDgBB-3_4PIbtwxKGNdQIGiNyXY_UkhmMiD_Umiqnu5TUg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1328986423907142/1328986130573838/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCEUERx3EoSEKJsbR_JI52_REgiM2g8IQZ-dWeMnRy989ZjtTvvjYZDurz3GPAAlg0NM-wUFOZjZ8qi&__xts__%5B0%5D=68.ARAUKR7vOuh_J06wznPvNlxxiNqHKgoxVo-NpIcLHdGdaumewKa5mUrEn4v4LEZuA65225_zF1ynW9MCVEpBNdv_S6ERtEV7wbaLAXdzUQK34wWCnSEXu8Ekx7HLuRkC59jD77sEckhjd9YnWPCcwbGvksYouaDHPs9McujCg1xWGwE_XLw2S7uiqu6efdTvxof2adr_9Zzhubxm23f-B1lGu6sualZXWMJIyk27idD52JWnVOPguCmLeAPzb7Zesvi7OFQ45_gyaL4p-UExV9y5VZ7nqqMxx91np3kcy0QKpDgBB-3_4PIbtwxKGNdQIGiNyXY_UkhmMiD_Umiqnu5TUg
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ម្ស្តនរពីាក់ពន័ធ អាជាា ធរម្ូលដ្ឋា ន ម្ដ្គ្ូអភវិឌ្ឍន៍  
និងសហគ្ម្ន៍ ៤ ច្ខតរ ចុុះលាតពិនតិយរមួ្គាែ កែងុតំបន់ម្ប្ពឡង ់

 
បនាទ ប់ពីកិ ច្ពិលប្ោោះលយាបេ់ស្តីពី ការរមួ្ោន គិ្ត រមួ្ោន លធាី រមួ្ោន ទប់ស្ថា ត់បទលេមីស្ លៅកនុងដដ្ន 

ជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់ ថាន ក់ដ្រកនាាំ និងម្ញ្រ្នតីបរសិ្ថា ន ៤លខតត តាំណ្ណងប្កស្ួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ អាជាា ធរ 
មូ្េដ្ឋា ន និងប្បជាស្ គ្ម្ន៍ម្កពីលខតតកាំពង់ធាំ លខតតប្កល្ោះ លខតតស្ទរងដប្តង និងលខតតប្ពោះវហិារ ប្លនលធាី 
ដ្ាំល ីររមួ្ោន  លដី្ម្ែី្ ុោះេាតពិនិតយទីនាំង ស្ថា នភាពជាក់ដស្តង លៅកនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់ 
លដី្ម្ែលីរៀប ា្ំដ្នការប្គ្ប់ប្គ្ងឱ្យកាន់ដតប្បលស្ីរ។ ឯកឧតតម្ លៅ សុ្ភាព រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ដដ្េប្លនដ្រកនាាំប្បតិភូ្ុោះេាត ពីភូមិ្ស្ថញ្រ្ស្តលខតតកាំពង់ធាំ រ ូតដ្េ់ទី ា្ំនុ្ប្បស្ពាថនលខតតកាំពង់ធាំ 
ប្កល្ោះ និងស្ទរងដប្តង លដី្ម្ែពីប្ងរងលេីដ្នការប្គ្ប់ប្គ្ងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់ ប្លនលេីកល ងីថា 
ថាន ក់ដ្រកនាាំ និងម្ញ្រ្នតីថនប្កស្ួងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រមួ្ទ្វាំង ស្ គ្ម្ន៍ការពារថប្ព ង់ ប្លនឯកភាពោន  
េាតរមួ្ោន ជាប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្តលេីកទី១ លដី្ម្ែឱី្យប្លនល ញីនូវទិដ្ាភាពដស្ាងយេ់ជាក់ដស្តង ដូ្ល ន្ោះអាីដដ្េ 
ប្លនលមី្េល ញី និងកត់ស្ាា េ់ពីការ្ុោះេាតលនោះ នរងគិ្តគូ្រជាយុទធស្ថញ្រ្ស្ត និងដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយ 
លដី្ម្ែលីរៀប ា្ំយនតការប្ទប្ទង់ដ្េ់ការការពារ និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ លៅកនុងថប្ព ង់។ ឯកឧតតម្ 
ប្លនបញ្ហា ក់បដនាម្ថា ប្កុម្េាតប្លនពិនិតយជាក់ដស្តងល ញីថា ធនធានថប្ពល  ី ជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងប្បព័នធ 
លអកូ ូសុ្ីថនដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់លៅេា ជាពិលស្ស្ប្តង់ ា្ំនុ្ប្តីលកា  លខតតកាំពង់ធាំ លខតតប្កល្ោះ 
លខតតស្ទរងដប្តង។ ឯកឧតតម្ ប្លនឱ្យដ្រងដដ្រថា កនុងដ្នការប្គ្ប់ប្គ្ង កាា ាំងឧទានុរកសថនលខតតទ្វាំងបី 
នរងលធាីការរមួ្ោន បលងាីតជាស្ថន ក់ការរមួ្ លដី្ម្ែទីប់ស្ថា ត់បទលេមីស្នានា លៅតាំបន់ប្បស្ពាោន ថនភូមិ្ស្ថញ្រ្ស្ត 
ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព ង់ ប្ស្បនម្្ាប់ស្តីពី ការប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារធម្មជាតិថនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្ក 
កម្ពុជា និង្ាប់ និងបទដ្ឋា នគ្តិយុតតល្សងលទៀត។ ឯកឧតតម្ លៅ សុ្ភាព ប្លនបនតថា ថប្ព ង់ាន 
ស្កាត នុពេេា និងជាទីជាំរាេមួ្យដ៏្ស្ាំខាន់ ដដ្េជាប្បភពទរក ូរោក់លៅស្ទរងដស្នលៅបរងទលនាស្ថប 
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លដ្ឋយដ ក ការ្ូេរមួ្េាតរមួ្ោន កនុងថៃៃលនោះ ប្លនបង្ហា ញអាំពីស្កខភីាព កនុងការលបតជាា ្ិតតរមួ្ោន ការពារ 
ថប្ព ង់លនោះ។ ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព ថប្ព ង់ បលងាីតល ងីលដ្ឋយ អនុប្ករតយលេខ ០៧៤ អនប្ក.បក 
្ុោះថៃៃទី០៩ ដខឧស្ភា ឆ្ន ាំ២០១៦ ានថ ទ្ដី្ស្រុប ៤៣១,៦៨៣  ិ្ ន ស្ាិតលៅជាប់ភូមិ្ស្ថញ្រ្ស្ត 
លខតតប្កល្ោះ លខតតកាំពង់ធាំ លខតតប្ពោះវហិារ លខតតស្ទរងដប្តង។ ដដ្នអភិរកសលនោះាន ស្កាត នុពេធនធាន 
ធម្មជាតិ និងជីវៈ្ប្មុ្ោះស្ម្ែូរដបប ដដ្េជាជប្ាេថ ទ្រងទរកលភាៀងស្ប្ាប់ស្ទរងដស្ន និង ូរោក់លៅ 
ទលនាស្ថប បាំលរដី្េ់វសិ្័យកស្ិកម្ម កនុងការអភិវឌ្ឍន៍លស្ដ្ាកិ ច្ស្ងាម្ បរសិ្ថា ន និងវបែធម៌្ ៕ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1301849963287455/1301846273287824/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBHznpODZMjwO6igb3FU5ncVsBM1vxZUg7jxkiCgKNYIQ3GWnTeWCbZIiwkx8ZbQB63wHu1ATQotE71&__xts__%5B0%5D=68.ARAeczkDWjfUop_UbsM--JmU-GA8vpxsofWZ2sNtQ6UbkJGIick2iz8l8M-zxqEUwy4p9e0TXf6ftkyERKHusdAxlTh0ySFtE1RvIHVzyvcgdpjRXY75lLx8ZCTaLr2rh3y3P1yZR8X8ICh2nbAaKVdGSivNE99a6Pi0AL2iKFixG2Ca4CZWvzhkPp4llluYyarC_gtxlyqngaBN5GyllMU9RDZgH-W0ZFXjgqqsJo3ItVOe1VwX4u9WvPFKmaINvT61um_E2-F4mSA1QNnJIcv4Y6nndZwM9_EMO1-S6fuXUPlT_IyclksXlCJoYbc7Eoipp1IYuXJd6X5g5lc3iaFu7Q
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1301849963287455/1301846289954489/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYs5ZNU20asfaULymN16gn4p13WNiu4SHBn8rJuhcujubaJFzOiJMk4v0tBQV1Tps-Vv2UCZXrqR4i&__xts__%5B0%5D=68.ARAeczkDWjfUop_UbsM--JmU-GA8vpxsofWZ2sNtQ6UbkJGIick2iz8l8M-zxqEUwy4p9e0TXf6ftkyERKHusdAxlTh0ySFtE1RvIHVzyvcgdpjRXY75lLx8ZCTaLr2rh3y3P1yZR8X8ICh2nbAaKVdGSivNE99a6Pi0AL2iKFixG2Ca4CZWvzhkPp4llluYyarC_gtxlyqngaBN5GyllMU9RDZgH-W0ZFXjgqqsJo3ItVOe1VwX4u9WvPFKmaINvT61um_E2-F4mSA1QNnJIcv4Y6nndZwM9_EMO1-S6fuXUPlT_IyclksXlCJoYbc7Eoipp1IYuXJd6X5g5lc3iaFu7Q
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1301849963287455/1301846289954489/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDYs5ZNU20asfaULymN16gn4p13WNiu4SHBn8rJuhcujubaJFzOiJMk4v0tBQV1Tps-Vv2UCZXrqR4i&__xts__%5B0%5D=68.ARAeczkDWjfUop_UbsM--JmU-GA8vpxsofWZ2sNtQ6UbkJGIick2iz8l8M-zxqEUwy4p9e0TXf6ftkyERKHusdAxlTh0ySFtE1RvIHVzyvcgdpjRXY75lLx8ZCTaLr2rh3y3P1yZR8X8ICh2nbAaKVdGSivNE99a6Pi0AL2iKFixG2Ca4CZWvzhkPp4llluYyarC_gtxlyqngaBN5GyllMU9RDZgH-W0ZFXjgqqsJo3ItVOe1VwX4u9WvPFKmaINvT61um_E2-F4mSA1QNnJIcv4Y6nndZwM9_EMO1-S6fuXUPlT_IyclksXlCJoYbc7Eoipp1IYuXJd6X5g5lc3iaFu7Q
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ប្កសងួបរសិ្ថា ន នងិ ប្បជាសហគ្ម្ន៍ម្ប្ពឡង់  
ប្បារពធពធិីបបំួសច្ដ្ើម្ច្ ើ ច្ដ្ើម្បពីប្ងឹងការប្គ្បប់្គ្ងធនធានធម្មជាត ិ

 
ប្បពេរដ្ាជាង ៣០០នាក់ ម្កពីស្ គ្ម្ន៍ការពារធម្មជាតិថនលខតតទ្វាំង៤ រមួ្ាន លខតតកាំពង់ធាំ 

ប្ពោះវហិារ ស្ទរងដប្តង និងលខតតប្កល្ោះ ដដ្េប្គ្ប់ដ្ ត ប់លដ្ឋយថប្ព ង់ ប្លនម្កជួបជុាំលៅកនុងដដ្នជប្ម្ក 
ស្តាថប្ព «ថប្ព ង់» តាំបន់វាេនស្ិេែ ៍ កនុង ុាំានរទិធ ប្ស្ុកស្ណ្ណត ន់ លខតតកាំពង់ធាំ ប្លនលរៀប ា្ំប្ប្លរពធ 
ពិធីបាំបួស្លដី្ម្ល  ីកនុងលោេបាំ ងពប្ងរងការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ ឱ្យគ្ង់វងសស្ប្ាប់អនាគ្ត។ 
ពិធីបាំបួស្លដី្ម្ល  ីប្បប្ពរតតល ងីរយៈលពេ ២ថៃៃ  ោប់ពីថៃៃទី១៦ ដ្េ់ ថៃៃទី១៧ ដខកុម្ភោះ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
លប្កាម្អធិបតីភាព ឯកឧតតម្ លខៀវ បូរនិ អគ្ានាយកស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន តាំណ្ណងដ៏្ខពង់ខពស្់របស្់ 
ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងានការ្ូេរមួ្ពីថាន ក់ដ្រកនាាំ ម្ញ្រ្នតី ប្កស្ួង 
និងម្នទីរបរសិ្ថា ន ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ តាំណ្ណងអាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន ស្ិស្ស និស្សតិ ប្ពោះស្ងឃ ប្បជាពេរដ្ា 
តាំណ្ណងអងាការលប្ៅរាជរដ្ឋា ភិប្លេជាតិ និងអនតរជាតិ និងថដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ជាលប្្ីននាក់ល្សងលទៀត។  
អនកប្ស្ី លភាគ្  ុង គ្ ៈកម្មការថប្ព ង់ លខតតប្ពោះវហិារ ប្លនឲ្យដ្រងថា លោេបាំ ងដដ្េលរៀប ា្ំឱ្យ 
ានការបាំបួស្លដី្ម្ល លីនោះ គឺ្ជាការរកាប្បថព ី ស្ថស្នាជនជាតិលដី្ម្ភាគ្តិ្ និងការរ ាំេរកគុ្  
ថប្ពល  ី ដដ្េប្លនជួយដៃរកា និង្ិញ្ច រម្ដ្េ់ប្បជាពេរដ្ា ក៏ដូ្្ជា ការជាំរុញឱ្យប្បជាពេរដ្ា 
្ូេរមួ្ដៃរកាថប្ពល  ី ការពារធនធានជីវៈ្ប្មុ្ោះ លៅកនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់ កាន់ដតប្បលស្ីរ 
ដៃម្លទៀត។ លលាក វង់ ស្ថន ប្បធានស្ គ្ម្ន៍កាេខាា  ថនតាំបន់ថប្ព ង់កនុងភូមិ្ស្ថញ្រ្ស្តលខតតកាំពង់ធាំ 
ប្លនបញ្ហា ក់ថា ថប្ព ង់ានស្ថរៈស្ាំខាន់ស្ប្ាប់ម្នុស្សលយងីខាា ាំងណ្ណស្់ វាអា្ជួយ ត្េ់នូវទរកលភាៀង 
កាត់បនាយកាំលៅ រមួ្ទ្វាំងការប្បមូ្អនុេ្េពីថប្ពល  ីដូ្្ជា ដ ា្ល  ីវេ័ា លបោះ្សតិ ជ័រ រមួ្ទ្វាំង ដ្ងជ័រ 
ដដ្េជួយប្បជាស្ គ្ម្ន៍អា្រកប្ប្លក់ ា្ំ ូេប្គ្ប់រដូ្វកាេ។ ប៉ោុដនតតាំបន់លនោះ លកីតានបញ្ហា ប្ប ម្ 
លដ្ឋយស្ថរានជនខិេខូ្មួ្យ ា្ំនួន លៅដតេួ្អារលដី្ម្ល  ី និងបរប្លញ់ស្តាថប្ព ខ ៈលពេដដ្េ 
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បណ្ណត ញស្ គ្ម្ន៍ថប្ពល  ីនិងស្ម្តាកិ ច្ានការខាោះ្លនាា ោះ បនាទ ប់ពីានការេាត។ កនុងឱ្កាស្លនាោះ 
ឯកឧតតម្ លខៀវ បូរនិ ប្លនឱ្យដ្រងថាពិធីបាំបួស្លដី្ម្ល ជីាប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្តលនោះ ប្លនលរៀប ា្ំល ងីជាលេីកទី១ 
ដដ្េានប្បជាស្ គ្ម្ន៍ការពារថប្ព ង់លប្្ីនកុោះករ ម្កពី ០៤ លខតត ជួបោន មិ្នធាា ប់ាន។ ឯកឧតតម្ 
ប្លនដៃាងអាំ រគុ្  និងលកាតស្រលស្ីរ ា្ំលពាោះប្បជាស្ គ្ម្ន៍ថនបណ្ណត ញការពារថប្ព ង់ ទ្វាំង ៤លខតត 
(កាំពង់ធាំ ប្កល្ោះ ស្ទរងដប្តង និងលខតតប្ពោះវហិារ) រមួ្ទ្វាំង ម្ញ្រ្នតីឧទានុរកស ដដ្េប្លនយក្ិតតទុកដ្ឋក់ 
ការពារ ដៃរកា ប្ស្ឡាញ់ថប្ពល  ីលធាីឱ្យថប្ពល លីៅកនុងតាំបន់ថប្ព ង់ានប្ទង់ប្ទ្វយេា រ ូតម្កដ្េ់ 
ស្ពាថៃៃ។ ឯកឧតតម្ប្លនោត់ទុកថា ប្ពរតតិការ ៍លៅថៃៃលនោះ នរងលធាីឱ្យប្បជាពេរដ្ាកាន់ដតយេ់្ាស្់ 
អាំពីគុ្ តថម្ារបស្់ថប្ពល ី្ ាំលពាោះម្នុស្សទ្វាំងអស្់ោន  ល យីស្ងឃរម្ថា ពួកោត់ល្ោះប្គ្ប់ប្គ្ងធនធាន 
របស្់ខាួនប្លនេាប្បលស្ីរដៃម្លទៀត»។ ឯកឧតតម្ ប្លនបញ្ហា ក់ថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនយក្ិតតទុកដ្ឋក់ 
ដ្េ់ការអភិវឌ្ឍស្ គ្ម្ន៍ លៅនម្តាំបន់ការពារធម្មជាតិទ្វាំងអស្់ ោប់ពីឆ្ន ាំ២០១៧ រ ូតម្ក 
នម្រយៈការ ត្េ់ពូជស្តា ស្ាភ រៈកស្ិកម្ម និងស្កម្មភាពប្ទប្ទង់ជីវភាពស្ គ្ម្ន៍ល្សងលទៀត ល យី 
ស្ គ្ម្ន៍លៅកនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព ង់ និងទទួេប្លនការោាំប្ទដូ្្ោន  លៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៩លនោះ។ 
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ពីធីបុ យនម្ប្បថព ីស្ថស្នាបាំបួស្លដី្ម្ល លីនោះ លរៀប ា្ំល ងីលដ្ឋយប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ស្ ការជាមួ្យ កម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍អងាការស្ ប្បជាជាតិ UNDP និងបណ្ណត ញស្ គ្ម្ន៍ថប្ព ង់ 
កនុងបាំ ងបលងាីនការយេ់ដ្រងពី អតាប្បលយាជន៍ថប្ពល ដី្េ់ប្បជាពេរដ្ា និងលដី្ម្ែជីាការោប់ល ត្ីម្ 
ពប្ងរងកនុងកិ ច្ស្ ការអភិរកស និងប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ របស្់ស្ គ្ម្ន៍ប្បជាពេរដ្ាលៅកនុង 
ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់ លៅដតប្ស្ស្់ប្តកាេប្គ្បលដ្ឋយថស្ែធម្មជាតិ។ កម្មវធីិលនោះប្លនបលងាីតឱ្យ 
ពិធីស្ថស្នា ពិធីសូ្ប្តម្នតប្កុងពាេី ការពិភាកា ទស្សនកិ ច្ស្ិកា និងានបាំបួស្លដី្ម្ល មួី្យ ា្ំនួន 
ជានិមិ្តតរូប្ងដដ្រ។  
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1306850809454037/1306849592787492/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAs0gkRxtBdcmN9n7tCCSUvnAKeOKIN_2K_Xz-vZHa4MCYlvD2WkNVhXxzFcI6eg6g_BRpEzP5nbtq-&__xts__%5B0%5D=68.ARCv9iw2ETYcs5TanznIKcBFhOXI13_eWwo5_ZDWYjIur7czT-rCjRGKStpjJYdFGTv0p6--E6KG2uBpuU2X0hu_Ejhgpk0h6xaZMG21I2vF-WRHreUkoVSK9IpbgfKgfLn648p1931EWSD_iPIxuQwyfPsJYy1Pb4TpZPcHKVjEG3Fe0JIWjtI_CN84bI3NxJ2dEpRGbPzP2Rt2tPykdW0apaBdb3-MaAtaOdO8E1uy0gRUXP-zU9M7_E5qlJPATAjMwtqlkGGxhC9ZD4Ra_uP6zT2ZM7SyMeBlJ4aR_MIv5OYiHQuPHqY5Hq4s4lUhBkMSE6OUPDj7XQsvOJkucwJivA
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1306850809454037/1306849732787478/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_iq_gvUvdkA-zc904TjUIbRZ5L5nrbcT-s4bvSwzqlwERc-r5WL2vKlkIZu1p0YbJBaOySCxDG-78&__xts__%5B0%5D=68.ARCv9iw2ETYcs5TanznIKcBFhOXI13_eWwo5_ZDWYjIur7czT-rCjRGKStpjJYdFGTv0p6--E6KG2uBpuU2X0hu_Ejhgpk0h6xaZMG21I2vF-WRHreUkoVSK9IpbgfKgfLn648p1931EWSD_iPIxuQwyfPsJYy1Pb4TpZPcHKVjEG3Fe0JIWjtI_CN84bI3NxJ2dEpRGbPzP2Rt2tPykdW0apaBdb3-MaAtaOdO8E1uy0gRUXP-zU9M7_E5qlJPATAjMwtqlkGGxhC9ZD4Ra_uP6zT2ZM7SyMeBlJ4aR_MIv5OYiHQuPHqY5Hq4s4lUhBkMSE6OUPDj7XQsvOJkucwJivA
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1306850809454037/1306849732787478/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD_iq_gvUvdkA-zc904TjUIbRZ5L5nrbcT-s4bvSwzqlwERc-r5WL2vKlkIZu1p0YbJBaOySCxDG-78&__xts__%5B0%5D=68.ARCv9iw2ETYcs5TanznIKcBFhOXI13_eWwo5_ZDWYjIur7czT-rCjRGKStpjJYdFGTv0p6--E6KG2uBpuU2X0hu_Ejhgpk0h6xaZMG21I2vF-WRHreUkoVSK9IpbgfKgfLn648p1931EWSD_iPIxuQwyfPsJYy1Pb4TpZPcHKVjEG3Fe0JIWjtI_CN84bI3NxJ2dEpRGbPzP2Rt2tPykdW0apaBdb3-MaAtaOdO8E1uy0gRUXP-zU9M7_E5qlJPATAjMwtqlkGGxhC9ZD4Ra_uP6zT2ZM7SyMeBlJ4aR_MIv5OYiHQuPHqY5Hq4s4lUhBkMSE6OUPDj7XQsvOJkucwJivA
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1306850809454037/1306850116120773/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBAZY0-XZb0AXnnuU7yUD7rD6eXnE9kXXVzznIW8a-Z6rflt8rHLhcB3NItLI99MbWzzVAtRAJfn9ZI&__xts__%5B0%5D=68.ARCv9iw2ETYcs5TanznIKcBFhOXI13_eWwo5_ZDWYjIur7czT-rCjRGKStpjJYdFGTv0p6--E6KG2uBpuU2X0hu_Ejhgpk0h6xaZMG21I2vF-WRHreUkoVSK9IpbgfKgfLn648p1931EWSD_iPIxuQwyfPsJYy1Pb4TpZPcHKVjEG3Fe0JIWjtI_CN84bI3NxJ2dEpRGbPzP2Rt2tPykdW0apaBdb3-MaAtaOdO8E1uy0gRUXP-zU9M7_E5qlJPATAjMwtqlkGGxhC9ZD4Ra_uP6zT2ZM7SyMeBlJ4aR_MIv5OYiHQuPHqY5Hq4s4lUhBkMSE6OUPDj7XQsvOJkucwJivA
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1306850809454037/1306850116120773/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBAZY0-XZb0AXnnuU7yUD7rD6eXnE9kXXVzznIW8a-Z6rflt8rHLhcB3NItLI99MbWzzVAtRAJfn9ZI&__xts__%5B0%5D=68.ARCv9iw2ETYcs5TanznIKcBFhOXI13_eWwo5_ZDWYjIur7czT-rCjRGKStpjJYdFGTv0p6--E6KG2uBpuU2X0hu_Ejhgpk0h6xaZMG21I2vF-WRHreUkoVSK9IpbgfKgfLn648p1931EWSD_iPIxuQwyfPsJYy1Pb4TpZPcHKVjEG3Fe0JIWjtI_CN84bI3NxJ2dEpRGbPzP2Rt2tPykdW0apaBdb3-MaAtaOdO8E1uy0gRUXP-zU9M7_E5qlJPATAjMwtqlkGGxhC9ZD4Ra_uP6zT2ZM7SyMeBlJ4aR_MIv5OYiHQuPHqY5Hq4s4lUhBkMSE6OUPDj7XQsvOJkucwJivA
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កិចេពិភាកាសរពីកីារពប្ងងឹច្លើ 
កិចេគាពំារបរសិ្ថា ន និងការអភិរកែធនធានធម្មជាត ិ

 
 
 
 
 
 
 

ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងរដ្ាប្លេលខតតប្កល្ោះ រលស្ៀេថៃៃ្័នទ ៦លរា្ ដខា  ឆ្ន ា្ំ  ស្រទិាស្័ក ព.ស្ 
២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី២៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ លរៀប ា្ំកិ ច្ពិភាកាស្តីពីការពប្ងរងលេីកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន 
និងការអភិរកសធនធានធម្មជាតិ លៅកនុងបរលិវ ស្ថលាលខតតប្កល្ោះ លប្កាម្អធិបតីភាព ឯកឧតរម្ 
កិតរិបណឌិ ត ច្ពប្ជ ប ុនធិន រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងមុ្ខង្ហរស្ថធារ ៈ និង ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងានការ្ូេរមួ្ពីអាជាា ធរប្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន ក់ និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធថនរដ្ាប្លេ 
លខតតប្កល្ោះ្ូេរមួ្ជាលប្្ីននាក់។ ឯកឧតតម្ វា៉ោ  ៃន អភិប្លេថនគ្ អភិប្លេលខតតប្កល្ោះ ប្លនោត់ទុក 
ថាលវទិការលៅលពេលនោះ ជាំរុញឱ្យស្ម្តាកិ ច្ប្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន ក់ និងអងាភាពពាក់ព័នធអនុវតតតួនាទី ភារកិ ច្ 
កាន់ដតានប្បស្ិទធភាពកនុងការប្គ្ប់ប្គ្ងកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន និងការអភិរកសធនធានធម្មជាតិ។ កនុងឱ្កាស្លនោះ 
ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ប្លនលេីកទរក្ិតតឱ្យម្ញ្រ្នតី និងអាជាា ធរពាក់ព័នាថនលខតតប្កល្ោះ ស្ ការ 
្ូេរមួ្យក្ិតតទុកដ្ឋក់បដនាម្លទៀត ដ្េ់កិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន និងការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ ជាពិលស្ស្ 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិលៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ស្ប្ាប់ការរស្់លៅប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព។ 
ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនបញ្ហា ក់ថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា នលប្តៀម្េកខ ៈ ត្េ់ការប តុ ោះបណ្ណត េបដនាម្លទៀត 
ទ្វក់ទងលៅនរង្ាប់ បទដ្ឋា នគ្តិយុតតិល្សងៗ ពាក់ព័នធនរងកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន ជាពិលស្ស្អនុប្ករតយ 
របស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេ លេខ១១៣ អនប្កបក ស្តីពីការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង (ស្ាំរាម្) និងអនុប្ករតយលេខ 
២៣៥ អនប្កបក ស្តីពីការប្គ្ប់ប្គ្ងេូ នម្រយៈម្ញ្រ្នតីជាំនាញរបស្់ប្កស្ួងលៅលខតតប្កល្ោះ លដី្ម្ែពីប្ងរង 
ការប្គ្ប់ប្គ្ងអនាម័្យបរសិ្ថា នកាន់ដតប្បលស្ីរ។ ជាមួ្យោន លនោះដដ្រ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនជាំរុញឱ្យាន 
កិ ច្ស្ ការេាដៃម្លទៀតកនុងការលរៀប ា្ំល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធ ប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំរាម្លៅលេីទីលាន ដដ្េអាជាា ធរ 
លខតតប្លនលរៀប ា្ំជាពិលស្ស្ ការកាត់បនាយស្ាំរាម្ោក់លៅលេីទីលាន លដ្ឋយលេីកទរក្ិតតឱ្យានការ 
ដញកប្បលភទស្ាំរាម្ និងការបលញ្ចញស្ាំរាម្ពីទីលានស្ប្ាប់េក់ជាលអតោយ្ងដដ្រ។ កនុងឱ្កាស្លនោះ 
ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ប្លនលេីកល ងី្ងដដ្រ ពីការយក្ិតតទុកដ្ឋក់ដ្េ់ជីវភាពប្បជាពេរដ្ា 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ Page 34 

កនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងលៅដកែរតាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដ្ឋយគ្លប្ាងប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េអា្ 
ប តុ ោះបណ្ណត េជាំនាញវជិាា ជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធស្ គ្ម្ន៍ ស្ប្ាប់បលងាីនជីវភាពបដនាម្ 
និងកាត់បនាយពីការដ្ឋក់ស្ាំពាធលេីធនធានធម្មជាតិ។ ឯកឧតរម្កិតរិបណឌិ ត ច្ពប្ជ ប ុនធិន 
ប្លនវាយតថម្ាខពស្់ ា្ំលពាោះកិ ច្ពិភាកាស្តីពី ការពប្ងរងលេីកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ 
ដដ្េបលងាីតឱ្យានការជដជកោន លដ្ឋោះប្ស្ថយលេីបញ្ហា ប្ប ម្នានា ដដ្េលកីតានលៅលខតតប្កល្ោះលេី 
ការប៉ោោះពាេ់ដ្េ់ជីវភាពប្បជាពេរដ្ា និងធនធានធម្មជាតិលៅកម្ពុជា។ ឯកឧតតម្កិតតិប ឌិ ត ប្លនលេីក 
ល ងីអាំពី ា្ំ ុ្អទិភាព ដដ្េអាជាា ធរលខតតប្តូវពប្ងរងការង្ហរលេីការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រងស្ាំរាម្ និងេូ 
លៅនម្ទីប្កុង និងទីប្បជុាំជនឱ្យប្លនេា លដី្ម្ែកីាររស្់លៅរបស្់ប្បជាពេរដ្ាានអនាម័្យ សុ្ខភាពេា 
និងលស្ថភ័ ឌ ភាព លដ្ឋយស្ ការជាមួ្យម្ញ្រ្នតីជាំនាញបរសិ្ថា នលេីការង្ហរបល ច្កលទស្ និងអនុវតត្ាប់ 
ក៏ដូ្្ជា េិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតតិល្សងៗ ឱ្យានប្បស្ិទាភាព។ ឯកឧតតម្កិតតិប ឌិ ត ក៏ប្លនជាំរុញឱ្យ 
អាជាា ធរលខតត និងម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា នស្ ការោន េាដៃម្លទៀត ពប្ងរងការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ 
និងការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ ជាពិលស្ស្ ទប់ស្ថា ត់ការកាប់ទញ្រ្នាទ នដី្កនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិជាកម្មស្ិទធ។  
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា លខតតប្កល្ោះ ានតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ា្ំនួន ០៦ កដនាង ដដ្េានថ ទ្ដី្ស្រុប ា្ំនួន 
៤០៤ ០៥៩  កិន ស្ាិតកនុងប្ស្ុក ា្ំនួន ៣ គឺ្ប្ស្ុកស្ាំបូរ ប្ស្ុកដប្ពកប្បស្ពា និងប្ស្ុកស្នួេ កនុងលនាោះ 
ានដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពដកវស្ីា ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពថប្ព ង់ តាំបន់លប្បីប្ប្លស្់លប្្ីនយា៉ោ ងស្ស្រស្តម្ភ 
ស្តាលន ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពដប្ពកប្បស្ពា ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពស្ាំបូរ និងតាំបន់រលបៀងអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ។ 
អាជាា ធរលខតតប្កល្ោះ ក៏ប្លនលរៀប ា្ំឱ្យានទីនាំងោក់ស្ប្ាម្ ា្ំនួន ០២កដនាង ្ងដដ្រ ស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ង 
ការបលញ្ចញស្ប្ាម្ពីប្កុងប្កល្ោះ និងទីប្បជុាំជន់លៅដកែរប្កុងប្កល្ោះ៕ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1312789768860141/1312788642193587/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBcJbX7R1BeBDtKqbmKiSEh3higqEHDJfuvZpH0TxQ2ZHOHSoQ5jXJAciORiVpuYMkpbQ7YXWJ-J92j&__xts__%5B0%5D=68.ARDeKtkhMODsLWD6DYu08hbUkuIR1NeNnr7j66Qx6zQ4QaGE1Jd-IE6L2Hc5jKsJ6Y6wCcrsbl7hTx3Hxiu5ydW3a2rXDQluB1YVuavpxL8OuOxlgcG0lZ9jC4XLFsNOICBDSRjoHBMfjZgKJQ1-6v-sMcqNYiokwaRIfhg3NdCmt_Po09jLwZsMd5MXTT6nwCksZyLW1XHKp3l2BiTKZNmdK7c4OojsXRCuuimGXvQjl21vr4fECYtZKqsUDCD8CoFZyED607JKQ0XaDIYX3_PjY-RbU4pM-VSp0fkLyjZHRudQSMBR_NcqY9mqiDLcLeicaTpxnXtQYtDzKeQc2C1Dhg
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ពិធីប្បគ្លស់មាភ រៈលាតដ្លប់្កុម្លាតសហគ្ម្ន៍ 
កែងុផ្ដ្នជប្ម្កសតវម្ប្ពផ្ប្ពកប្បសពវ និងសបំូរ កែងុច្ខតរប្កច្ចុះ 

 
ឯកឧតតម្ ថ្ ប ុនល ឿន រដ្ាលេខាធិការ តាំណ្ណងដ៏្ខពង់ខពស្់ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់

រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន អម្ដ្ាំល ីរលដ្ឋយ ឯកឧតតម្ រត័ន វរីៈ អនុរដ្ាលេខាធិការ ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ប្ពរកថៃៃទី២៦ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅលខតតប្កល្ោះ ប្លនអលញ្ា ីញ្ូេរមួ្ប្បគ្េ់ស្ាភ រៈេាតលៅដ្េ់ 
ប្កុម្េាតស្ គ្ម្ន៍ កនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពដប្ពកប្បស្ពា និងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពស្ាំបូរ លខតតប្កល្ោះ។ 
លលាក លស្ង លទៀក នាយកអងាការ WWF ប្បោាំកម្ពុជា ប្លនឱ្យដ្រងថា លដី្ម្ែី្ ូេរមួ្ ា្ំដ កជាមួ្យ 
រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា លេីការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិដ៏្ស្ម្ែូរដបប លៅតាំបន់ភូមិ្ភាគ្ឦស្ថនតលនោះ 
អងាការ WWF ប្លននរងកាំពុងស្ ការជាមួ្យប្កស្ួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអាជាា ធរថាន ក់លប្កាម្ជាតិ 
កនុងការលេីកកម្ពស្់ការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព នម្រយៈការ្ងប្កងស្ គ្ម្ន៍ 
ការប្ស្ថវប្ជាវ ការអនុវតត្ាប់ ការអប់រ ា្ំ សពា្ាយ ការលរៀប ា្ំដ្នការលប្បីប្ប្លស្់ដី្ធាី ការពប្ងរងការអនុវតត 
លោេនលយាប្លយ និងការអភិវឌ្ឍជីវភាពប្បជាស្ គ្ម្ន៍លៅនម្មូ្េដ្ឋា ន។ ឯកឧតតម្ ខាន់ ា្ំណ្ណន 
អភិប្លេរងលខតតប្កល្ោះ ប្លនឱ្យដ្រងដដ្រថា ប្បជាស្ គ្ម្ន៍គឺ្ជាប្បតិបតតិករយា៉ោ ងស្ាំខាន់កនុងកិ ច្ោាំពារ 
បរសិ្ថា ន និងការអភិរកសធនធានធម្មជាតិ ដដ្េ ា្ំប្ល្់ប្តូវ្ូេរមួ្ស្ ការោន ឱ្យកាន់ដតានប្បស្ិទាភាព 
និងទ្វម្ទ្វរឱ្យានកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការពី អាជាា ធរប្គ្ប់េាំដ្ឋប់ថាន ក់្ងដដ្រ។ លៅកនុងឱ្កាស្លនោះ 
ឯកឧតតម្ ថ្ ប ុនល ឿន ប្លនលកាតស្រលស្ីរ និងវាយតថម្ាខពស្់ ា្ំលពាោះកិ ច្ខិតខាំប្បរងដប្បងរបស្់ប្បជា 
ស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងម្ញ្រ្នតីឧទានុរកស លៅនម្តាំបន់ការពារធម្មជាតិទ្វាំងអស្់ ដដ្េប្លន្ូេរមួ្ 
ជាមួ្យម្ញ្រ្នតីឧទានុរកស និងស្ថា ប័នពាក់ព័នធ លដី្ម្ែកីារពារ និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ។ ឯកឧតតម្ 
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រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន បដនាម្ថា ការប្បគ្េ់ស្ាភ រៈេាតនាលពេលនោះ គឺ្ជាលវទិកាមួ្យប្លន 
បង្ហា ញឱ្យល ញីពីការ្ូេរមួ្ និងការស្ ការោន រវាងអនកពាក់ព័នា និងពប្ងរងកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ 
កាន់ដតេា ពប្ងរងការយេ់ដ្រង និងរកដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយស្ម្ប្ស្ប ពាក់ព័នានរងការការពារ ការប្គ្ប់ប្គ្ង 
ធនធានធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព កនុងតាំបន់លទស្ភាពថប្ពេិ្ទរកជារមួ្ ។ ឯកឧតតម្ ថ្ ប ុនល ឿន 
ប្លនបញ្ហា ក់ដដ្រថាកនាងម្ក ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនោាំប្ទជីវភាពប្បជាពេរដ្ា នម្រយៈគ្លប្ាងពប្ងរង 
ជីវភាពស្ គ្ម្ន៍លៅនម្តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លដ្ឋយ ត្េ់ជាពូជស្តា និងការលរៀប ា្ំល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធ 
ល្សងៗ ានភាពេាប្បលស្ីរ។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ស្ ការជាមួ្យអងាការ WWF ត្េ់ជូន 
ស្ាភ រៈេាតដ្េ់ប្កុម្េាតស្ គ្ម្ន៍ កនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពដប្ពកប្បស្ពា និងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ព 
ស្ាំបូរ កនុងលខតតប្កល្ោះ រមួ្ាន៖ ឧបករ ៍ GPS ា្ំនួន ៧លប្គ្ឿង ា៉ោ សុ្ីនៃតរូប ៧លប្គ្ឿង ប្តីវសិ្័យ 
ា្ំនួន ៧លប្គ្ឿង ស្ាភ រៈស្លញ្រ្ង្ហា ោះបនាទ ន់ ា្ំនួន ៧  ុត ដ្បទរក ា្ំនួន ៤៦អប្ងរងមុ្ង ពិេ ា្ំនួន ៤៦  ុត 
អាវលភាៀង ា្ំនួន ៤៦  ុត តង់ ា្ំនួន ៤៦  ុត និងដស្ែកលជីងស្ប្ាប់លដី្រេាយ ា្ំនួន ៤៦គូ្ 
្ងដដ្រ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1313274448811673/1313273895478395/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2YKQ6eEndQgacq57lHOF-8ttlDVhj3IQZ6dSII1pfsC141xli9cqr42Rz-n5YxevsZivUoAsuHasG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHHHnA8k6jL_HVSQQReM5q-x5p_Zd9YOpYPN-95rxW-xxIdBSbzghhCfegtIZ7AOazjYtNHQakRaUWfqdex_xRDQyxGZ5UmkSWuLhAm1Ctb0ADHIagq-eB7pMewR6-2Lx7CQRgDFMKJjWNzq41HtS0Quj9VTTZUiDsGZx-LApPS0-TaZ4ViBOUfZ0so5E_gUcAIjrqVPKZ76rypPEeHTIbto9yGnc6Hu3DHx_5fgps4LppXX1jSXfDSVo-9pTILm1l2PL8pRO5l0DRM_fivPdvVmfGFsy8NeGpXhMwXWc9MK_9efP1bWc9AEFFZb9jFTxyF_kdBlG498-ZiTTeYQltXg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1313274448811673/1313273895478395/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2YKQ6eEndQgacq57lHOF-8ttlDVhj3IQZ6dSII1pfsC141xli9cqr42Rz-n5YxevsZivUoAsuHasG&__xts__%5B0%5D=68.ARCHHHnA8k6jL_HVSQQReM5q-x5p_Zd9YOpYPN-95rxW-xxIdBSbzghhCfegtIZ7AOazjYtNHQakRaUWfqdex_xRDQyxGZ5UmkSWuLhAm1Ctb0ADHIagq-eB7pMewR6-2Lx7CQRgDFMKJjWNzq41HtS0Quj9VTTZUiDsGZx-LApPS0-TaZ4ViBOUfZ0so5E_gUcAIjrqVPKZ76rypPEeHTIbto9yGnc6Hu3DHx_5fgps4LppXX1jSXfDSVo-9pTILm1l2PL8pRO5l0DRM_fivPdvVmfGFsy8NeGpXhMwXWc9MK_9efP1bWc9AEFFZb9jFTxyF_kdBlG498-ZiTTeYQltXg
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អំច្ណាយ សច្ម្រចកិតរិប្ពឹទធបណឌិ ត ប នុ រា៉ា នី ហ ុនផ្សន  
ជូនច្ោក ច្បន ច្ដ្វីស និងសហគ្ម្ន៍តាបស ច្ខតរប្ពុះវិហារ 

 
រៃយនត ១លប្គ្ឿង និងម្៉ោូតូ ២លប្គ្ឿង អាំលណ្ណយ សច្ម្រចកិតរិប្ពឹទធបណឌិ ត ប ុន រា៉ា នី ហ ុនផ្សន 

ប្បធានកាកប្លទប្ក ម្កម្ពុជា ប្លនប្បគ្េ់ជូន លលាក លបន លដ្វសី្ (BEN DEVIS) និងស្ គ្ម្ន៍ 
នបស្ លខតតប្ពោះវហិារ នម្រយៈប្បតិភូស្ាជិករដ្ាស្ភា ដ្រកនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតរម្ ជា វា៉ា ន់ច្ដ្ត 
ប្បធានគ្ ៈកម្មការដ្នការវនិិលយាគ្វសិ្័យកស្ិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរសិ្ថា ន និងធនធានទរក 
(គ្ ៈកម្មការ ទី៣) ថនរដ្ាស្ភាថនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា និង ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន កាេពីថៃៃទី២៧ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ។  
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ឯកឧតតម្ អ ុន ោន់ដ្ឋ អភិប្លេថនគ្ ៈអភិប្លេលខតតប្ពោះវហិារ ប្លនស្ថា គ្ម្ន៍ប្បតិភូ និង 

ការ្ូេរមួ្ពីអាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន កងកាា ាំងប្បដ្ឋប់អាវុធ ម្ញ្រ្នតីឧទានុរកស និងប្បជាពេរដ្ាជាលប្្ីននាក់ 
លៅកនុងប្ពរតតិការលនោះ។ ឯកឧតតម្ ប្លនោត់ទុកថាអាំលណ្ណយដ៏្ថៃាថាា របស្់ សច្ម្រចកិតរិប្ពឹទធបណឌិ ត 
ប ុន រា៉ា នី ហ ុនផ្សន ជាការលេីកទរក្ិតតដ្េ់ការ្ូេរមួ្ពប្ងរងការការពារ និងអភិរកសធនធាន 
ធម្មជាតិកាន់ដតប្បលស្ីរដៃម្លទៀត។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនាន 
ប្បស្ថស្ន៍ថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា នទទួេស្ថា េ់កិ ច្ខិតខាំប្បរងដប្បង និងលេីកទរក្ិតតដ្េ់ លលាក លបន លដ្វសី្ 
(BEN DEVIS) និងស្ គ្ម្ន៍នបស្ កនុងការ្ូេរមួ្ជាមួ្យរាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា កនុងការការពារ 
និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ កនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពភនាំលនន ត-ភនាំពក។ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនបញ្ហា ក់ថា 
រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា យក្ិតតទុកដ្ឋក់ខាា ាំងកនុងការលេីកស្ទួយជីវភាពស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន លៅនម្តាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ លដី្ម្ែធីានាលេីការការពារ ដៃរកាវបែធម៌្ ប្បថព ី ក៏ដូ្្ជា ការការពារ អភិរកស 
និងការលប្បីប្ប្លស្់ធនធានធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព។ ឯកឧតតម្ ប្លនអាំពាវនាវឱ្យស្ គ្ម្ន៍ និង 
ប្បជាពេរដ្ាស្ ការោន  និងឯកភាពោន  កនុងការលប្បីប្ប្លស្់ធនធានធម្មជាតិប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព 
លប្ពាោះ «ធនធានធម្មជាតិជារបស្់លយងីទ្វាំងអស្់ោន »។ ជាមួ្យោន ្ងលនោះ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលេីក 
ទរក្ិតតដ្េ់ប្បជាស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ប្គួ្ស្ថរម្ញ្រ្នតីឧទានុរកស ប្គួ្ស្ថរកងទ័ពលៅដកែរតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ អា្ទទួេប្លនការប តុ ោះបណ្ណត េជាំនាញវជិាា ជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធ 
ស្ គ្ម្ន៍ ស្ប្ាប់បលងាីនជីវភាពបដនាម្ ដដ្េអា្កាត់បនាយពីការដ្ឋក់ស្ាំពាធលេីធនធានធម្មជាតិ។ 
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា កនាងម្កអនុវតតនម្ប្បស្ថស្ន៍ដ្រកនាាំដ៏្ខពង់ខពស្់របស្់ សច្ម្រចអគ្គម្ហាច្សនាបត ី
ច្តច្ជា ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតីថនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា ប្កស្ួងបរសិ្ថា នអនុវតតគ្លប្ាង 
លេីកកម្ពស្់ជីវភាពស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លៅឆ្ន ាំ ២០១៧ និង ឆ្ន ាំ២០១៨ ត្េ់ជូន 
ស្ គ្ម្ន៍ប្លន ា្ំនួន ២០ ល យីកនុងលនាោះានប្បជាពេរដ្ា ា្ំនួន ៥២៥ប្គួ្ស្ថរ ប្លនទទួេ លម្លោ 
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ពូជប្ជូកឦស្ថន ពូជាន់កនុងប្ស្ុក និងស្ាភ រៈបលប្មី្លទស្្រ ៍ធម្មជាតិ។េ។ លៅកនុងពិធីប្បគ្េ់ 
អាំលណ្ណយរបស្់ សច្ម្រចកិតរិប្ពឹទធបណឌិ ត ប ុន រា៉ា នី ហ ុនផ្សន ជូន លលាក លបន លដ្វសី្ 
និងស្ គ្ម្ន៍នបស្ លខតតប្ពោះវហិារ ឯកឧតរម្ ជា វា៉ា ន់ច្ដ្ត ប្លនានម្តិស្ាំល ោះស្ាំណ្ណេ 
ជាមួ្យថាន ក់ដ្រកនាាំ អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន ម្ញ្រ្នតីឧទានុរកស និងប្បជាពេរដ្ា ពីការរកី ា្ំលរនីថនប្បលទស្កម្ពុជា 
នាលពេប ច្ុបែនន។ ឯកឧតតម្ ប្បធានគ្ ៈកម្មការទី៣ ថនរដ្ាស្ភា ប្លនជាំរុញឱ្យានការ្ូេរមួ្ប្បលស្ីរ 
ល ងីដៃម្លទៀតពីភាគី្ពាក់ព័នធនានា លដី្ម្ែធីានានូវការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ លដី្ម្ែកីារអភិវឌ្ឍន៍ 
ប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព។ 

 
 

 កនុងឱ្កាស្លនោះដដ្រ ឯកឧតរម្ ជា វា៉ា ន់ច្ដ្ត និងប្បតិភូអម្ដ្ាំល ីរ ប្លនប្បគ្េ់ 
ៃវកិារបស្់ស្ាជិករដ្ាស្ភាជាតិ ា្ំនួន ១៦លានលរៀេ បដនាម្ ជូនដ្េ់ លលាក លបន លដ្វសី្ តាំណ្ណងឱ្យ 
ស្ គ្ម្ន៍នបស្ ស្ប្ាប់្ូេរមួ្ ា្ំដ កកនុងការការពារ និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ្ងដដ្រ។ 
គួ្របញ្ហា ក់ដដ្រថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា ននម្រយៈមូ្េនិធិបរសិ្ថា ន និងស្ងាម្ ប្លនជួយដ្េ់ស្ គ្ម្ន៍នបស្ 
ដដ្េាន លលាក លបន លដ្វសី្ និងប្កុម្ប្គួ្ស្ថរ្ូេរមួ្កនុងគ្លប្ាងអភិវឌ្ឍន៍លទស្្រ ៍ធម្មជាតិ និង 
ការពារ និងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ កនុងដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពភនាំលនន ត-ភនាំពក លខតតប្ពោះវហិារ កនុងមួ្យឆ្ន ាំ 
ា្ំនួន ២០០០០ដុ្លាា រអាលម្រកិ ស្ប្ាប់មួ្យឆ្ន ាំ លដី្ម្ែអីភិរកសធនធានធម្មជាតិលៅតាំបន់ភនាំលនន ត-ភនាំពក 
ល យីប្កស្ួងបរសិ្ថា ននរងគិ្តគូ្រដ្ាំល ងីៃវកិាដៃម្លទៀត លៅលពេគ្លប្ាងានប្បស្ិទធភាពឆ្ន ាំខាងមុ្ខ។ 
ជាមួ្យោន លនោះ រាជរដ្ឋា ភិប្លេក៏ប្លនបាំពាក់លម្ដ្ឋយកិតតយស្ជូនដ្េ់ លលាក លបន លដ្វសិ្ និងភរយិា 
ោត់្ងដដ្រ។ 
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រមួ្គាែ កែងុច្បសកកម្មការពារ 
និងអភិរកែធនធានសម្បុ្ទ នងិតបំន់ច្ឆ្ែរ 

 
ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន តាំណ្ណងស្ថា ប័ន អងាភាពពាក់ព័នធ និងអងាការមិ្នដម្នរដ្ឋា ភិប្លេ អាជាា ធរ

មូ្េដ្ឋា ន និងវសិ្័យឯកជន រមួ្ោន ្សពា្ាយស្ាីពី ការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះស្មុ្ប្ទ និងតាំបន់លននរ នម្រយៈ 
ការបលងាីតឧទានជាតិស្មុ្ប្ទ។ លវទិកាលនោះលធាីល ងីលៅថៃៃអង្ហា រ ថៃៃទី២២ ដខម្ករា គ្.ស្២០១៩ 
ស្ណ្ណា ោរឯករាជយ ប្កុង/លខតាប្ពោះស្ី នុ។  

 

ឯកឧតរម្ សតូ ោ អនុរដ្ាលេខាធិការថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនានប្បស្ថស្ន៍ថា 
ស្ិកាខ ស្ថលាស្ាីពីការអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះស្មុ្ប្ទ និងតាំបន់លននរ នម្រយៈការបលងាីត ឧទានជាតិស្មុ្ប្ទ 
លប្កាម្ការ ត្ួ្ល ត្ីម្លរៀប ា្ំលដ្ឋយប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងោាំប្ទពីអងាការ IUCN ប្លននាុោះបញ្ហច ាំងអាំពីតថម្ា
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ធនធានស្មុ្ប្ទ លដី្ម្ែរីមួ្ ា្ំដ កអភិវឌ្ឍន៍លស្ដ្ាកិ ច្ជាតិ ស្កាត នុពេលអកូលទស្្រ ៍ និងបង្ហា ញអាំពី 
លបស្កកម្មរបស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេ កនុងកិ ច្ការពារ និងអភិរកសធនធានស្មុ្ប្ទ និងតាំបន់លននរ ប្ពម្ទ្វាំង 
្សពា្ាយពីស្កាត នុពេឧទានជាតិស្មុ្ប្ទលកាោះរ ៉ោុង ដ្េ់ប្បជាស្ គ្ម្ន៍ អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន ប្ពម្ទ្វាំង 
អនកពាក់ព័នធ ដដ្េកាំពុងអាប្ស្័យ្េជាម្ួយធនធានស្មុ្ប្ទ អនកស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវ និងអាជីវករ 
បលប្មី្លស្វាកម្មមុ្ជទរក។ ឯកឧតាម្បនាថា ធនធានតាំបន់លននរស្មុ្ប្ទអា្ទទួេរង្េប៉ោោះពាេ់ ពិលស្ស្ 
ដ្េ់បរសិ្ថា ន ជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងប្បព័នធលអកូ ូសុ្ី។ ដូ្ល ន្ោះលដី្ម្ែី្ ូេរមួ្ទប់ស្ថា ត់ និងកាត់បនាយនូវល តុ 
ប៉ោោះពាេ់ទ្វាំងលនោះ ប្កស្ួងបរសិ្ថា នដដ្េស្ថា ប័នលោេកនុងការដ្រកនាាំ ស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវ និងលរៀប ា្ំដ្នការ 
យុទធស្ថញ្រ្ស្តកនុងការពារ អភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ លដ្ឋយាន្ូេរមួ្ពីអនកពាក់ព័នធ លដី្ម្ែធីានាប្លននូវការ 
អភិវឌ្ឍប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាពបរសិ្ថា ន ជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងប្បព័នលអកូ ូសុ្ីតាំបន់ស្មុ្ប្ទកម្ពុជា។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា 
ថៃៃលនោះក៏ជាឱ្កាស្មួ្យ ស្ប្ាប់ជួបជុាំរវាងស្ថា ប័នានស្ម្តាកិ ច្ អនកវទិាស្ថញ្រ្ស្ត អនកប្ស្ថវប្ជាវ និង 
អនកពាក់ព័នធលៅនរងធនធានស្មុ្ប្ទ ស្ប្ាប់ដស្ាងយេ់ពីទស្សនោះវសិ្័យថនការអភិរកសធនធានធម្មជាតិ 
របស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា និងលដី្ម្ែី្ ងប្កងនូវេទធ្េ និងស្មិ្ទធិ្េរមួ្ោន  ពីប្គ្ប់អនកពាក់ព័នធ 
លដី្ម្ែជីា្េប្បលយាជន៍របស្់ ប្បជាជនកម្ពុជា ស្ងាម្ជាតិ និងស្ប្ាប់កូនលៅលយងីនាលពេប ច្ុបែនន 
និងជាំនាន់លប្កាយ។ ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា ានលននរស្មុ្ប្ទលាតស្នធរង ប្ពាំប្បទេ់ប្្កអនតរជាតិ 
ោាំយាម្ជាប់នរងប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កថៃ រ ូតដ្េ់ប្ពាំប្បទេ់ប្្កអនតរជាតិដប្ពកោក ថនស្ថធារ រដ្ា 
ស្ងាម្និយម្លវៀតណ្ណម្ និងានវសិ្ថេភាពលេីលខតត ា្ំនួន ៤ រមួ្ាន លខតតប្ពោះស្ នុ លកាោះកុង កាំពត 
និងដកប ដដ្េានប្បជាជនប្បា ជាង ២លាននាក់ ល យីមុ្ខរបរ ា្ំបងពរងដ ា្កលេីការលនស្ថទ 
ការលធាីកស្ិកម្ម និង ត្េ់លស្វាកម្មលទស្្រ ៍។ លដ្ឋយដ ា្កលេី ភាពស្ម្ែូរដបបថនធនធានធម្មជាតិ 
ជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងលទស្ភាពដ៏្េាប្តកាេលៅកនុងលននរស្មុ្ប្ទ រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជាប្លនកាំ ត់តាំបន់លនាោះជា 
ប៉ោូេលស្ដ្ាកិ ច្ជាតិមួ្យ កនុងយុទធស្ថញ្រ្ស្ត្តុលកា  និងប្លនដ្ឋក់បញ្ចូ េជាស្ាជិកការបលននរស្មុ្ប្ទ 
ដដ្េស្ថា តបាំ្ុតលេីស្កេលលាក កាេពីឆ្ន ាំ២០១១ ជាការ្ូេរមួ្ ា្ំដ កលេីកកម្ពស្់លស្ដ្ាកិ ច្ជាតិ 
និងជីវភាពប្បោាំថៃៃរបស្់ប្បជាពេរដ្ា្ងដដ្រ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1288439844628467/1288439337961851/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALg4rTBNcRVSKr8wxttgRU9_Fe7W9JsQ8ekWRKAuoaxZRYucTSFvch2ekqopGzHQjnubLh4tNXb5Tl&__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.1288439844628467/1288439337961851/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARALg4rTBNcRVSKr8wxttgRU9_Fe7W9JsQ8ekWRKAuoaxZRYucTSFvch2ekqopGzHQjnubLh4tNXb5Tl&__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.1288439844628467/1288439344628517/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBvR9m43u4aI0ZD3ajepR_O6NbgFk23BDWvxXfw2vJWbuJrOG2b5wi2HvGtJPVSwUO6BSM9vADzqtX2&__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.1288439844628467/1288439344628517/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBvR9m43u4aI0ZD3ajepR_O6NbgFk23BDWvxXfw2vJWbuJrOG2b5wi2HvGtJPVSwUO6BSM9vADzqtX2&__xts__%5B0%5D=68.ARCpc7snzusm4tr-9tNroRujIiKdyWUe9hd7Tclyd_7cCoqI3um7pouZNogAUFyhmkm0-vbzADyjxEIFt4gOs7tdYnpm-z-b--3HpckX_IqnLiJpmbs-c8PPvEadl8T5_ddT2-_qoKRfkZ541i8X7fqyK93ryVHieq2fWjGo3ZX6EDREFYQAaMjwkVeWO78oJFDUzrtRXjCwCgHEqDLRGJi34vhSH7kyO_zgAiT-k_BzRv5l5pXCZhM-6aiR918sARGD1VBNTDpB7gGn4UM1UNv7bTib6pzVfEpADqRpZTNn2uw1Wge_MIhd78sgDJ_IWZacvUOQyuzSk5iriw6qkCcSIQ
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ម្ស្តនរបី្កសងួបរសិ្ថា ន សកិាពីការច្ប្បើប្បាស ់
និងប្គ្បប់្គ្ងប្បពន័ធទិនែនយ័សហគ្ម្ន៍តបំន់ការពារធម្មជាតិ  

 
នាយកដ្ឋា នជីវភាពស្ គ្ម្ន៍ ថនអគ្ានាយកដ្ឋា នស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និង 

គ្លប្ាងរលបៀងអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ ប្លនលរៀប ា្ំវគ្ាប តុ ោះបណ្ណត េស្តីពីការលប្បីប្ប្លស្់ និងប្គ្ប់ប្គ្ងប្បព័នធ 
ទិននន័យស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ វគ្ាប តុ ោះបណ្ណត េលនោះលរៀប ា្ំល ងីរយៈលពេ 0៤ថៃៃ ោប់ពី 
ថៃៃទី១២-១៤ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លដី្ម្ែបីង្ហា ញពីការលប្បីប្ប្លស្់មុ្ខង្ហរ និងតួនាទីរបស្់ប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ង 
ទិននន័យតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ លៅកនុងប្បលទស្កម្ពុជាឱ្យាន 
ប្បស្ិទធភាព លដ្ឋយានការ្ូេរមួ្ពីម្ញ្រ្នតីជាំនាញប្កស្ួងបរសិ្ថា នលៅថាន ក់ជាតិ និងម្កពីលខតត ា្ំនួន ០៨ 
រមួ្ាន ៖ ម្ ឌ េគិ្រ ីរតនៈគិ្រ ីស្ទរងដប្តង ប្កល្ោះ ប្ពោះវហិារ កាំពង់ធាំ លស្ៀម្រាប តែូង មុ ាំ ជាលប្្ីននាក់។ 
លលាក គ្ង់ លស្ៀកេី ប្បធាននាយកដ្ឋា នជីវភាពស្ គ្ម្ន៍ ប្លនឱ្យដ្រងថា វគ្ាប តុ ោះបណ្ណត េលនោះ 
ានស្ថរៈស្ាំខាន់ណ្ណស្់ លដ្ឋយានការលធាីបទបង្ហា ញអាំពីការលប្បីប្ប្លស្់មុ្ខង្ហរ និងតួនាទីរបស្់ប្បព័នធ 
ប្គ្ប់ប្គ្ងទិននន័យតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ដដ្េានលគ្ ទាំព័រ 
http://pabccmis.bccp-cam.com/user/login ប្ពម្ទ្វាំង ា្េ់ការដ នាាំពីរលបៀបប្គ្ប់ប្គ្ង និង្ូេ 
លៅកាន់លគ្ ទាំព័រប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងទិននន័យតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ ៖ 
ប្គ្ប់ប្គ្ងអនកលប្បីប្ប្លស្់ តួនាទី និងស្ិទធ។ លវទិកាលនោះ ក៏ានបទបង្ហា ញពីការស្ថកេែងពីរលបៀបបញ្ចូ េ 
ទិននន័យតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ រមួ្ទ្វាំងលធាីការពនយេ់ពីនីតិវធីិ និងដ្ាំល ីរការ 
បញ្ហា ក់ល ងីវញិថនទិននន័យដដ្េប្លនបញ្ចូ េរួ្ ។ លេីស្ពីលនោះ អនក្ូេរមួ្ អា្លធាីការអនុវតាបង្ហា ញពី 
រលបៀបទ្វញយកទិននន័យពីប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងទិននន័យ និងបង្ហា ញពីរលបៀបបលងាីត និងទ្វញយករប្លយការ ៍ 
ពីប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងទិននន័យលដ្ឋយស្ា័យប្បវតាិ លធាីយា៉ោ ងណ្ណឱ្យម្ញ្រ្នតីពាក់ព័នធ ដដ្េជាអនកអនុវតតទ្វាំងអស្់ 
យេ់ដ្រង ក៏ដូ្្ជា អនុវតតការង្ហរប្គ្ប់ប្គ្ងវសិ្័យបរសិ្ថា នឱ្យានប្បស្ិទធភាព និងប្បស្ិទធ្េ៕ 

http://pabccmis.bccp-cam.com/user/login?fbclid=IwAR26qJ2MhddMNIeAZgwm_IJbv4y8m7l6hOsUaBpzyQZEUsTCFXwcIFFn5Bg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1322762174529567/1322761874529597/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBbrUkd-7VXaGd2QYKE0AvTWGni_QEdZ3VRZOdeaPLQ5fkF3zYcBOGe21b2pA2XaBCtcZwBlN5fsMpl&__xts__%5B0%5D=68.ARA2i7r5K1LoU8AqXB4Z9GhGYsRHD6i8uTXnECJefDu7_yEHnBuJHQ0J8O1QOWCiCcRuke21Hqof0hUejgZ-NVYMMg4MJBkvC_3-SfYtpnYe8ed2bDCqUPQXsiG561ziLnhEnkgXr5-uxK_mIYkX00i6MHkRe4IokEI1T-WaDI7J9FJGp6KenGsx5Kag1_rhWmXVmr-fKt62ShJgu7dld5_9rlQTXmSJkZwf_ATNmnEGzHgyZ2wLFfif4EP368wxfX-tzMFGqSmvTasH3T2L4P2xBVt_2nlWjkHWVyGXTCBfk0_7KyL17_4b7w9NLN13L-J5B2UQJwG5eEtlXdq3J2LXlg
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កិចេប្បជុសំ រពីីការច្ប្ជើសច្រ ើសគ្ណៈកម្មការ 
បណារ ញសហគ្ម្ន៍អភិរកែធនធានធនមជាតតិំបន់ខាងតបងូទច្នេស្ថប  

 
លខតតកាំពត ៖ ច្ោក អ ុក ណាវា៉ា ន់ អគ្ានាយករង ថនអគ្ានាកយដ្ឋា នស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 

ប្លនលបីកកិ ច្ប្បជុាំស្តីពី ការលប្ជីស្លរសី្គ្ ៈកម្មការបណ្ណត ញស្ គ្ម្ន៍ អភិរកសធនធានធម្មជាតិ 
តាំបន់ការពារខាងតែូងទលនាស្ថប ប្ពម្ទ្វាំងវតតានរបស្់ លលាកប្បធាននាយកដ្ឋា នជីវភាពស្ គ្ម្ន៍ 
លលាកប្បធានម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតកាំពត និងប្បជាពេរដ្ាថនបណ្ណត ញស្ គ្ម្ន៍អភិរកសធនធានធម្មជាតិ 
ប្លន្ូេរមួ្ជាលប្្ីននាក់។ លលាក អ ុក ណ្ណវា៉ោ ន់ ប្លនលេីកល ងីថា កិ ច្ប្បជុាំថៃៃលនោះលរៀប ា្ំល ងីប្ស្ប 
នម្េិខិតលេខ ៩៦៨ ស្.ជ.  ក.ស្.្ុោះថៃៃទី១៦ ដខកញ្ហញ  ឆ្ន ាំ២០១៦ របស្់ទីស្តីការគ្ ៈរដ្ាម្ញ្រ្នតី 
ដដ្េជាេទធ្េថនលវទិកាថាន ក់ជាតិលេីកទីមួ្យស្តីពី «ការការពារនិងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ» លធាីល ងី 
លប្កាម្អធិបតីភាព សច្ម្រចអគ្គម្ហាច្សនាបតចី្តច្ជា ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតីថនប្ពោះរាជា 
ណ្ណ្ប្កកម្ពុជា កាេពីថៃៃទី២២ ដខស្ីហា ឆ្ន ាំ២០១៦  លៅវាិនស្នតិភាព ដដ្េប្លន្ងាុេបង្ហា ញឱ្យ 
ប្កស្ួងបរសិ្ថា នលរៀប ា្ំបលងាីតជា «បណ្ណត ញស្ គ្ម្ន៍អភិរកសធនធានធម្មជាតិ» ល យីគិ្តរ ូតម្ក 
ដ្េ់លពេលនោះ លយងីានស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិទូទ្វាំងប្បលទស្ស្រុប ា្ំនួន ១៦៣ ស្ គ្ម្ន៍ 
ានការ្ូេរមួ្ពីប្បជាជន ា្ំនួន ២៩៩ភូមិ្ កនុង៩៦ ុាំ ានស្ាជិក្ូេរមួ្ស្រុប ៣៩ ៨៩៤ប្គួ្ស្ថរ 
និង្ូេរមួ្ប្គ្ប់ប្គ្ងលេីទាំ ាំថ ទ្ដី្ស្រុប ២៦៤ ៩០២  កិន ។ លលាកអគ្ានាយករង ប្លនស្ងាត់ធៃន់ 
លទៀតថា ៖ ការបលងាីតស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ គឺ្ជាស្កម្មភាពមួ្យដដ្េប្លននិងកាំពុងអនុវតត 
ប្ស្បលៅនម្លោេនលយាប្លយរបស្់រដ្ឋា ភិប្លេ និង្ាប់ស្តីពីតាំបន់ការពារធម្មជាតិ កនុងលោេលៅ ត្េ ់
ស្ិទធិដ្េ់ប្បជាស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន កនុងការ្ូេរមួ្ប្គ្ប់ប្គ្ង និងលប្បីប្ប្លស្់ធនធានធម្មជាតិបាំលពញ 
តប្មូ្វការជីវភាពរស្់លៅប្បោាំថៃៃ ជាពិលស្ស្ ា្ំលពាោះបងបាូនរស្់លៅដកែរ និងកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។  
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គួ្របញ្ហា ក់ថា កិ ច្ប្បជុាំស្តីពីការលប្ជីស្លរសី្គ្ ៈកម្មការបណ្ណត ញស្ គ្ម្ន៍ អភិរកសធនធានធនមជាតិ 
តាំបន់ខាងតែូងទលនាស្ថប ានរយៈលពេ ២ថៃៃ ោប់នាំងពីថៃៃទី២៦ ដ្េ់ថៃៃទី២៧ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ប្លនោាំប្ទឧបតាម្ភលដ្ឋយគ្លប្ាង BCC គ្លប្ាងបនាុាំ អងាការរខូីស្ អងាការម្ាប់ថបតង អងាការម្រតក 
អងាការស្ថត រកម្ពុជា កនុងលោេបាំ ងលេីកកម្ពស្់ប្បស្ិទធភាពថនការប្គ្ប់ប្គ្ងធនធានធម្មជាតិ និងជីវៈ្ប្មុ្ោះ 
កនុងប្ពោះរាជាណ្ណប្្កកម្ពុជា លដី្ម្ែរីមួ្ ា្ំដ កលេីកកម្ពស្់ស្ម្តាភាព និងជីវភាពស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន 
ប្ពម្ទ្វាំងបលងាីនកិ ច្ស្ ការឱ្យកាន់ដតរ រងាាំ និងានប្បស្ិទធភាព រវាងស្ គ្ម្ន៍តាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
អាជាា ធរដដ្នដី្ ស្ថា ប័នជាំនាញ អងាការថដ្គូ្ និងវសិ្័យឯកជន នម្រយៈការដ្ករ ាំដេកព័ត៌ាន 
បទពិលស្ថធន៍ និង ា្ំល ោះ ដ្រង ដដ្េទ្វក់ទងការការពារនិងអភិរកសធនធានធម្មជាតិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1314851638653954/1314851298653988/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA0oG2uiXNSYxMbFqqTFDo4SWSgamoNKfCQSmLd6-dog1lKkhNHbzjR4wdf2TDHZGSzj0Eml3MLhBVT&__xts__%5B0%5D=68.ARDkKoHGZ9rsAfwdqN3-4OIc2xcj9wPyVNVaHU0ZravVtXQjiTJ-GU6-ABXPcK4bDn_e77xS3IoVbGLGVy8NCKDiXEpWlzMKK4iDN6_iUq0L_uBDPMm5SsWBvoFYnOshVLhtmcZEEHO56tSHpkOMe4q1Q2bP0p87GdhhL7WV6-aWabMEfS4sTdFeH3mtXPqENn_vwDgCipkcyWmEyFoPL5ARKfhRT8vNwmXti3oRLGOpDOlOhMPlnO8XhXo20XAKfQC6whNEcYH6RNCaiDRCNR19RJDIzqUdwBOW6K2KfaniwkQiJkHy1n59d6_h_koTfELSgGQhGytUmbgnNRcL_9h4hA
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1314851638653954/1314851298653988/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA0oG2uiXNSYxMbFqqTFDo4SWSgamoNKfCQSmLd6-dog1lKkhNHbzjR4wdf2TDHZGSzj0Eml3MLhBVT&__xts__%5B0%5D=68.ARDkKoHGZ9rsAfwdqN3-4OIc2xcj9wPyVNVaHU0ZravVtXQjiTJ-GU6-ABXPcK4bDn_e77xS3IoVbGLGVy8NCKDiXEpWlzMKK4iDN6_iUq0L_uBDPMm5SsWBvoFYnOshVLhtmcZEEHO56tSHpkOMe4q1Q2bP0p87GdhhL7WV6-aWabMEfS4sTdFeH3mtXPqENn_vwDgCipkcyWmEyFoPL5ARKfhRT8vNwmXti3oRLGOpDOlOhMPlnO8XhXo20XAKfQC6whNEcYH6RNCaiDRCNR19RJDIzqUdwBOW6K2KfaniwkQiJkHy1n59d6_h_koTfELSgGQhGytUmbgnNRcL_9h4hA
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ច្សចករីប្ពាងប្បកាសសរពីី 
ចំណាត់ថាែ ក់ម្នការវាយតម្ម្េច្ហតុប៉ាុះពាលប់រសិ្ថា ន  

 
ថៃៃប្ព ស្ែតតិ៍ ២លកីត ដខ្េាុន ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្ ២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី0៧ ដខមី្នា 

ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនអលញ្ា ីញជាអធិបតីលបីកកិ ច្ប្បជុាំ 
អនតរប្កស្ួង ពិភាកាលេីលស្្កតីប្ពាងប្បកាស្ស្តីពី ា្ំណ្ណត់ថាន ក់ថនការវាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន 
ស្ប្ាប់គ្លប្ាងអភិវឌ្ឍន៍ លៅទីស្តីការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ កិ ច្ប្បជុាំប្លនដ្ាំល ីការជាមួ្យវតតាន្ូេរមួ្ 
ពីថាន ក់ដ្រកនាាំ និងតាំណ្ណងប្កស្ួង ស្ថា ប័នពាក់ព័នធជាលប្្ីនរូប្ូេរមួ្។ កិ ច្ប្បជុាំលនោះលរៀប ា្ំល ងីកនុង 
លោេបាំ ងស្ាំខាន់ លដី្ម្ែលីធាី ា្ំណ្ណត់ថាន ក់ថនការវាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន ស្ប្ាប់ប្បលភទគ្លប្ាង 
អភិវឌ្ឍន៍ ឱ្យប្លន្ាស្់លាស្់ថា ប្បលភទគ្លប្ាងណ្ណប្តូវលរៀប ា្ំរប្លយការ ៍វាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់ 
បរសិ្ថា ន និងស្ងាម្លពញលេញ ឬ រប្លយការ ៍វាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន និងស្ងាម្ដ្ាំបូង ឬ 
កិ ច្ស្នាការពារបរសិ្ថា ន។ ទនទរម្នរងលនោះ ការលរៀប ា្ំលស្្កតីប្ពាងប្បកាស្ស្តីពី ា្ំណ្ណត់ថាន ក់ការវាយ 
តថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា នស្ប្ាប់គ្លប្ាងអភិវឌ្ឍន៍ នរងជួយស្ប្មួ្េការង្ហរ ត្េ់លស្វារបស្់ប្កស្ួង 
បរសិ្ថា នជូនាច ស្់គ្លប្ាងអភិវឌ្ឍន៍ ឯកជន និងស្ថធារ ៈឱ្យកាន់ដតានភាពង្ហយប្ស្ួេ និងរ ័ស្ 
លដ្ឋយស្ថម រតីទទួេខុស្ប្តូវខពស្់ ប្ពម្ទ្វាំង ត្េ់ជាំលនឿទុក្ិតតលេីការង្ហរវាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន 
ម្កលេីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ក៏ដូ្្រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា៕ 
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 កិចេប្បជុំសរពីី គ្ច្ប្មាងស្ថងសង់ 
នេូវច្លបឿនច្លឿនពីរាជធានីភែំច្ពញច្ៅច្ខតរប្ពុះសហីនុ 

 
ថៃៃ្នទ ៩លកីត ដខបុស្ស ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្.២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី១៤ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ឯកឧតតម្ ថ្ ប ុនល ឿន រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនដ្រកនាាំកិ ច្ប្បជុាំអនតរប្កស្ួង ស្តីពីការពិនិតយ 
និង ត្េ់លយាបេ់លេីរប្លយការ ៍វាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់ បរសិ្ថា ន និងស្ងាម្លពញលេញ(ESIA) 
ស្ប្ាប់គ្លប្ាងស្ថងស្ង់ ា្ូវលេែឿនលេឿន ពីរាជធានីភនាំលពញលៅលខតតប្ពោះស្ី នុ ដដ្េានប្បដវង 
១៩០,០១៦គី្ ូដម្៉ោប្ត ោប់ល ត្ីម្ពីភូមិ្ស្ាំលរាង ស្ង្ហា ត់ស្ាំលរាងលប្កាម្ ខ ឌ លពាធិដស្នជ័យ រាជធានី 
ភនាំលពញ និងបញ្ច ប់លៅភូមិ្១ ស្ង្ហា ត់៣ ប្កុងប្ពោះស្ី នុ លខតតប្ពោះស្ី នុ របស្់ប្កុម្  ុន China Road 
and Bridge Corporation (Cambodia) (ាច ស្់គ្លប្ាង) ដដ្េស្ិកា និងលរៀប ា្ំរប្លយការ ៍ 
លដ្ឋយប្កុម្  ុនទីប្បរកា SAWAC Consultant (Cambodia) Co., Ltd.។ 

ជាេទធ្េថនកិ ច្ប្បជុាំលនោះរមួ្ាន ៖ 
១. ោាំប្ទលេីគ្លប្ាងវនិិលយាគ្លនោះ ពីលប្ពាោះគ្លប្ាងលនោះ្ូេរមួ្ ា្ំដ កអភិវឌ្ឍន៍លស្ដ្ាកិ ច្ប្បលទស្ជាតិ 
២. លស្នីប្កុម្ការង្ហរនាយកដ្ឋា នវាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន និងប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាងលធាីការជាមួ្យ 
អគ្ានាយកដ្ឋា នរដ្ាប្លេការពារនិងអភិរកសធម្មជាតិ ពាក់ព័នធនរងការប៉ោោះពាេ់តាំបន់ការពារលដ្ឋយគ្លប្ាងលនោះ 
៣. ប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាងប្តូវប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង-រាវ ឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវនម្េកខ ៈបល ច្កលទស្លៅ 
នម្ ា្ំ តទ្វាំង៤ ថន ា្ូវលេែឿនលេឿន 
៤. លស្នីប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាងដ្ឋាំលដី្ម្ល អីម្ស្ងខាង ា្ូវលេែឿនលេឿន  
៥. លស្នីប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាងស្ិកាល ងីវញិអាំពីការបលងាីន ា្ំនួនស្ថព នប្បអប់ ស្ថព នអាកាស្ និង ា្ូវ 
លប្កាម្ដី្ ស្ប្ាប់ប្បជាពេរដ្ាលប្បីប្ប្លស្់នាងកាត់ 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ Page 48 

៦. ប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាងប្តូវលធាីការដកស្ប្មួ្េរប្លយការ ៍លនោះ នម្រាេ់ម្តិលយាបេ់ទ្វាំងអស្់របស្់ 
ប្កុម្ការង្ហរនាយកដ្ឋា នជាំនាញ តាំណ្ណងអគ្ានាយដ្ឋា នថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងតាំណ្ណងប្កស្ួង-ស្ថា ប័ន 
ជាំនាញពាក់ព័នធ ដដ្េ ត្េ់លយាបេ់កនុងអងាប្បជុាំ រមួ្ទ្វាំងបញ្ចូ េទ្វាំងម្តិបូកស្រុបរបស្់ប្បធានអងាប្បជុាំ។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា កិ ច្ប្បជុាំលនោះានការ្ូេរមួ្ពីតាំណ្ណងអគ្ានាយកដ្ឋា ន អគ្ាលេខាធិការដ្ឋា ន 
អោា ធិការដ្ឋា ន ជាំនួយការអម្ប្កស្ួង និងនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន តាំណ្ណងប្កស្ួង 
ពាក់ព័នធដូ្្ជា ប្កស្ួងស្ថធារ ការ និងដ្រកជញ្ាូ ន ប្កស្ួងលរៀប ា្ំដដ្នដី្ នគ្រូបនីយកម្ម និងស្ាំ ង់ 
ប្កស្ួងធនធានទរក និងឧតុនិយម្ ប្កស្ួងលស្ដ្ាកិ ច្ និង រិញ្ញវតាុ ប្កស្ួងកស្ិកម្ម រុកាខ ប្បាញ់ 
និងលនស្ថទ(រដ្ាប្លេថប្ពល  ី និងជេ្េ) ប្កស្ួងវបែធម៌្ និងវ ិ្ ិប្តស្ិេែៈ ប្កស្ួងការង្ហរ 
និងប តុ ោះបណ្ណត េវជិាា ជីវៈ ប្កុម្ប្បរកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា រដ្ាប្លេលខតតប្ពោះស្ី នុ រដ្ាប្លេលខតតកាំពង់ស្ពឺ 
រដ្ាប្លេលខតតកណ្ណត េ រដ្ាប្លេរាជធានីភនាំលពញ ម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតប្ពោះស្ី នុ ម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតកាំពង់ស្ព ឺ
ម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតកណ្ណត េ និងម្នទីរបរសិ្ថា នរាជធានីភនាំលពញ។ 
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កិចេប្បជុអំនររប្កសងួ ច្លើរបាយការណ៍ 
វាយតម្ម្េច្ហតុប៉ាុះពាលប់រសិ្ថា ននងិសងគម្ច្ពញច្លញ  

សប្មាប់គ្ច្ប្មាងបច្ងកើត តំបន់ច្សដ្ាកចិេពិច្សស សវុណណ ភូម្ ិ

 
លៅទីស្តីការប្កស្ួងបរសិ្ថា នថៃៃពុធ ១៥ លកីត ដខ្េាុន ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្.២៥៦២ 

ប្តូវនរងថៃៃទី២០ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតតម្ លនប្ត ភញ្រ្កាត  រដ្ាលេខាធិការថនប្កស្ងួបរសិ្ថា ន ប្លនដ្រកនាាំ 
កិ ច្ប្បជុាំអនតរប្កស្ួង លដី្ម្ែ ី ពិនិតយ និង ត្េ់លយាបេ់លេីរប្លយការ ៍វាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន 
និងស្ងាម្លពញលេញ ស្ប្ាប់គ្លប្ាងបលងាីតតាំបន់លស្ដ្ាកិ ច្ពិលស្ស្ សុ្វ ាភូមិ្ លៅលេីថ ទ្ដី្ទាំ ាំ 
២១៤  កិន ដដ្េានទីនាំងស្ាិតលៅ ភូមិ្ស្ាំលរាងដការ  ុាំស្ាំលរាងធាំ ប្ស្ុកលកៀនស្ថា យ លខតតកណ្ណត េ 
របស្់ប្កុម្  ុនសុ្វ ាភូមិ្ អិុនលវស្លម្ន ខូ អិេ ធី ឌី្ ដដ្េប្លនស្ិកាវាយតថម្ាលដ្ឋយប្កុម្  ុនទីប្បរកា 
ជី អាយ ជី ប ី ប ី សលនស្ អិុនលវស្លម្ន (លខម្បូឌា) ខូអិេធីឌី្។ កិ ច្ប្បជុាំលនោះ ប្លនស្លប្ម្្េទធ្េ 
ស្ាំខាន់ៗ  ដូ្្ខាងលប្កាម្៖ 

១. ោាំប្ទ ា្ំលពាោះគ្លប្ាងវនិិលយាគ្លនោះ ពីលប្ពាោះគ្លប្ាងលនោះនរងរមួ្ ា្ំដ កកនុងការបលងាីតការង្ហរ 
ដ្េ់ប្បជាជនកនុងតាំបន់ និងលធាីឱ្យានកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្កម្ពុជា នម្រយៈការទ្វក់ទ្វញវនិិលយាគិ្នកាន់ 
ដតលប្្ីនម្កកាន់ប្បលទស្កម្ពុជា 

២. លដ្ឋយស្ថរទីនាំងគ្លប្ាងស្ាិតជាប់នរងទលនាលម្គ្ងា ដូ្ល ន្ោះលស្នីឱ្យប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាងប្តូវ 
គិ្តគូ្រឱ្យប្លនេាិតេាន់នូវ ា្ំ ុ្ ដូ្្ខាងលប្កាម្៖ 

• ប្តូវលរៀប ា្ំអាងប្បប្ពរតតិកម្មស្ាំ េ់រាវ ឱ្យប្លនមុ្នលពេប្បតិបតតិគ្លប្ាង ប្ពម្ទ្វាំងប្គ្ប់ប្គ្ង 
ស្ាំ េ់រាវ ឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវនម្េកខ ៈបល ច្កលទស្ 
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• ប្តូវបញ្ហា ក់បដនាម្ឱ្យប្លន្ាស្់លាស្់ នូវប្បលភទប្កុម្  ុនដដ្េនរង្ូេម្កវនិិលយាគ្ លៅកនុង 
តាំបន់លស្ដ្ាកិ ច្ពិលស្ស្លនោះ 

• ា្ំលពាោះប្កុម្  ុន ឬ លរាង្ប្ក ដដ្េ្ូេម្កវនិិលយាគ្លៅកនុងតាំបន់លស្ដ្ាកិ ច្ពិលស្ស្លនោះ ប្តូវ 
លធាីការស្ិកា និងវាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន ដ្ឋ្់លដ្ឋយដ ក 

៣. ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង ស្ាំរាម្ ប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាង ប្តូវអនុវតតដូ្្ខាងលប្កាម្៖ 
• កាំ ត់ទីនាំងទុកដ្ឋក់ស្ាំ េ់រ រង ឱ្យប្លន្ាស្់លាស្់ 
• ស្ ការជាមួ្យ ប្កុម្  ុនប្បមូ្េស្ាំ េ់រ រង ស្ាំរាម្ ដដ្េានអាជាា ប័ ាប្តរម្ប្តូវ លដី្ម្ែ ី

ដ្រកស្ាំ េ់ទ្វាំងលនាោះល្ញពីទីនាំងគ្លប្ាង 
• ប្តូវលោរពនម្លោេការ ៍ 3R ស្ប្ាប់ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង ស្ាំរាម្ លដ្ឋយការដញក 

ស្ាំ េ់ទ្វាំងលនាោះ នម្ប្បលភទស្ាំ េ់ ការដកថ ន្ល ងីវញិ និងការលប្បីប្ប្លស្់ល ងីវញិ ល យីលបីអា្ 
ឈាម្ដ្េ់ការប្គ្ប់ប្គ្ងមិ្នឱ្យានស្ាំ េ់រ រង ស្ាំរាម្លទៀតលនាោះ កាន់ដតប្បលស្ីរ 

៤. ប្កុម្  ុនប្តូវគិ្តគូ្រអាំពីសុ្ខភាព និងសុ្វតាិភាព របស្់បុគ្ាេិក-កម្មករ លដ្ឋយលោរពនម្ 
្ាប់ស្តពីីការង្ហរ និងប្តូវ្ុោះបញ្ា ី ប.ស្.ស្ ស្ប្ាប់បុគ្ាេិក-កម្មករទ្វាំងអស្់ 

៥. ប្កុម្  ុនប្តូវបលងាីតអាហារដ្ឋា នស្ប្ាប់បុគ្ាេិក-កម្មករ ទទួេប្លនអាហារ និង ប់ ស្ប្ាក 
៦. ប្កុម្  ុនប្តូវគិ្តគូ្រដ្េ់ញ្រ្ស្តីានថ ទ្លពាោះ លដ្ឋយបលងាីតឱ្យានកដនាងស្លញ្រ្ង្ហា ោះបឋម្  
៧. លដ្ឋយស្ថរទីនាំងគ្លប្ាងស្ាិតលៅជាប់ ា្ូវជាតិលេខ១ ដូ្ល ន្ោះ ប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាង 

ប្តូវគិ្តគូ្រឱ្យប្លនេាិតេាន់អាំពីកដនាង្តរៃយនតដ្រកកម្មករ បញ្ហា កកស្ទោះ និងលប្ោោះថាន ក់្រា្រ ៍ 
៨. ប្កុម្  ុនប្តូវរកាទុកថ ទ្ដី្ថបតងឱ្យប្លនយា៉ោ ងតិ្ណ្ណស្់ ៣0% ថនថ ទ្ដី្វនិិលយាគ្ស្រុប 
៩.ប្កុម្  ុនប្តូវ្ូេរមួ្ ា្ំដ កលេីកស្ទួយជីវភាពរបស្់ប្បជាជន ដដ្េរស្់លៅជុាំវញិតាំបន់លនាោះ 
១០. ជាទីបញ្ច ប់ សូ្ម្ោាំប្ទ និងលេីកទរក្ិតតបដនាម្លទៀត ដ្េ់ប្កុម្  ុនដដ្េានគ្ាំនិត ត្ួ្ 

ល ត្ីម្ដកថ ន្ទរកល្ញពី អាងប្បប្ពរតតិកម្មស្ាំ េ់រាវ លដី្ម្ែយីកលៅលប្ស្ថ្ប្ស្ពដ្ាំណ្ណាំ និងរុកខជាតិ លៅកនុង 
តាំបន់គ្លប្ាង។ គូ្របញ្ហា ក់ថា កិ ច្ប្បជុាំលនោះានការ្ូេរមួ្ពី តាំណ្ណងអគ្ានាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធថន 
ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងតាំណ្ណងប្កស្ួង ពាក់ព័នធជាលប្្ីនរូប្ូេរមួ្។ 
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គ្ច្ប្មាងអាជវីកម្មថមសណំង់  
ភូម្ិប្ពុះរាម្រងែ ីឃុមំ្ប្ជបាក់ ប្សុករោច្បអៀរ ច្ខតរកពំង់ឆ្ែ ងំ  

 
ទីស្តីការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅរលស្ៀេថៃៃពុធ ១លរា្ ដខា  ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្.២៥៦២ 

ប្តូវនរងថៃៃទី២០ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ លលាកជាំទ្វវ ប្ពាំ សុ្ភី អនុរដ្ាលេខាធិការថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ប្លនដ្រកនាាំកិ ច្ប្បជុាំអនតរប្កស្ួង លដី្ម្ែពិីនិតយនិង ត្េ់លយាបេ់លេីរប្លយការ ៍វាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់ 
បរសិ្ថា ន និងស្ងាម្ដ្ាំបូង (IESIA) ស្ប្ាប់គ្លប្ាងអាជីវកម្មៃមស្ាំ ង់ លេីថ ទ្ដី្ទាំ ាំ ៤០  កិន 
ដដ្េានទីនាំងស្ាិតលៅតាំបន់ភនាំៃមដ្ឋ កនុងភូមិ្ប្ពោះរាម្រងស ី  ុាំថប្ជប្លក់ ប្ស្ុករលាលបាៀរ លខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 
របស្់ប្កុម្  ុន ZHE JIANG SHENG ZHU JI SHI MING LEI KUANG YE CO., LTD. និងលរៀប ា្ំ 
រប្លយការ ៍ IESIA លដ្ឋយប្កុម្  ុនទីប្បរកា SUSTINAT GREEN CO., LTD.។ េទធ្េថនកិ ច្ប្បជុាំ 
លនោះរមួ្ាន ៖  

(១). អងាប្បជុាំោាំប្ទលៅលេីគ្លប្ាងអាជីវកម្មលនោះ  
(២). ប្កុម្  ុនប្តូវលធាីការរ្នាកនុងការទ្វញយកៃមស្ាំ ង់ នម្េកខ ៈលបីក ា្ំ  (Semi-

Cut Open Mining) លដី្ម្ែរីកាទុកលទស្ភាពថនភនាំដ្ឋរលនោះជាេកខ ៈថបតង  
(៣). ប្កុម្  ុនប្តូវស្ ការជាមួ្យ ប្កុម្  ុនអាជីវកម្មៃមស្ាំ ង់ ា្ំនួន ៤កដនាង និងអាជីវកម្ម 

ជីកអា្ម៍្ដី្ ា្ំនួន ១កដនាង លដី្ម្ែសី្ថងស្ង់ ា្ូវលបតុង ឬ ា្ូវលៅស្ ូ ដដ្េប្កុម្  ុនដ្រកជញ្ាូ នៃម និង 
ដី្នាងកាត់ លដី្ម្ែកីាត់បនាយការ ុយធូេី ដដ្េប៉ោោះពាេ់ដ្េ់សុ្ខភាពរបស្់ប្បជាពេរដ្ារស្់លៅអម្ 
ស្ងខាង ា្ូវ លដ្ឋយានការស្ប្ម្បស្ប្មួ្េ ពីប្កស្ួង-ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ និងអាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន  

(៤). ប្កុម្  ុន ប្តូវលរៀប ា្ំជីកប្បឡាយព័ទធជុាំវញិការដ្ឋា នៃម រមួ្ទ្វាំងជីកប្ស្ោះស្តុកទរក លដី្ម្ែ ី
ប្បមូ្េទរក ូរល្ញពីការដ្ឋា ន ល្ៀស្វាង ូរលៅដី្ដប្ស្របស្់ប្បជាពេរដ្ាដដ្េលធាីឱ្យខូ្គុ្ ភាពដី្  
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(៥). ប្កុម្  ុនប្តូវកាំ ត់លពេលវលាថនការបាំ ទ្ុោះៃមឱ្យប្លនជាក់លាក់ ប្ពម្ទ្វាំងជូនដ្ាំ រ ងដ្េ់ 
អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន និងប្បជាពេរដ្ាជាមុ្នស្ិន មុ្ននរងលធាីការបាំ ទ្ុោះលដ្ឋយអនុលលាម្នម្កប្មិ្តកាំ ត់ 
ស្តង់ដ្ឋរប្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្ម្ែកីារពារលប្ោោះថាន ក់ដ្េ់ប្បជាពេរដ្ា និងការរ ាំខានលដ្ឋយស្ាំល ង និងរ ាំញ័រ  

(៦). ប្កុម្  ុនប្តូវ្ូេរមួ្ដ្ឋាំលដី្ម្ល លីៅនម្ទីស្ថធារ ៈ ដូ្្ជា ស្ួន្ារ ស្ថលាលរៀន 
វតតអារាម្ លៅកនុងភូមិ្ស្ថញ្រ្ស្តប្ស្ុករលាលបាៀរ លខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង ឱ្យប្លនយា៉ោ ងតិ្ ៣.០០០លដី្ម្/ឆ្ន ាំ  

(៧). ប្កុម្  ុនប្តូវលរៀប ា្ំវធិានការការពារធនធានធម្មជាតិ ស្តាថប្ពលៅកនុង និងដកែរទីនាំង 
គ្លប្ាងឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ  

(៨). ប្កុម្  ុនប្តូវលរៀប ា្ំដ្នការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េរ រង-រាវ ដដ្េលកីតល ងីលដ្ឋយស្ថរស្កម្មភាព 
គ្លប្ាងឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ  

(៩). ប្កុម្  ុនប្តូវបលងាីនមូ្េនិធិបរសិ្ថា ន និងមូ្េនិធិស្ងាម្ល ងីវញិ លដ្ឋយលប្បៀបលធៀបលៅនរង 
តថម្ាថនការខូ្ខាតបរសិ្ថា ន និងតថម្ាការស្ថត របរសិ្ថា នល ងីវញិឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ និង  

១០). ប្កុម្  ុនាច ស្់គ្លប្ាង ប្តូវស្ ការជាមួ្យ ប្កុម្  ុនទីប្បរកា លធាីការដកស្ប្មួ្េនូវ 
ា្ំ ុ្ខាោះខាតលៅកនុងរប្លយការ ៍ IESIA លនោះឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវនម្ការលេីកល ងីរបស្់អងាប្បជុាំ។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា កិ ច្ប្បជុាំលនោះប្បប្ពរតតលៅលដ្ឋយានការ្ូេរមួ្ពី តាំណ្ណងអគ្ាលេខាធិការដ្ឋា ន 
ប្កុម្ប្បរកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ្ីរភាព អគ្ានាយកដ្ឋា នពាក់ព័នធថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្កស្ួងដរ ៉ោ និងថាម្ពេ 
ប្កស្ួងលរៀប ា្ំដដ្នដី្ នគ្រូបនីយកម្ម និងស្ាំ ង់ ប្កស្ួងធនធានទរក និងឧតុនិយម្ ប្កស្ួងលស្ដ្ាកិ ច្ 
និង រិញ្ញវតាុ ប្កស្ួងកស្ិកម្ម រុកាខ ប្បាញ់ និងលនស្ថទ (រដ្ាប្លេថប្ពល )ី ប្កស្ួងស្ថធារ ការ 
និងដ្រកជញ្ាូ ន ប្កស្ួងការង្ហរ និងប តុ ោះបណ្ណត េវជិាា ជីវៈ ប្កុម្ប្បរកាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា រដ្ាប្លេលខតត 
កាំពង់ឆ្ន ាំង ម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង នាយកដ្ឋា នវាយតថម្ាល តុប៉ោោះពាេ់បរសិ្ថា ន ប្កុម្  ុនាច ស្់ 
គ្លប្ាង និងប្កុម្  ុនទីប្បរកា្ងដដ្រ៕ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1309166982555753/1309166692555782/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA5nw58ZMp3KkSWAKYu6PZnuJlzvv3rW2uFwDVoM-JiwYgjLfD4QUM19XhrmJE-ylNvBeXRHRoeY6Hz&__xts__%5B0%5D=68.ARD7bS9vC_QinalKw8E2-V5-Qsm59QGeEw8TK5rOH8-toin8yAA6ehKA9Pb0c2AdvOwvFBlJ16U3U-mEL4a4U_hLdENmX-mRznyQDz2e6DLU-Gss2tWNhKGmtTCsSyPOLOdbhYJZiWVr3z9ntBlVcZ-5Zt8mtFd465an0MI8yuXGgiLVy2Ijmf9bQiB3KTRFLHoYcKdfTf9d60osHceps6deN6knKFaUuqAb8edRYfcHjhD4py13IZ8GzryKcgym9scYv_Q0Iq1XasSOilfv04lNfXKySzHcgWUGvfu_dpsUoEfEi12SDmQ_ooYwNN1_ccTvVa_c7BagHOoLjpJ8HsUkqA
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សកម្មភាពច្ប្ៅប្បច្ទស 
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កិចេប្បជុំជាន់ខពសអ់ាសុ-ីអ៉ា៉ឺរ ៉ាបុ សរពីីនិរនររភាពសម្បុ្ទ 

 
ប្បតិភូប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េដ្រកនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតតម្ លនប្ត ភញ្រ្កាត  រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 

ប្លនអលញ្ា ីញ្ូេរមួ្កនុង «កិ ច្ប្បជុាំជាន់ខពស្់អាសុ្ី-អ៉ោឺរ ៉ោុប ស្តីពីនិរនតរភាពស្មុ្ប្ទ» លប្កាម្អធិបតីភាពរបស្់ 
ឯកឧតតម្ Don Pramudwinai រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងការបរលទស្ថៃ លដ្ឋយានអនក្ូេរមួ្ប្បា ា្ំនួន 
១៧០នាក់ (ស្ គ្ម្ន៍អឺរ ៉ោុប ា្ំនួនន ៣០ប្បលទស្ និងអាសុ្ី ា្ំនួន ២១ប្បលទស្) លដី្ម្ែពិីភាកាលេីការ 
អនុវតតយុទធស្ថញ្រ្ស្តនិរនតរភាពស្មុ្ប្ទជា ា្ំ ុ្រមួ្រវាងម្នុស្ស និងបរសិ្ថា ន នម្រយៈការលេីកកម្ពស្់ 
និរនតរភាពស្មុ្ប្ទ និងលស្ដ្ាកិ ច្លខៀវ (Marine Sustainability and Sustainable Blue Economy) 
ការអភិរកស និងការលប្បីប្ប្លស្់ប្បព័នធលអកូ ូសុ្ីស្មុ្ប្ទ លននរ វទិាស្ថញ្រ្ស្ត បល ច្កវទិា និងនិវានុវតតន៍។ 
កនុងឱ្កាស្លនាោះ ឯកឧតតម្ លនប្ត ភញ្រ្កាត  ប្លនដៃាងអាំពីបទពិលស្ថធន៍របស្់កម្ពុជា កនុងការប្គ្ប់ប្គ្ងនិង 
អភិរកសស្មុ្ប្ទ និងកិ ច្ខិតខាំរបស្់កម្ពុជាកនុងការការពារបរសិ្ថា នស្មុ្ប្ទ។ កនុងកិ ច្ប្បជុាំ ត្េ់នូវឱ្កាស្ 
ស្ប្ាប់ប្បលទស្អាសុ្ី និងអ៉ោឺរ ៉ោុប លដី្ម្ែកីាំ ត់នូវ ទី១) អាទិភាព និងបញ្ហា  លដី្ម្ែលីេីកកម្ពស្់និរនតរភាព 
ស្មុ្ប្ទកនុងការរមួ្ ា្ំដ កអនុវតតកម្មវធីិអភិវឌ្ឍន៍ ឆ្ន ាំ២០៣០។ ទី២) ការថ ន្ប្បឌិ្តៃមីរបស្់អនកពាក់ព័នធ 
រមួ្ទ្វាំង ថាន ក់ជាតិ ថាន ក់លប្កាម្ជាតិ វសិ្័យឯកជន ស្ងាម្សុ្ីវេិ និងថាន ក់តាំបន់ ជាពិលស្ស្អនកវទិាស្ថញ្រ្ស្ត 
អនកប្ស្ថវប្ជាវ កនុងការររិោះរកនូវវធីិស្ប្ាប់ធានានូវនិរនតភាពស្មុ្ប្ទ។ 
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ឯកឧតរម្ អា ង សនុផ្លេត ជបួពិភាកាច្ទវភាគ្ីជាម្ួយ 
ប្កសងួធនធានធម្មជាតិចនិ ច្លើកចិេសហប្បតិបតរិការវិសយ័សម្បុ្ទ 

 
រលស្ៀេថៃៃសុ្ប្ក ៧លរា្ ដខល្ប្ត ឆ្ន ាំកុរ ឯកស្័ក ព.ស្.២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី២៦ ដខលម្ស្ថ 

ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតតម្ អា ង សុ្្ដេាត ប្លនដ្រកនាាំប្បតិភូប្កស្ួងបរសិ្ថា ន (នាយកដ្ឋា នអភិរកសស្មុ្ប្ទ 
និងតាំបន់លននរ) និងប្កុម្ប្បរកាជាតិអភិវឌ្ឍន៍លដ្ឋយ្ីរភាព ជួបពិភាកាលទាភាគី្ជាមួ្យ ឯកឧតតម្ វា៉ោង  ុង 
អនុរដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងធនធានធម្មជាតិ និងជាប្បធានរដ្ាប្លេស្ថគ្រ្ិន លដី្ម្ែដីស្ាងរកឱ្កាស្ជាំរុញបដនាម្ 
នូវកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការវសិ្័យស្មុ្ប្ទ លប្កាម្វសិ្ថេភាពថនអនុស្ារ ៈថនការលយាគ្យេ់ ដដ្េប្លន 
្ុោះ តាលេខារវាងប្កស្ួងបរសិ្ថា ន (កម្ពុជា) និងរដ្ាប្លេស្ថគ្រ (្ិន) កាេពីឆ្ន ាំ២០១៦ កនាងលៅ។ 
កនុងឱ្កាស្ថនកិ ច្ពិភាកា ឯកឧតតម្ វា៉ោ ង  ុង ប្លនជប្ាបជូនការលធាីស្ា រ កម្មរដ្ាប្លេស្ថគ្រ្ិន 
លៅលប្កាម្ប្កស្ួងធនធានធម្មជាតិ និងប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ពី កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការដ៍្េាកនុងវសិ្័យស្មុ្ប្ទ 
ដដ្េប្លនអនុវតតកនាងម្កជាមួ្យកម្ពុជា ដដ្េស្ាំលរ្ប្លននូវស្មិ្ទធិ្េមួ្យ ា្ំនួនដូ្្ជា ការប្ស្ថវប្ជាវ 
ស្មុ្ប្ទរមួ្ោន  និងការលរៀប ា្ំលវទិកាស្តីពីស្មុ្ប្ទជាេកខ ៈតាំបន់ និងអនតរជាតិ និងស្កម្មភាព 
បល ច្កលទស្្ងដដ្រ។ ឯកឧតតម្ប្លនលស្នីកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការបដនាម្ ដដ្េនរងកាំ ត់កនុងកិ ច្ប្ពម្លប្ពៀង 
អនុវតតការង្ហរដូ្្ជា ការប្ស្ថវប្ជាវស្មុ្ប្ទរមួ្ោន ជាំហានទី២ លរៀប ា្ំស្ិកាខ ស្ថលាស្តីពី កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ 
ស្មុ្ប្ទ ដដ្េនរងលតត តលេីដ្នការលប្បីប្ប្លស្់ធនធានស្មុ្ប្ទ និងបញ្ហា ពាក់ព័នធមួ្យ ា្ំនួន។ ឯកឧតតម្ 
ប្លនវាយតថម្ាខពស្់្ាំលពាោះការោាំប្ទ និងយក្ិតតទុកដ្ឋក់របស្់ភាគី្្ិនកនុងការជាំរុញកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ 
លេីវសិ្័យស្មុ្ប្ទ ដដ្េទទួេប្លនេទធ្េជាដ ា្តា ដូ្្ ឯកឧតតម្ វា៉ោ ង  ុង ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ខាងលេី។ 
ឯកឧតតម្រដ្ាលេខាធិការ លស្នីឱ្យានកិ ច្ពិភាកាបដនាម្លទៀត លដី្ម្ែលីរៀប ា្ំឱ្យានកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ 
ៃមីៗលេីវសិ្័យស្មុ្ប្ទ ដដ្េនាាំដ្េ់ការអភិវឌ្ឍការប្គ្ប់ប្គ្ងស្មុ្ប្ទកម្ពុជាប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព និងប្លន 
ឯកភាពទទួេយកនូវស្ាំល ីរលរៀប ា្ំនូវកិ ច្ប្បជុាំគ្ ៈកម្មការរមួ្្ិន-កម្ពុជា លេីកទី២ និងស្ិកាខ ស្ថលា 
ស្តីពីកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការវសិ្័យស្មុ្ប្ទ ដដ្េលប្ោងនរងប្បប្ពរតតលៅដខកកាដ្ឋខាងមុ្ខលនោះ លៅកម្ពុជា។ 



ទស្សនាវដ្តីបរសិ្ថា ន លេខទី១ ឆ្ន ាំ២០១៩ Page 57 

កិ ច្ពិភាកាលទាភាគី្ ប្លនប្បប្ពរតតលដ្ឋយរេូនលដ្ឋយភាពស្និតស្ថន េ និងភាតរៈ លដ្ឋយភាគី្ទ្វាំងពីរប្លន 
ឯកភាព្ុោះ តាលេខាលេីកិ ច្ប្ពម្លប្ពៀងអនុវតតការង្ហរវសិ្័យស្មុ្ប្ទរវាងប្កស្ួងបរសិ្ថា នកម្ពុជា និងប្កស្ួង 
ធនធានធម្មជាតិ្ិន។ ទនទរម្ោន លនោះដដ្រ កិ ច្ប្ពម្លប្ពៀងស្ ប្បតិបតតិការកាំរតិបល ច្កលទស្ ា្ំនួន ០៤ 
ប្តូវប្លន្ុោះ តាលេខារវាងអងាភាពជាំនាញ ថនប្កស្ួងធនធានធម្មជាតិ្ិន និងអគ្ានាយកដ្ឋា នរដ្ាប្លេ 
ការពារនិងអភិរកសធម្មជាតិ ថនប្កស្ួងបរសិ្ថា នកម្ពុជា រមួ្ាន កិ ច្ប្ពម្លប្ពៀងស្តីពីការប្គ្ប់ប្គ្ងនិង 
អភិរកសតា ៃម ការបលងាីតនូវស្ថា នីយន៍ម្ដ្ឋន និងប្ស្ថវប្ជាវបរសិ្ថា នស្មុ្ប្ទ កម្មវធីិអលងាតប្ស្ថវប្ជាវរមួ្ោន  
ពីលអកូ ូសុ្ីស្មុ្ប្ទ និងកិ ច្ប្ពម្លប្ពៀងស្តីពីដ្នការដបងដ្កតាំបន់លប្បីប្ប្លស្់ធនធានស្មុ្ប្ទ។ កនុងឱ្កាស្ 
កិ ច្ពិភាកាលនោះដដ្រ ឯកឧតតម្ វា៉ោ ង  ុង ប្លនទទួេយកនូវស្ាំល ីររបស្់កម្ពុជាលេីគ្លប្ាងស្ថងស្ង់ 
ម្នទីរពិលស្ថធន៍រមួ្ កម្ពុជា-្ិន ស្ប្ាប់ស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវលេីវសិ្័យស្មុ្ប្ទ និងការលរៀប ា្ំនូវរប្លយការ ៍ 
ស្តីពីស្ថា នភាពបរសិ្ថា នស្មុ្ប្ទនិងតាំបន់លននរ។ 
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ច្វទិកាវិថីសបូ្តម្បតង 

 
កនុងលោេគ្ាំនិតប្បកបលដ្ឋយការទទួេខុស្ប្តូវ លេីស្កម្មភាព និងលោេនលយាប្លយ ា្ំលពាោះ 

បរសិ្ថា ន និងស្ងាម្ លដី្ម្ែរីមួ្ ា្ំដ កទប់ស្ថា ត់ការធាា ក់្ុោះនូវគុ្ ភាពដី្ និងការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុ 
«លវទិកាវៃីិសូ្ប្តថបតង» ប្តូវប្លនបលងាីតល ងីលប្កាម្ទស្សនៈ «ដខសប្កវា៉ោ ត់ម្យួ វៃីិម្យួ បរសិ្ថា នរមួ្» 
(One Belt, One Road, One Environment)។ ឆ្ន ាំ២០១៩ លវទិកាលនោះ ប្តូវប្លនលរៀប ា្ំលដ្ឋយប្កស្ួង 
លអកូ ូសុ្ ី និងបរសិ្ថា ន ជាមួ្យបណ្ណត លវទិកាមួ្យ ា្ំនួនលទៀត កនុងឱ្កាស្ថនលវទិការមួ្ស្តីពី ដខសប្កវា៉ោ ត់ 
និង ា្ូវលេីកទី២ ស្ប្ាប់កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការអនតរជាតិ (the 2nd Belt and Road Forum for 
International Cooperation) ដដ្េប្បប្ពរតតលៅលៅទីប្កុងលប៉ោកាាំង ថៃៃទី២៥-២៧ ដខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
លៅរលស្ៀេថៃៃប្ព ស្ែតិ៍ ៦លរា្ ដខល្ប្ត ឆ្ន ាំកុរ ឯកស្័ក ព.ស្.២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី២៥ ដខលម្ស្ថ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ ឯកឧតតម្អា ង សុ្្ដេាត តាំណ្ណង ឯកឧតតម្ ស្ថយ ស្ាំអាេ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
ប្លនអលញ្ា ីញ្ូេរមួ្លវទិកាវៃីិសូ្ប្តថបតង (Thematic Forum on Green Silk Road) ដដ្េប្លនប្បប្ពរតត 
លៅលៅម្ជឈម្ ឌ េស្ននិប្លតជាតិ (China National Convention Center) ថនទីប្កុងលប៉ោកាាំង។ 
កនុងឱ្កាស្លវទិកាលនោះ ឯកឧតតម្រដ្ាលេខាធិការ ប្លនបញ្ហា ក់ជូនអងាលវទិកាអាំពីការលបតជាា ្ិតត និងកិ ច្ខិតខាំ 
ប្បរងដប្បងរបស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា កនុងការធានា្ីរភាពបរសិ្ថា ន និងការលនាីយតបនរងការដប្បប្បួេ 
អាកាស្ធាតុ ស្ាំលៅធានាប្លននូវតុេយភាពលស្ដ្ាកិ ច្ បរសិ្ថា ន ស្ងាម្ និងវបែធម៌្។ ឯកឧតតម្រដ្ាលេខាធិការ 
ក៏ប្លនជប្ាបជូនអងាលវទិកាពី លោេនលយាប្លយអភិវឌ្ឍន៍ថបតង ដដ្េកម្ពុជាប្លននិងកាំពុងអនុវតត។ 
ជាក់ដស្តង នម្រយៈលោេនលយាប្លយលនោះ កម្ពុជាក៏ប្លនជាំរុញការលប្បីប្ប្លស្់ថាម្ពេកលកីតល ងីវញិ 
ជាបនតបនាទ ប់ដដ្េរ ូតម្កដ្េ់ប ច្ុបែននលនោះ ស្ថា នីយអគ្ាិស្នីដ្ាំល ីការលដ្ឋយថាម្ពេពនាឺប្ពោះអាទិតយ 
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(ទ្វាំងអស្់ដដ្េភាា ប់បណ្ណត ញល យី កាំពុងប្បតិបតតិការស្ថងស្ង់ ឬ ប្លនអនុម័្តរួ្ ) ានេទធភាព 
ា្ត់ ា្ង់ថាម្ពេប្បា  ១២% ថនបរាិ អគ្ាិស្នី្េិតស្រុប ដដ្េខពស្់ជាងតួលេខជាម្ធយម្ 
លៅកនុងបណ្ណត ប្បលទស្អាស្ថ ន។ នម្ការ ា្ត់ ា្ង់ថាម្ពេប្ពោះអាទិតយខាងលេីលនោះ លយងីអា្កាត់បនាយ 
ការបលញ្ចញឧស្ម័ន ទ្ោះកញ្ច ក់ប្លនប្បា  ២២០.០០០លនន កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ឬ ៤,៤លានលនន រយៈលពេ 
ា្ត់ ា្ង់ ២០ឆ្ន ាំលៅមុ្ខ។ 
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ម្ស្តនរបីរសិ្ថា នចូលរមួ្កម្មវិធី  
«Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths 2018»  
 

 
 
 

 ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លន ត្េ់ឱ្កាស្ដ្េ់ម្ញ្រ្នតីបរសិ្ថា នវយ័លកមង ា្ំនួន ៦រូប លដី្ម្ែី្ ូេរមួ្កនុងកម្មវធីិ 
“Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths 2018” (JENESYS 2018) 
លប្កាម្ប្បធានបទ “Mekong, Exchange for Improvement of Atmospheric Environment” 
ដដ្េប្លនប្បប្ពរតតលៅោប់ពីថៃៃទី១១ ដ្េ់ ថៃៃទី១៩ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅទីប្កុងតូកយូ ប្បលទស្ជប៉ោុន។ 
កម្មវធីិលនោះានការ្ូេរមួ្ពីបណ្ណត េប្បលទស្លៅកនុងតាំបន់ទលនាលម្គ្ងា រមួ្ាន ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា 
ប្បលទស្ឡាវ ប្បលទស្មី្យា៉ោ ន់ា៉ោ  ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កថៃ និងប្បលទស្លវៀតណ្ណម្ លដី្ម្ែដី្ករ ាំដេក 
ា្ំល ោះដ្រង និងតា ស្់បតូរនូវបទពិលស្ថធន៍ រវាងប្បលទស្ទ្វាំង៥ ថនតាំបន់ទលនាលម្គ្ងា ជាមួ្យនរងប្បលទស្ 
ជប៉ោុន។ កម្មវធីិ Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths (JENESYS) 
ប្តូវប្លនលរៀប ា្ំល ងីកនុងលោេបាំ ង លដី្ម្ែតីា ស្់បតូរបទពិលស្ថធន៍រវាងកិ ច្ការប្គ្ប់ប្គ្ងរដ្ាប្លេបរសិ្ថា ន 
បង្ហា ញពីភាពលជឿទុក្ិតត និងដស្ាងយេ់ពីោន រវាងប្បជាជនជប៉ោុន និងប្បជាជនកនុងតាំបន់អាសុ្ីប្ល៉ោ សុ្ី ាកិ 
លដី្ម្ែកីស្ថងមូ្េដ្ឋា នប្គ្រោះស្ប្ាប់រ រត ា្ំ ងមិ្តតភាពនាថៃៃអនាគ្ត រមួ្ជាមួ្យនរងកិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការ  
INBOUND និងOUTBOUND។ ជាពិលស្ស្ គឺ្ជាំរុញការ្សពា្ាយដ្េ់ស្ិកាខ កាម្ឱ្យប្លនដ្រងពីលស្ដ្ាកិ ច្ 
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ស្ងាម្ ប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្ត វបែធម៌្្ប្មុ្ោះ លោេនលយាប្លយ និងទាំនាក់ទាំនងការទូតរបស្់ប្បលទស្ជប៉ោុន 
្ងដដ្រ។ 

ជាកិ ច្ោប់ល ត្ីម្ ប្កុម្ស្ប្ម្បស្ប្មួ្េកម្មវធីិ JENESYS ប្លនលធាីការដ នាាំស្តីពី ទាំលនៀម្ទាំលាប់ 
របស្់ប្បជាជនជប៉ោុន ការដបងដ្កស្ាំ េ់នម្ប្បលភទធុងស្ាំរាម្នីមួ្យ  ៗរលបៀបលប្បីរៃយនតប្កុងស្ថធារ ៈ 
លៃមីរលជីងលៅនម្ដ្ងវៃីិស្ថធារ ៈ ការលប្បីប្ប្លស្់បនទប់ទរកស្ថធារ ៈ (ប្បកបលដ្ឋយបល ច្កវទិាខពស្់) 
វធីិស្ថញ្រ្ស្តការពារខាួនលពេានរញ្ាួ យដី្ និងវធីិរ ាំលដ្ឋោះខាួនលពេានស្ញ្ហញ អាស្ននជាលដី្ម្។ មួ្យវញិលទៀត 
លយងីប្លនលរៀនសូ្ប្តពីប្លឋកថារបស្់ម្ញ្រ្នតីជាំនាញប្កស្ួងបរសិ្ថា នថនប្បលទស្ជប៉ោុន និងអនកបល ច្កលទស្ 
ជាលប្្ីនរូបថនវសិ្័យបរសិ្ថា ន្ងដដ្រ ស្តីពី «្េប៉ោោះពាេ់ថនការបាំពុេខយេ់ លោេនលយាប្លយប្គ្ប់ប្គ្ង 
គុ្ ភាពខយេ់ ការស្ថត រល ងីវញិនូវថ ទ្លម្ ោម នដ្សងពុេ និងដប្បកាា យជាស្មុ្ប្ទព ៌លខៀវលៅតាំបន់ 
ឧស្ា កម្មយ៉ោូថក »ី។ លយងីប្លនដស្ាងយេ់ពីប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្តពីអតីតកាេ កាំ ុងឆ្ន ាំ១៩៦០ រ ូតម្ក 
ដ្េ់ប ច្ុបែនន ល យីអនកបល ច្កលទស្បរសិ្ថា នជប៉ោុនប្លនពនយេ់យា៉ោ ងសុ្ីជលប្ៅអាំពី យុទធស្ថញ្រ្ស្តកនុងការ 
លដ្ឋោះប្ស្ថយនូវបញ្ហា ខយេ់កខាក់លៅកនុងបរយិាកាស្ ដដ្េបងាបញ្ហា យា៉ោ ងធៃន់ធៃរដ្េ់សុ្ខភាពស្ថធារ ៈ 
របស្់ប្បជាជនជប៉ោុន ដូ្្ជា ជាំងឺស្ួត និងជាំងឺ ា្ូវដ្លងាីម្ លដ្ឋយស្ថរដតដ្សងល្ញពីឧស្ា កម្ម 
លរាង្ប្ក ស្ ប្ោស្ធាំៗ លទីបបណ្ណត េឱ្យដ្សងទ្វាំងលនាោះល រីលៅកនុងបរយិាកាស្ ប្ពម្ទ្វាំងស្ថយភាយ 
ដ្សងពុេដ្េ់ប្បជាជនានេាំលៅដ្ឋា នដកែរតាំបន់ឧស្ា កម្ម្ងដដ្រ។ រឯីស្ិស្ានុស្ិស្សប្តូវពាក់ា៉ោ ក់ 
ឬ ប្កណ្ណត់លស្ីម្ជាប់ខាួន ស្ប្ាប់ទុកស្ប្មួ្េដ្េ់ការដ្កដ្លងាីម្ លពេលធាីដ្ាំល ីរលៅកាន់ស្ថលាលរៀន។ 
លប្កាយពីប្បជាជនជប៉ោុនប្លនស្ថា ប់លដ្ឋយស្ថរដត ជាំងឺដ្លងាីម្ និងជាំងឺស្ួត លប្ពាោះដតដ្សងានជាតិពុេ 
ល្ញពីឧស្ា កម្ម លទីបរដ្ឋា ភិប្លេប្បលទស្ជប៉ោុន ប្លនលបីកអងាប្បជុាំជាមួ្យអងាការពាក់ព័នធជាតិ និង 
អនតរជាតិ លដី្ម្ែដីស្ាងរកដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយជូនប្បជាជនជប៉ោុន ដដ្េរស្់លៅដកែរឧស្ា កម្មយ៉ោូថក ។ី 
ជាដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយគឺ្ រដ្ឋា ភិប្លេជប៉ោុនប្លនដ្ឋក់ល្ញនូវដ្នការយុទធស្ថញ្រ្ស្តបនាទ ន់ លដ្ឋយតប្មូ្វឱ្យ 
លរាង្ប្ក និងឧស្ា កម្មទ្វាំងអស្់ បដនាម្កម្ពស្់បាំពង់ដ្សងឱ្យប្លនខពស្់ជាងមុ្ន (ប្បា ១៥០ម្) 
លដ្ឋយបាំដេងដ្សងពុេលៅជា ា្ំហាយទរកកនុងបរយិាកាស្ បលងាីតឱ្យាននូវអាងប្បប្ពរតតកម្មទរកកខាក់ 
និងប្បព័នធប្តួតពិនិតយស្តង់ដ្ឋគុ្ ភាពខយេ់ មុ្នលពេដ្សងល្ញលៅនម្បាំពង់លៅកាន់បរយិាកាស្។ 
ជាពិលស្ស្ គឺ្ប្តូវលរៀប ា្ំជាស្ួនថបតងអម្ស្ងខាង ា្ូវជុាំវញិតាំបន់ឧស្ា កម្មយ៉ោូថក  ី លដី្ម្ែជីារប្លាំង 
ការពារខយេ់ពយុោះ ប្ពម្ទ្វាំងានស្ថរៈប្បលយាជន៍ស្ប្ាប់បនសុទធខយេ់្ងដដ្រ។ ជាេទធ្េ លយងីប្លន 
ស្លងាតល ញីថា ការលប្បីប្ប្លស្់បល ច្កវទិាស្ម័្យទាំលនីបរបស្់ប្បលទស្ជប៉ោុន រមួ្ជាមួ្យនរងការពប្ងរងការ 
អនុវតត្ាប់ស្តីពីកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន ការទុកដ្ឋក់ស្ាំ េ់ឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ និងដ្នការលម្ដបងដ្កតាំបន់ 
ឧស្ា កម្មឆ្ៃ យពីទីប្បជុាំជន ឬ េាំលៅដ្ឋា នរបស្់ប្បជាជនជប៉ោុន ប្លនលធាីឱ្យតាំបន់ឧស្ា កម្មយ៉ោូថក  ី
កាា យលៅជាតាំបន់ឧស្ា កម្មដដ្េានថ ទ្លម្ ប្ស្េោះេា ខយេ់អាកាស្បរសុិ្ទធ អម្លដ្ឋយលដី្ម្ល  ី
ប្ស្ស្់បាំប្ពងនម្ដ្ង ា្ូវជុាំវញិតាំបន់ឧស្ា កម្ម និងកាំពង់ដ្យ៉ោូថក ។ី  
 មិ្នប្តរម្ដតប៉ោុលណ្ណា ោះ ទីលានោក់ស្ាំរាម្ក៏ជាបញ្ហា លោទដ៏្ ា្ំបងរបស្់ប្បជាជនជប៉ោុន លដ្ឋយស្ថរ 
ោម នដី្ប្គ្ប់ប្ោន់ស្ប្ាប់ទុកដ្ឋក់ស្ាំ េ់ប្បោាំថៃៃ លទីបរដ្ឋា ភិប្លេជប៉ោុនប្លនឱ្យប្បជាជនលធាីការដបងដ្ក 
ស្ាំ េ់មុ្នលពេឡានស្ាំរាម្ម្កដ្រកលៅកដនាងដុ្តស្ាំរាម្។ ប្បលទស្ជប៉ោុនដបងដ្កស្ាំ េ់ជា ៤ប្បលភទ 
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គឺ្ ៖ ស្ាំ េ់ដ្បតា ស្ទិក ស្ាំ េ់ៃមពិេ ស្ាំ េ់ ទ្ោះប្លយ និងស្ាំ េ់ដកថ ន្ប្លន។ ជាក់ដស្តង 
លរាង្ប្កដុ្តស្ាំរាម្  (Shin-Koto Incineration Plant) ានឡានដ្រកស្ាំរាម្ ២ប្បលភទ គឺ្ឡានព ៌ស្ 
ស្ប្ាប់ប្បមូ្េស្ាំរាម្នម្េាំលៅដ្ឋា ន រឯីឡានព ៌លខៀវ ប្បមូ្េស្ាំ េ់ល្ញពីលរាង្ប្ក ស្ ប្ោស្ 
ពា ិជាកម្ម ជាលដី្ម្។ លប្កាយពីប្បមូ្េស្ាំរាម្ពី ទ្ោះប្បជាជន ឡានដ្រកស្ាំរាម្ប្លនដ្រកយកម្កោក់្ូេ 
កនុងរលតត  ដ៏្លប្ៅ រួ្ លគ្នរងបញ្ហា នម្ា៉ោ សុ្ីនស្ា័យប្បវតតិ លដី្ម្ែដុី្តស្ាំរាម្ទ្វាំងអស្់លនាោះជាលរៀងរាេ់ថៃៃ 
លដ្ឋយដុ្តកនុងកលៅត  ៨០០អងាលស្ លៅ ១០០០អងារលស្ កនុងរយៈលពេ ២៤លា៉ោ ង លដ្ឋយានអនក 
ប្បោាំការប្បតិបតតិការលៅនម្ប្បព័នធបល ច្កវទិាកនុងកាំពយូទ័រ។ លប្កាម្កលៅត ដ៏្ខាា ាំងដបបលនោះ ប្លនដប្បកាា យ 
ស្ាំរាម្លៅជាល្ោះដ៏្ានប្បលយាជន៍ លដ្ឋយលគ្ប្លនដកថ ន្ល្ោះទ្វាំងលនោះលៅជាជ័រលៅស្ ូ ស្ប្ាប់ប្កាេៃនេ ់
ល យីនិងយកល្ោះដដ្េប្លនម្កពីការដុ្តស្ាំរាម្លនោះលធាីជាការ ៉ោូឡា (Concrete)។ លរាង្ប្កដុ្តស្ាំរាម្ 
លធាីល ងីនម្ប្បព័នធបល ច្កវទិាខពស្់ ប្ស្បនម្បល ច្កលទស្ប្តរម្ប្តូវលដ្ឋយានអាងប្បប្ពរតតកម្ម និងាន 
អនកប្តួតពិនិតយលៅកនុងបនទប់ជាប្បោាំ កនុងករ ីានបញ្ហា លកីតល ងីអា្លដ្ឋោះប្ស្ថយទ្វន់លពេលវលា។ 

បដនាម្ពីលេីលនោះ ស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្លន្ូេស្ដម្តងការគួ្រស្ម្ និងស្ថត ប់បទប្លឋកថារបស្់ 
ថាន ក់ដ្រកនាាំតាំណ្ណងប្កស្ួងការបរលទស្ និងស្ ប្បតិបតតិការអនតរជាតិស្តីពី «កិ ច្ស្ ប្បតិបតតិការលដី្ម្ែ ី
ការអភិវឌ្ឍកនុងតាំបន់» លធាីឱ្យស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្លនយេ់ពីទាំនាក់ទាំនងរវាងប្បលទស្ជប៉ោុន និងបណ្ណត េ 
ប្បលទស្ទ្វាំង៥ ថនតាំបន់ទលនាលម្គ្ងា ទ្វក់ទងនរងស្ងាម្ លោេនលយាប្លយជាតិ និងអនតរជាតិ។ ការ ត្េ់ 
ជាំនួយដ្េ់ប្បលទស្ទ្វាំង៥កនុងតាំបន់ទលនាលម្គ្ងា ពាក់ព័នធនរងវសិ្័យបរសិ្ថា នគឺ្ានគ្លប្ាងជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ 
ល យីប្កស្ួងការបរលទស្ និងស្ ប្បតិបតតិការអនតរជាតិប្បលទស្ជប៉ោុន ប្លនលេីកទរក្ិតតដ្េ់ប្បលទស្ 
កម្ពុជាកនុងការលស្នីសុ្ាំជាជាំនួយបល ច្កលទស្ ឬ ៃវកិា លនាោះប្បលទស្ជប៉ោុននរង ត្េ់ជូនលដ្ឋយោម នការរាដរក 
ប្បស្ិនលបីានដ្នការស្កម្មភាព្ាស្់លាស្់។ ប្បលទស្ជប៉ោុនលពញ្ិតតកនុងការដ្ករ ាំដេកបទពិលស្ថធន៍ 
របស្់ប្បលទស្ខាួន ដ្េ់ប្បលទស្កាំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដដ្េកាំពុងជួបវបិតតិបរសិ្ថា ន ល យីដស្ាងរកលដ្ឋោះប្ស្ថយ 
លដី្ម្ែឈីានលៅរកការរស្់លៅប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព។ លេីស្ពីលនោះលទៀត ស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្លនស្ិកា 
ដស្ាងយេ់ពីបល ច្កវទិា និងនវានុវតតន៍ៃមី នម្រយៈការទស្សនាពិព័រ ៌វទិាស្ថញ្រ្ស្ត និងបល ច្កវទិា 
ការបង្ហា ញនូវម្នុស្សយនតអា្រា ាំ និងានភាពទន់ភាន់ដូ្្ម្នុស្ស (ASIMO, Dancing Robot)។ 
ការប្ស្ូបយកនូវ ា្ំល ោះដ្រងពីប្កុម្  ុនលអកូតូយ៉ោូន (Toyota Eco Town) ដស្ាងយេ់អាំពីការរស្់លៅ 
លដ្ឋយឆ្ា តថវ នម្រយៈការលប្បីប្ប្លស្់រៃយនតដដ្េដ្ាំល ីរការលដ្ឋយឧស្ម័នអីុប្ដូ្ដស្ន និងរៃយនតលប្បី 
ថាម្ពេប្ពោះអាទិតយ ដដ្េអា្ជួយស្នសាំស្ាំថ្ទ្វាំងៃវកិា និងដៃរកាបរសិ្ថា ន ប្ស្បនម្លោេលៅ 
អភិវឌ្ឍន៍ប្បកបលដ្ឋយ្ីរភាព។ ទ្ោះឆ្ា តថវ គឺ្ជា ទ្ោះស្នសាំស្ាំថ្ថាម្ពេរបស្់ប្កុម្  ុនតូយ៉ោូន លដ្ឋយលប្បី 
ថាម្ពេប្ពោះអាទិតយ ល យីស្ាំ ង់អា្អនុញ្ហញ តឱ្យខយេ់ល្ញ្ូេ និងស្ប្ម្បលៅនម្រដូ្វកាេ។ 
ការលធាីដ្ាំល ីរទស្សនកិ ច្លៅកាន់តាំបន់ប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្ត អាស្ថគូ្ស្ថ ដដ្េានប្ពោះវហិារដ៏្ ា្ំណ្ណស្់លៅ 
ា្ំកណ្ណត េទីប្កុងតូកយូ ស្ថរម្នទីរប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្តនិនោរជប៉ោុន (Historical Ninja Museum) ដដ្េបលងាីត 
ប្លនជាតាំបន់ទ្វក់ទ្វញលភាៀវលទស្្រជាតិ និងអនតរជាតិជាលប្្ីន្ូេទស្សនា។  
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 លប្ៅពីការ្ូេរមួ្ស្ថត ប់បទប្លឋកថា ដ្ាំល ីរទស្សនកិ ច្តាំបន់ប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្ត ការស្ិកាដស្ាងយេ់ 
ពីបល ច្កវទិា និងនវានុវតតន៍ៃមីរបស្់ប្បលទស្ជប៉ោុន ប្កុម្ស្ប្ម្បស្ប្មួ្េកម្មវធីិ JENESYS ប្លនកាំ ត់ឱ្យ 
ប្បលទស្ទ្វាំង៥ ថនតាំបន់ទលនាលម្គ្ងា លធាីគ្លប្ាងដ្នការស្កម្មភាពទ្វក់ទងនរងវសិ្័យបរសិ្ថា ន ល យីលធាី 
បទបង្ហា ញដ្េ់តាំណ្ណងស្ថា នទូតទ្វាំង ០៥ ប្បលទស្ ដដ្េប្លនអលញ្ា ីញ្ូេរមួ្ជាអធិបតី កនុងកម្មវធីិបិទ 
វគ្ា្ុងលប្កាយ កាេពីថៃៃទី១៨ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ល យីគ្លប្ាងដដ្េប្តូវប្លនលេីកល ងីប្តូវោប់ល ត្ីម្ 
អនុវតតលៅលប្កាយលពេប្ត ប់លៅកាន់ាតុប្បលទស្របស្់ខាួនវញិ  (រយៈលពេ ៣ដខ)។ ទនទរម្នរងោន លនោះ 
ស្ថា នទូតជប៉ោុនប្បោាំប្បលទស្កម្ពុជា តប្មូ្វឱ្យប្កុម្ម្ញ្រ្នតីវយ័លកមងប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ្ូេជួបស្ាំ ោះស្ាំណ្ណេ 
លដី្ម្ែបីង្ហា ញអាំពីបទពិលស្ថធន៍ ដដ្េទទួេប្លនកនុងកម្មវធីិ JENESYS លៅប្បលទស្ជប៉ោុនលនោះ្ងដដ្រ។ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1304791646326620/1304791416326643/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAr8RtcGp-VooHyNmOW172WiqhRt4c2doZE0K8iJ5fR5ifvZ0zoYe68Nh1vrKfwWbNnojG-F4cgn-cJ&__xts__%5B0%5D=68.ARCOXaE7eA8S8zhfOwrwdw0Atw0bYOlyOhvLHhQk-LWfx-UeUIanTlXfogsWg5JPhRQ9RyEggxGCabLDgG0Ehkfm4wtKC9Vrjj6MMJJnTz8HjDFyUt2aGjJbQd438RVjXM_otFrjnbpeL_W-0iTRghbCnqpg7px3kPHT7SbtY7l3g6I-CkBBKtG6Nb6mPY_e3OGqyYDnv994Sa_JHa0eQuYk9xSRY00njtFa-3cK1bo02ITq3HkPRRFHJ65lLWXaPKWBGsYvqn-3z3jMgBxvLIC3F2QGW40R6-Tboxfma8pkY9BUCzGWxAHm_fXM0d-sSsfRU49UyP7FF71ROpUB-mAopQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1304791646326620/1304791416326643/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAr8RtcGp-VooHyNmOW172WiqhRt4c2doZE0K8iJ5fR5ifvZ0zoYe68Nh1vrKfwWbNnojG-F4cgn-cJ&__xts__%5B0%5D=68.ARCOXaE7eA8S8zhfOwrwdw0Atw0bYOlyOhvLHhQk-LWfx-UeUIanTlXfogsWg5JPhRQ9RyEggxGCabLDgG0Ehkfm4wtKC9Vrjj6MMJJnTz8HjDFyUt2aGjJbQd438RVjXM_otFrjnbpeL_W-0iTRghbCnqpg7px3kPHT7SbtY7l3g6I-CkBBKtG6Nb6mPY_e3OGqyYDnv994Sa_JHa0eQuYk9xSRY00njtFa-3cK1bo02ITq3HkPRRFHJ65lLWXaPKWBGsYvqn-3z3jMgBxvLIC3F2QGW40R6-Tboxfma8pkY9BUCzGWxAHm_fXM0d-sSsfRU49UyP7FF71ROpUB-mAopQ
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សកិ្ខា សាលាថាែ ក់តបំន់សតពី ី
ប្បពន័ធការពារកែងុតំបន់ការពារធម្មជាតិម្នតបំន់អាស្ថ ន 

 
 ម្ជឈម្ ឌ េជីវៈ្ប្មុ្ោះអាស្ថ ន (ASEAN Centre for Biodiversity) ប្លនលរៀប ា្ំសិក្ខា សាលា 
ថាន ក់តាំបន់សតីពី «ប្បព័នធការពារកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិថនតាំបន់អាស្ថ ន» លៅទីប្កុងកូឡាឡាាំពួរ 
ថនប្បលទស្ា៉ោ ល សុ្ី មានក្ខរអញ ជ្ ីញចូលរមួពីស្ិកាខ កាម្ថនប្បលទស្ស្ាជិកអាស្ថ ន ា្ំនួន ៨ប្បលទស្ 
រមួ្ាន កម្ពុជា ថៃ ប្ប ុយល  ភីេីពីន ា៉ោ ល សុ្ី ស្ិងាបុរ ី ឡាវ និងឥ ឌូ លនសុ្ី សរុប ា្ំនួន ៥០រូប 
កាេពីថៃៃទី២៥-២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩។ ប្កស្ួងបរសិ្ថា នបានចាត់បញ្ាូ ន ម្ញ្រ្នតីជាំនាញ ា្ំនួន ០៤រូប 
ម្កពី នាយកដ្ឋា នអភិរកសតាំបន់ការពារធម្មជាតិដី្លោកខាងតែូងបរងទលនាស្ថប នាយកដ្ឋា នជីវៈ្ប្មុ្ោះ 
ម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតលកាោះកុង ម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតរតនៈគិ្រ ី និងម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតលស្ៀម្រាប លដី្ម្ែី្ ូេរមួ្ 
ស្ិកាខ ស្ថលាលនោះ។ ស្ិកាខ ស្ថលាលនោះានលោេបាំ ងស្ាំខាន់ៗដូ្្ជា ៖ 

- យេ់ដ្រងអាំពីប្បព័នធការពារនានា ដដ្េកាំពុងប្តូវប្លនលប្បីប្ប្លស្់កនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
កនុងតាំបន់អាស្ថ ន និងបញ្ហា ប្ប ម្នានាដដ្េប្លនជួបប្បទោះកនុងលពេអនុវតតការង្ហរ 

- ពិភាកា និងដ្ករ ាំដេកបទពិលស្ថធន៍នម្ប្បលទស្នីមួ្យៗពីការអនុវតត្ាប់ និងវធីិស្ថញ្រ្ស្ត 
េាបាំ្ុត ដដ្េប្លនលប្បីជាប្បព័នធការពារស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពាធម្មជាតិដូ្្ជា ការលប្បីបល ច្កលទស្ 
SMART tool ជាលដី្ម្ 

- ដ នាាំពីវធីិស្ថញ្រ្ស្តៃមីៗដដ្េប្តូវប្លនលប្បីកនុងការអនុវតត្ាប់លៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
 - បាំលពញកប្ម្ងស្ាំ ួរទ្វក់ទងនរងព័ត៌ានជីវៈ្ប្មុ្ោះកនុងតាំបន់ការពារដដ្េប្លនលប្ជីស្លរសី្ 

- លេីកកម្ពស្់ទាំនាក់ទាំនងភាពជាថដ្គូ្ និងបណ្ណា ញរវាងអនកប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
កនុងតាំបន់អាស្ថ ន។ 
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 ថៃៃទី២៥ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្លនជួបជុាំោន លៅស្ណ្ណា ោរ Pullman KLCC 
Hotel and Residences ដដ្េានការបង្ហា ញពីកម្មវធីិេាំអិត ដូ្្ជា កាេវភិាគ្ និងស្កម្មភាព ដដ្េ 
ប្តូវលធាីកនុងរយៈលពេបីថៃៃថនស្ិកាខ ស្ថលាលនោះ។ កនុងឱ្កាស្លនោះ អនកលរៀប ា្ំកម្មវធីិ ប្ពម្ទ្វាំងស្ិកាខ កាម្ 
ទ្វាំងអស្់ប្លនលធាីការដ នាាំខាួន និងបរលិភាគ្អាហារជុាំោន  លដី្ម្ែបីលងាីនភាពស្និទធស្ថន េ និងទាំនាក់ទាំនង 
េា។ បនាទ ប់ម្កលទៀត ានការលធាីបទបង្ហា ញពីតាំណ្ណងប្បលទស្នីមួ្យៗលៅលេីភាពលជាគ្ជ័យថនការលប្បី 
ប្បព័នធការពារ និងបញ្ហា ប្ប ម្ ដដ្េានលៅកនុងដ្ាំល ីរការថនការប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ។ 
កនុងលនាោះដដ្រ តាំណ្ណងប្បលទស្កម្ពុជាប្លនលធាីបទបង្ហា ញពីការប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារ បញ្ហា ប្ប ម្ និង 
ដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយលៅលេីបញ្ហា ដដ្េកាំពុងដតជួបប្បទោះ លៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិកនុងប្បលទស្កម្ពុជា 
ប្ពម្ទ្វាំងប្លនលេីកយកភាពលជាគ្ជ័យ ពីការប្គ្ប់ប្គ្ងឧទានជាតិជួរភនាំប្កវាញខាងតែូង ដដ្េានការ 
ស្ ការជាមួ្យអងាការស្ម្ព័នធមិ្តតស្តាថប្ពលៅបង្ហា ញ្ងដដ្រ។ 

 

 

 

 

 
 
 

 ថៃៃទី២៦ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្តូវប្លនដបងដ្កជាបួនប្កុម្លដី្ម្ែសី្ថា ប់ 
បទបង្ហា ញ និងលរៀនសូ្ប្តពីវធីិស្ថញ្រ្ស្តៃមីៗថនប្បព័នធការពារ ដដ្េានដូ្្ជា ការលប្បីកម្មវធីិ SMART 
Connect ការលប្បីកាលម្រា៉ោ ដដ្េអា្ោប់យករូបភាពអនកនាងកាត់តាំបន់ការពារធម្មជាតិ(Anti-poaching 
camera traps) ស្ថរៈស្ាំខាន់ថនការ្ូេជាស្ាជិករបស្់ IUCN Green List និងឧទ្វ រ ៍ពី 
ការបញ្រ្ង្ហា បបទលេមីស្ធនធានធម្មជាតិលៅប្បលទស្ា៉ោ ល សុ្ី ដដ្េអនុវតតលដ្ឋយប្កុម្ការង្ហរថនអងាភាព 
1Malysia Biodiversity Enforcement  Operation Network (1MBEON)។ បដនាម្ពីលនោះលទៀត 
ស្ិកាខ កាម្ថនប្បលទស្នីមួ្យៗប្លនពិភាកា និងលធាីបទបង្ហា ញពីបញ្ហា ប្ប ម្ ដដ្េលកីតានកនុងតាំបន់ 
ការពារធម្មជាតិ និងដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយដដ្េស្ម្ប្ស្ប ក៏ដូ្្ជា ការលេីកល ងីពីតប្មូ្វការថនអនតរាគ្ម្ន៍ 
ជាំនួយ និងការោាំប្ទពីម្ជឈម្ ឌ េជីវៈ្ប្មុ្ោះអាស្ថ ន។ បនាទ ប់ពីការពិភាការួ្ ម្ក តាំណ្ណងប្បលទស្ 
កម្ពុជាប្លនល ងីលធាីបទបង្ហា ញ និងស្ាំ ូម្ពរឱ្យ ម្ជឈម្ ឌ េជីវៈ្ប្មុ្ោះអាស្ថ ន ជួយស្ប្ម្បស្ប្មួ្េ 
ដ្េ់ទាំនាក់ទាំនង និងស្ ប្បតិបតតការជាមួ្យប្បលទស្ជិតខាង ា្េ់នូវវគ្ាប ាុ ោះបណ្ណា េ និងស្ាភ រៈ 
លដី្ម្ែពីប្ងរងស្ម្តាភាពម្ញ្រ្នតី និងដស្ាងរកថដ្គូ្អភិវឌ្ឍន៍ ដដ្េជួយឱ្យការប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
កាន់ដតានប្បស្ិទធភាព។  
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 ថៃៃទី២៧ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្លនទទួេការប ាុ ោះបណ្ណា េលៅលេី 
មុ្ខង្ហរការលប្បីប្ប្លស្់ ការវភិាគ្ និងការរាយការ ៍លដ្ឋយលប្បីកម្មវធីិ SMART Connect ដដ្េជួយ 
ពលនាឿនដ្េ់ដ្ាំល ីរការថនការ្ុោះេាតលៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងប្លនលធាីទស្សនកិ ច្ស្ិកាលៅ 
ការយិាេ័យកណ្ណា េថននាយកដ្ឋា នស្តាថប្ព និងឧទានជាតិរបស្់ប្បលទស្ា៉ោ ល សុ្ី។ ស្ិកាខ ស្ថលាស្ាីពី 
ប្បព័នធការពារកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិថនតាំបន់អាស្ថ ន ប្លនឈានម្កដ្េ់ទីបញ្ច ប់ លដ្ឋយានការដ្ក 
វញិ្ហញ បនបប្តបញ្ហា ក់ពីការ្ូេរមួ្ និងការៃតរូបអនុស្ាវរយី។៍ 
 លៅកនុងដ្ាំល ីរការថនស្ិកាខ ស្ថលាលនោះ ស្ិកាខ កាម្ទ្វាំងអស្់ប្លនស្ិកាដស្ាងយេពី់វធីិស្ថញ្រ្ស្ត 
ៃមីៗកនុងការប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ រមួ្ជាមួ្យការដ្ករ ាំដេក និងដ្កប្ស្ង់បទពិលស្ថធន៍ពី 
បញ្ហា ប្ប ម្ ក៏ដូ្្ជាដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយ ដដ្េប្តូវប្លនលប្បីកនុងការប្គ្ប់ប្គ្ងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ និង 
កស្ថងទាំនាក់ទាំនងេា ជាមួ្យបណ្ណា ប្បលទស្ស្ាជិកអាស្ថ នល្សងលទៀត លដី្ម្ែជីប្មុ្ញឱ្យការប្គ្ប់ប្គ្ង 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិឱ្យកាន់ដតានប្បស្ិទធភាព និងនិរនតរភាព ប្ស្បនម្លោេនលយាប្លយរបស្់រាជ 
រដ្ឋា ភិប្លេ។ ជាមួ្យោន លនោះ្ងដដ្រ ម្ជឈម្ ឌ េជីវៈ្ប្មុ្ោះអាស្ថ ន ប្លនលេីកល ងីដ្នការកនុងការលធា ី
ទស្សនកិ ច្ស្ិកាលៅឧទានជាតិវរីៈជ័យលខតតរតនៈគិ្រ ី និងឧទានជាតិប្ពោះជ័យវរ មន័-នលរាតតម្ «ភនាំគូ្ដេន» 
លៅលខតតលស្ៀម្រាប ដដ្េនរងប្បពរតតលៅោប់ពីថៃៃទី២៥ ដ្េ់ ថៃៃទី២៨ ដខមី្នា ខាងមុ្ខលនោះ និងលស្នីឱ្យ 
ានការប្បជុាំលៅថៃៃទី២៩ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ ជាមួ្យជនបលង្ហា េថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ដដ្េប្តូវប្លនោត់ 
នាំងឱ្យ្ូេរមួ្គ្លប្ាង BCAMP លដី្ម្ែពិីភាកា និងពិលប្ោោះលយាបេ់លេីដ្នការប្គ្ប់ប្គ្ងឧទានជាតិ 
លៅកនុងតាំបន់ទ្វាំងពីរខាងលេី ដដ្េអា្ជួយស្ប្មួ្េដ្េ់ការអនុវតតគ្លប្ាង BCAMP លពេអនាគ្ត។  
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ផ្នែកទី២ 

សខុភាព និងបរសិ្ថា ន 
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ច្ភាជនីយដ្ឋា ននរលច់្សវាអាហាររហស័ទាន់ចិតរ ទីប្កុង Bristol 
កំពុងជំរញុឱ្យមានការកាត់បនាយបាេ សទកិផ្ដ្លច្ប្បើផ្តម្រងច្ហើយច្បាុះច្ោល 

 
លភាជនីយដ្ឋា ន ា្ំនួន ៤0 កដនាង ប្លន្ុោះ តាលេខាលេីគ្លប្ាងលេីកកម្ពស្់ការយេ់ដ្រងពី 

ការបាំពុេបរសិ្ថា ន និងការោត់វធិានការទប់ស្ថា ត់បញ្ហា លនោះ ដ្រកនាាំលដ្ឋយលលាក Naseem Talukdar 
ជាពា ិជាករលៅទីប្កុង Bristol ្ប្កភពអង់លគ្ាស្ និងអនកលរៀប ា្ំកម្មវធីិស្បែុរស្ធម៌្ស្ប្ាប់ជនអនាថា
ោម ន ទ្ោះស្ដម្ែង។ យុទធនាការលនោះ ប្លនោប់ល ត្ីម្លៅលពេដដ្េលលាកប្លនកត់ស្ាា េ់ល ញីថា 
អាហារដដ្េលវ្ខចប់លដ្ឋយ លប្បីប្បអប់ជ័រជាលប្្ីន ប្តូវប្លនបរោិច កដ្េ់ជនអនាថាលៅកនុងទីប្កុង។ 
លលាកប្លនលេីកល ងីថា «ការលធាីដបបលនោះ គឺ្លយងីកាំពុងបងាបញ្ហា ដ្េ់លកមងជាំនាន់លប្កាយ និងលធាីឱ្យ
ប្បលទស្ជាតិលពារលពញលដ្ឋយស្ាំ េ់ ប្លា ស្ទិក ល ីយោម ននរណ្ណាន ក់លៅពិនិតយឧស្ា កម្ម្េិត
ម្ាូបអាហាររ ័ស្ទ្វន់្ិតតល ីយ»។ ហាងខាោះ លប្បីប្ប្លស្់ប្បអប់ប្លា ស្ទិកស្ប្ាប់ដ្ឋក់ម្ាូបអាហារអស្់ 
១000ប្បអប់ កនុង១ស្ប្លត  ៍ ដដ្េប្បអប់ទ្វាំងលនាោះ លប្បីប្លនដតម្តងល យីលប្លោះលោេ។ លលាកប្លន្ុោះ
 តាលេខា លដី្ម្ែលីធាីយុទធនាការលេីគ្លប្ាងលនោះលដ្ឋយ ស្ថរដតលលាក្ង់ដកដប្បទាា ប់អាជីវកម្មរបស្់លលាក 
បនាទ ប់ពីកូនៗរបស្់លលាក ប្លនលេីកទរក្ិតតលលាក ឱ្យលមី្េកម្មវធីិ Blue Planet II ដដ្េជាកម្មវធីិ
ស្តីពីការអភិរកសលៅកនុងទូរទស្សន៍ BCC។ លលាកប្លន ស្ងាត់ធៃន់ថា លលាក្ង់ដស្ាងរកជលប្មី្ស្ល្សងម្ក
ជាំនួស្ប្លា ស្ទិក ល យីានាច ស្់លភាជនីយដ្ឋា នជាលប្្ីន ក៏ដ្រងអាំពីបញ្ហា ស្ាំ េ់ប្លា ស្ទិកដដ្រ ប៉ោុដនតពួកលគ្
មិ្នដ្រងថា រកជលប្មី្ស្ណ្ណម្កជាំនួយដដ្េានតថម្ា ស្ម្រម្យ។ យុទធនាការ PPAAP គឺ្ជាការោប់ល ត្ីម្
អភិរកស លដ្ឋយានម្នុស្សជាលប្្ីននរង្ូេរមួ្ លដី្ម្ែដីស្ាងរកដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយ ល្សងម្កជាំនួស្ៃង់
ប្លា ស្ទិក។ 

ប្បភព៖ https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-47403669 

https://www.bbc.com/news/uk-england-bristol-47403669?fbclid=IwAR2-flHsXpjNPYuTT_DDhHEqOx5fwo0jSUZ9L0eJGfLOis-TNBgd5xNayjs
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បញ្ជា ផ្នែងពុល  
ច្ោក ប្បាយទុធ ច្ចញបញ្ជជ បិទច្រាងចប្ក ៦០០ ជាបច្ណារ ុះអាសនែ 

 
នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតីថៃ ប្ប្លយុទធ ្នទអូោ លៅថៃៃទី ០៥ ដខកុម្ភៈ ប្លនល្ញបញ្ហា បិទលរាង្ប្ក

ប្បា  ៦០០ទីនាំងជាបលណ្ណត ោះអាស្ននស្ិន លប្កាយរកល ញីថា លរាង្ប្កទ្វាំងលនាោះប្លនបលញ្ចញដ្សង
ពុេកនុងកប្មិ្តលប្ោោះថាន ក់។ លេីស្ពីលនោះលលាកប្លនប្ពានលទៀតថា លរាង្ប្កមួ្យ ា្ំនួនល្សងលទៀតក៏
អា្នរងប្តូវតា កប្បតិបតតិការដូ្្ោន  ប្បស្ិនលបីជាលរឿងោាំប្ល្់លដី្ម្ែសី្ប្មួ្េស្ថា នភាពខយេ់លៅទីប្កុង
ប្លងកក និងលខតតលៅដកែរៗលនាោះ។ ទ្វក់ទិននរងការបលញ្ចញដ្សងពុេពីលរាង្ប្ក លលាក ប្ប្លយុទធ ប្លន
និយាយថា លប្កាយប្តួតពិនិតយលេីលរាង្ប្ក ១០មឺុ្នទីនាំង អាជាា ធរថៃប្លនរកល ញីថាលរាង្ប្ក ា្ំនួន 
១៧០០ទីនាំង ប្លនបលញ្ចញដ្សងពុេកនុងកប្មិ្តលប្ោោះថាន ក់។ ជាេទធ្េ លលាក ប្ប្លយុទធ ប្លនល្ញ
បញ្ហា ឲ្យតា កប្បតិបតតិការលរាង្ប្កប្តរម្ ៦០០ទីនាំងស្ិន រ ូតដ្េ់ពួកលគ្ដកស្ប្មួ្េប្បព័នធបលញ្ចញ
ដ្សងពីលរាង្ប្កឲ្យកាន់ដតប្បលស្ីរល ងី។ លយាងនម្ការ្ុោះ្ាយរបស្់ស្ថរព័ត៌ានថៃ The Nation  
លលាក ប្ប្លយុទធ ប្លនបញ្ហា ឲ្យប្កស្ួងដ្រកជញ្ាូ នថៃរកដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយលដី្ម្ែកីាត់បនាយកប្មិ្តខយេ់កខាក់ 
កនុងលនាោះរមួ្ាន ហាម្ឃាត់ការលប្បីប្ប្លស្់រៃយនតោក់ា៉ោ សូ្ត និងជាំរុញការលប្បីប្ប្លស្់រៃយនតអគ្ាិស្នី
ជាលដី្ម្។ លនោះក៏លដ្ឋយស្ថរដតយានយនត គឺ្ជាមូ្េល តុ្ម្ែងថនបញ្ហា ខយេ់កខាក់លៅទីប្កុងប្លងកក
។ ទនទរម្នរងោន លនោះដដ្រ នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតី ក៏ប្លនលស្នីសុ្ាំឱ្យប្បជាជន កុាំោត់ទុកប្បតិបតតិការប្លញ់ទរកលៅកនុង
ខយេ់របស្់អាជាា ធរជាលរឿងលេងលស្ី្ លប្ពាោះថាយា៉ោ ងលហា្ណ្ណស្់វាអា្កាត់បនាយកប្មិ្តដ្សងពុេ
លៅកនុងខយេ់ប្លន្ងដដ្រ។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ស្ថលាប្កុងប្លងកកប្លនរាយការ ៍លៅប្ពរកថៃៃអង្ហា រ ទី០៥ 
ដខកុម្ភៈ ថាានដតស្ង្ហា ត់មួ្យប៉ោុលណ្ណា ោះកនុងរាជធានីប្លងកក គឺ្ស្ង្ហា ត់ Bang Khen ដដ្េានកប្មិ្ត
បាំ ុេ PM2.5 លេីស្ពីកប្មិ្តសុ្វតាិភាព ៥០ មី្ប្កូប្កាម្កនុងខយេ់មួ្យដម្៉ោប្តគូ្ប។ លទ្វោះបីជាយា៉ោ ងលនោះ
កតី អាជាា ធរថៃក៏ប្លនប្ពានលទៀតថា ដ្សងពុេអា្នរងានកប្មិ្តពុេកាន់ដតខាា ាំង គិ្តោប់ពីថៃៃពុធ 
ដ្េ់ ថៃៃសុ្ប្កកនុងស្ប្លត  ៍លនោះ និងោប់ពីថៃៃពុធ ដ្េ់ ថៃៃសុ្ប្កស្ប្លត  ៍លប្កាយ៕ 
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ស្ថោច្ៅបាងកកប្តូវបិទទាវ រច្ដ្ឋយស្ថរផ្នែងបំពុល 

 
ដ្សង ាក់ ប្លនបងខាំឱ្យស្ថលាលរៀនលៅទីប្កុងប្លងកកប្តូវបិទទ្វា រ ប់ស្ប្ាក ល យីប្បជាជន 

ដដ្េនរងប្ប្លរពាពិធី្ូេឆ្ន ា្ំ ិនខាងមុ្ខលនោះ ប្តូវហាម្មិ្នឱ្យដុ្តធូប និងកាាំប្ជួ្ល យី។ គុ្ ភាពខយេ់ 
លៅទីប្កុងប្លងកកកាំពុងស្ាិតកនុងស្ថា នភាពបាំពុេ លដ្ឋយស្ថរដតភាគ្េាិតលប្ោោះថាន ក់ PM2.5 ប្លនលកីន 
លេីស្កប្មិ្តលៅតាំបន់ ា្ំនួន ៤១កដនាង ជុាំវញិទីប្កុងប្លងកក។ លនោះលបីលយាងនម្នាយកដ្ឋា នប្គ្ប់ប្គ្ង 
ការបាំពុេ។ ស្នទស្សន៍គុ្ ភាពខយេ់ (AQI) កាេពីថៃៃពុធ ប្លនបង្ហា ញថា PM2.5 លស្មីនរង ១៧៥ 
លៅលពេថៃៃប្តង់ ដដ្េកប្មិ្តលនោះប្លនលធាីឱ្យទីប្កុងប្លងកកកាា យជាទីប្កុងដដ្េទទួេរងការបាំពុេខយេ់ 
េាំដ្ឋប់ទី៥ លៅលេីពិភពលលាក ខ ៈដដ្េទីប្កុងញ៉ោូ វ លដ្េី ស្ាិតលៅេាំដ្ឋប់ទី១ ដដ្េាន PM2.5 
លស្មីនរង ២៥៧។ លលាក Pittiphon Punnakan ម្ញ្រ្នតីនាាំពាកយរដ្ឋា ភិប្លេ ប្លនប្ប្លប់អនកស្ថរព័ត៌ានថា 
ថាន ក់លរៀនលៅកនុងស្ថលារដ្ា ា្ំនួនជាង ៤00 ស្ថលា ប្តូវប្លនតា កលៅរលស្ៀេថៃៃពុធ ខ ៈស្ថលារដ្ា 
និងឯកជនល្សងៗលទៀតលៅទីប្កុងប្លងកក និងតាំបន់ដកែរៗលនាោះ ប្លនបិទលៅថៃៃប្ព ស្ែតិ៍ និងសុ្ប្ក។ 
លលាកប្លនលេីកល ងីថា «លយងីនរងវាយតថម្ាលៅលេីស្ថា នការ ៍លៅថៃៃលៅរ ៍ និងអាទិតយ លដី្ម្ែឱី្យដ្រង 
ថាលតីស្ថលាទ្វាំងលនាោះនរងបនតបិទទ្វា ររ ូត ដ្េ់ស្ប្លត  ៍លប្កាយលទៀតដដ្រឬយា៉ោ ងណ្ណ។ ទ្វក់ទងនរង 
បញ្ហា លនោះ រដ្ឋា ភិប្លេក៏ប្លនោត់វធិានការដដ្រ ដូ្្ជា ការបលងាីតពពកលភាៀងស្ិបែនិមិ្តត ប្តួតពិនិតយ 
្រា្រ ៍រៃយនតធាំ និងការ្ុោះប្តួតពិនិតយនម្ ា្ូវជាលដី្ម្ ប៉ោុដនតវធិានការទ្វាំងលនាោះមិ្នានប្បស្ិទធភាព 
កនុងការស្ាា តការបាំពុេខយេ់ប្លនល យី។ 
ប្បភព៖ https://www.weforum.org/…/bangkok-has-had-to-close-its-scho… 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.weforum.org%2Fagenda%2F2019%2F01%2Fbangkok-has-had-to-close-its-schools-because-of-pollution%3Ffbclid%3DIwAR2s6QdqYop7vioHcMtEk_B5084QLjxA9x8oMc6Aj2BYLgtLDPYzKcuLM_Y%26utm_campaign%3DFacebook%2BVideo%2BBlogs%26utm_medium%3DFacebook%2BVideos%26utm_source%3DFacebook%2BVideos&h=AT2-sbwGsUXc51bBllsU8kZhfSS9d9zY1s3LmLqS0fsG8_jmV4i2alujNPWNy7OOylziAejlGWp3I82Kjd63CZ9IDMSlbxZ5h-kiBzxYdpe0pL0ICZR9YP4cxjfNQ8a25ob8VplxH2eyudtrT6S-o5p5qlWXRJ8csYn9Nlu2tYbPkwHvsdiYNvh1odRB9RlL129FV80L_WxRrZ4xL6q3lgYqvXaJxXNhBB-hXl7qxqDzjnvCQI3-6tmLd-QIOuwRaubc6J2uomLe7JBe39pWg6HVKrG04sEaY5cC0xGLoGvF1Fthri5peBlD89XdH8KmsdU3QhiYwjqvNhKieI0uwvkNcgWv0Z3zAkGv3R4iUoYfARnRmbsdrRsj7vpCffGlcVXMWImNTScR6s4P7CNLjSc3QhaOb_wzNGZekkG0NtiRscG3xHLdTushyR_oEl3uTR26gkv8UPxuyhriUEaQ_0pvGHNkseLtQo9p5vu2S0vX_H2EybLn3v-AC18d0JmbPaaFumXNDfaCgrjTLdcfAxP4ZCpb5TZAN77ZUQ5WuTwklXWkXkvxgHf3RhL0s-Ols2aA61MY5UmQlvWzIRtvX8YKaCMoUCbDmPKKYc2HYI7AexAbeRxcFdNSy9fZzY96-qDP
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ប្បច្ទសម្ថបនរច្ប្បើប្បាស ់Drone ទបស់្ថក ត់ធូល ី
វាយប្បហារ រាជធានី-ច្ខតរ ម្ួយចនំួនជាង ២សបារ ហ ៍ម្កច្ហើយច្នាុះ 

អាជាា ធរថៃលៅដតបនតស្ថកេែងលប្បីប្ប្លស្់ Drone ឬ យនតលហាោះោម នម្នុស្សលបីកលដី្ម្ែទីប់ស្ថា ត់ 
អ័ពទ និងធូេី ុយ កប្មិ្ត PM2.5 ដដ្េប្លនប្គ្បដ្ ា ប់លេីទីប្កុងប្លងកក និងលខតតលៅជុាំវញិលនាោះ 
អស្់រយៈលពេជាង ២ស្ប្លា  ៍ម្កល យី លនោះលបីនម្ការល្ញ្ាយរបស្់ស្ថរព័ត៌ានប្លងកកប៉ោុស្តិ៍ 
កាេពីម្សេិមិ្ញ។ នាយកវទិាស្ថា នបល ច្កវទិាការពារជាតិ ដដ្េកាំពុងលធាីការជាមួ្យស្ថា ប័នរដ្ា 
និងទីភាន ក់ង្ហរស្ថធារ ៈល្សងៗលទៀត លដី្ម្ែបី្បយុទធប្បឆ្ាំងនរងការបាំពុេលនោះប្លនឱ្យដ្រងថា Drone 
១២លប្គ្ឿងដដ្េ ា្េ់លដ្ឋយស្ថា ប័នរដ្ា និងឯកជន នរងប្តូវប្លនលប្បីស្ថកេែង កនុងលបស្កកម្មប្លញ់ទរក 
លៅកម្ពស្់ ២៥ដម្៉ោប្ត ពីដី្ រយៈលពេពី៣០-៤០នាទី។ ប្បស្ិនលបីេទធ្េេា លៅស្ប្លា  ៍លនោះយនតលហាោះ 
ោម នម្នុស្សលបីកនរងប្តូវពប្ងីកការដ្ឋក់ពប្ង្ហយដៃម្លទៀត្ងដដ្រ។ យា៉ោ ងណ្ណក៏លដ្ឋយ នាយករដ្ាម្ញ្រ្នតី 
Prayut Chan-o-cha ប្លនប្បកាស្ថា ការស្ថកេែងខាងលេី គឺ្ទទួេប្លនលជាគ្ជ័យ៕ 

 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1289681234504328/1289681114504340/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAAf8HwRF-fK6U-YBInjJ34yWlxQP25VtPqUB2owRlXfJNN8Gb_r8VxNM8GWCMVLZhWgDotZV7ekH4m&__xts__%5B0%5D=68.ARDhEDPxroK42WfvnXsupeGEe0KJz73pqKWxdQucEA_dhbku4OFxUM4yZYryo-4Y7_UOpHIlDUB_Np_PdTv2JrpnVAfV90Lpk6peDkHSG9ikE8T-kxTdFRglMgr1TMtlggc_8OmljiEMGsRN0T48m8lwheRJNeW8Dq39ArVVBWVN6IqzUEW8RAqLtsJ5qIrUD4FDlpAd2nMrFF2mjlRJu9KPi3vXvEoM8aelHZv-ZXHg7qzGVLL0zGAR6FeDOkoX8SKb15PJR9c8ATi1W67eVcAjwTiXhS8loB6O-4kzAh1AV3D9Z2K75Ninf1bYzm4SV6AbvDa3MNJDfjoifCA4DS6xPw
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1289681234504328/1289681114504340/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAAf8HwRF-fK6U-YBInjJ34yWlxQP25VtPqUB2owRlXfJNN8Gb_r8VxNM8GWCMVLZhWgDotZV7ekH4m&__xts__%5B0%5D=68.ARDhEDPxroK42WfvnXsupeGEe0KJz73pqKWxdQucEA_dhbku4OFxUM4yZYryo-4Y7_UOpHIlDUB_Np_PdTv2JrpnVAfV90Lpk6peDkHSG9ikE8T-kxTdFRglMgr1TMtlggc_8OmljiEMGsRN0T48m8lwheRJNeW8Dq39ArVVBWVN6IqzUEW8RAqLtsJ5qIrUD4FDlpAd2nMrFF2mjlRJu9KPi3vXvEoM8aelHZv-ZXHg7qzGVLL0zGAR6FeDOkoX8SKb15PJR9c8ATi1W67eVcAjwTiXhS8loB6O-4kzAh1AV3D9Z2K75Ninf1bYzm4SV6AbvDa3MNJDfjoifCA4DS6xPw
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ទិវាម្យួច្មា៉ា ងសប្មាប់ភពផ្ននដ្ ី
«លយីងទ្វាំងអស្់ោន ដដ្េជាបុគ្ាេាន ក់ៗ ប្គួ្ស្ថរនីមួ្យៗ ដដ្េកាំពុងរស្់លៅលេីភពដ្នដី្លនោះ 

អា្្ូេរមួ្កនុ ងការការពារភពដ្នដី្របស្់លយីងប្លន លដ្ឋយប្ោន់ដត្ូេរមួ្ស្នសាំស្ាំថ្ការលប្បីប្ប្លស្់ទរក 
ស្នសាំស្ាំថ្ការលប្បីប្ប្លស្់្រនតអគ្ាិស្នី ្ូេរមួ្ដ្ឋាំលដី្ម្ល ី និងកាត់បនាយស្ាំ េ់រ រង-រាវ ស្ាំរាម្ 
កាត់បនាយការដុ្តលប្បងឥនធនៈ្ូសីុ្េ បិទា៉ោ សីុ្នប្តជាក់ កាំពយូទ័រ និងស្ាភ រៈលប្បីប្ប្លស្់្រនតអគ្ាិស្នី 
ល្សងលទៀតលពេដដ្េលលាកអនកោកល្ញពីការយិាេ័យ ឬ ពី ទ្ោះរបស្់លលាកអនក ប្ពម្ទ្វាំងលប្បីប្ប្លស្់ 
ស្ាភ រៈដដ្េសីុ្លភាីងតិ្ និងរស្់លៅលប្កាម្ប្បតិបតតិបរសិ្ថា នេា»។  

លនោះគឺ្ជាការអាំពាវនាវរបស្់ ឯកឧតរម្ ច្នប្ត ភស្តការ  រដ្ាលេខាធិការថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
លៅរាប្តីថៃៃទី៣០ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅកនុងឱ្កាស្ថនការប្ប្លរពធពិធីទិវា «ម្ួយលា៉ោ ងស្ប្ាប់
ភពដ្នដី្» លប្កាម្ប្បធានបទ «ភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងជាម្ួយនរងដ្នដី្» កនុងបរលិវ ្ារទាំលនីបអីុអន ២ 
ដស្នសុ្ខ លដ្ឋយានការ្ូេរមួ្ជាលប្្ីនរយនាក់។ 

 
 «ទិវាម្យួលា៉ោ ងស្ប្ាប់ភពដ្នដី្» ប្លនោប់ល ត្ីម្ប្ប្លរពធលេីកដ្ាំបូងឆ្ន ាំ២០១៦ លដ្ឋយប្កស្ួង 
បរសិ្ថា ន ស្ ការជាមួ្យ អងាការមូ្េនិធិស្កេលដី្ម្ែអីភិរកសធនធានធម្មជាតិ (WWF) ស្ប្ាប់ឆ្ន ាំ 
២០១៩ ជាលេីកទី៤ ថនការប្ប្លរពធទិវាលនោះ។ ឯកឧតរម្ ច្នប្ត ភស្តការ  ក៏ប្លនានប្បស្ថស្ន៍ថា 
លោេបាំ ងថនការប្ប្លរពធទិវាលនោះគឺ្ បាំ្ុស្្េនាម្ហាជនឱ្យ្ូេរមួ្ទទួេខុស្ប្តូវលេីការលប្បីប្ប្លស្ ់
ថាម្ពេប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន លដី្ម្ែលីធាីការតា ស្់បតូរជាវជិាាន និងជួយស្លញ្រ្ង្ហា ោះភពដ្នដី្រ
បស្់ លយងីពីការលកីនកាំលៅ។ លដី្ម្ែធីានាប្លនការរមួ្ ា្ំដ កលៅកនុងការទប់ស្ថា ត់កាំល ីនកាំលៅភពដ្នដី្ 
និង កាត់បនាយឧស្ម័ន ទ្ោះកញ្ច ក់នានា ជាពិលស្ស្ការកាត់បនាយការបលញ្ចញឧស្ម័នកាបូនិ្ ោាំប្ល្់ប្តូវ
យក្ិតតទុកដ្ឋក់ កនុងការលប្បីប្ប្លស្់ថាម្ពេប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាពបរសិ្ថា ន លដ្ឋយលតត តស្ាំខាន់លៅ
លេីការលប្បីប្ប្លស្់ថាម្ពេកលកីតល ងីវញិ ការលប្បីថាម្ពេលដ្ឋយថវឆ្ា ត។  
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 លលាក លស្ង លទៀក ប្បធានអងាការមូ្េនិធិស្កេលដី្ម្ែអីភិរកសធនធានធម្មជាតិ (WWF) 
ប្លនដៃាងថា ការបិទលភាីងមួ្យលា៉ោ ង គឺ្បង្ហា ញពីការស្នាខពស្់ របស្់ប្បជាពេរដ្ាដដ្េស្កម្ម្ូេរមួ្ 
និងនាាំោន ពិភាកា ពីធម្មជាតិ ស្មុ្ប្ទ ស្តាថប្ព និងថប្ពល ។ី ទិវាមួ្យលា៉ោ ងស្ប្ាប់ភពដ្នដី្ឆ្ន ាំលនោះគឺ្ 
ការភាា ប់ទាំនាក់ទាំនងលៅនរងភពដ្នដី្។ វាជាការអាំពាវនាវ ឱ្យប្បជាពេរដ្ាកនុងពិភពលលាក ភាា ប់ទាំនាក់ 
ទាំនងរបស្់ខាួនឱ្យជិតបាំ្ុតនរងបញ្ហា បរសិ្ថា ន យក្ិតតទុកដ្ឋក់្ូេរមួ្ពិភាកា និងរកដ្ាំលណ្ណោះប្ស្ថយពី 
បញ្ហា បរសិ្ថា ន ដដ្េលយងីកាំពុងជួបប្បទោះនាលពេប ច្ុបែនន។ ទិវាមួ្យលា៉ោ ងស្ប្ាប់ភពដ្នដី្ នរងជាំរុញ 
ឱ្យានការលបីកទូលាយ លេីការស្នទនាកនុងស្ងាម្អាំពីបញ្ហា បរសិ្ថា ន និងជីវៈ្ប្មុ្ោះ លដី្ម្ែឱី្យប្បជាជន 
ានការយេ់ដ្រងកាន់ដតសុ្ីជលប្ៅថា ម្នុស្សជាដ ន្កមួ្យថនជីវៈ្ប្មុ្ោះ និងជីវៈ្ប្មុ្ោះជាដ្នកមួ្យថនភាព 
សុ្ខុដុ្ម្រម្នារបស្់លយងីទ្វាំងអស្់ោន ។ 

ការប្ប្លរពធទិវា «មួ្យលា៉ោ ងស្ប្ាប់ភពដ្នដី្» ឆ្ន ាំលនោះលធាីល ងីកនុងបរបិទមួ្យដដ្េកម្ពុជា ក៏ដូ្្ 
ជាប្បលទស្មួ្យ ា្ំនួនលៅតាំបន់ប្លននិងកាំពុងទទួេរងឥទធិពេប្លតុភូតដអេនី ូ ដដ្េប្លនបងាឱ្យធាតុ 
អាកាស្នារដូ្វប្ប្លាំងលនោះ ជាពិលស្ស្កនុងអាំ ុងដខលម្ស្ថ និងឧស្ភាខាងមុ្ខ ានស្ភាពលៅត  ួតដ ង 
ស្ីតុ ា ភាពអតិបរា លៅលពេខាោះអា្ ក់ល ងីលៅដ្េ់ ៤០ លៅ ៤២អងាលស្។ អាកាស្ធាតុលៅត  
 ួតដ ងរលបៀបលនោះ ប្លននិងកាំពុងជោះឥទធិពេលដ្ឋយប្បលយាេម្កលេីប្បលទស្កម្ពុជា លធាីឱ្យានរ ាំ ួត 
ទរកឆ្ប់រ ័ស្ ប្បភពទរកមួ្យ ា្ំនួនរងីស្ៃួត និងលធាីឱ្យការលប្បីប្ប្លស្់ទរក និង្រនតអគ្ាិស្នីលកីនល ងី។ 
លនោះគឺ្ជាស្ញ្ហញ មួ្យយា៉ោ ង្ាស្់ដដ្េបង្ហា ញអាំពី ្េប៉ោោះពាេ់លកីតល្ញពីការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុ។ 
ឯកឧតរម្ ច្នប្ត ភស្តការ  រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនលេីកល ងីថា ស្េ់រយៈលពេជិត 
២ដខលទៀត លទីបរដូ្វវស្ាោប់ល ត្ីម្ ល យីកនុងរយៈលពេលនោះ កម្ពុជាប្លននិងកាំពុងទទួេរងនូវឥទធិពេ 
ប្លតុភូតដអេនី ូ លធាីឱ្យអាកាស្ធាតុលៅា  ួតដ ង។ អាកាស្ធាតុលៅត  ួតដ ងរលបៀបលនោះនរងលធាីឱ្យ 
ធនធានធម្មជាតិលៅកនុងប្បលទស្កម្ពុជា ង្ហយទទួេរងនូវប្លតុភូតលភាីងលនោះថប្ព លដ្ឋយស្ថរ កនត ធម្មជាតិ 
និងស្កម្មភាពម្នុស្ស។ នម្ការកត់ស្ាា េ់របស្់ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន លយាងនម្រប្លយការ ៍ពីថាន ក់ 
លប្កាម្ជាតិ ថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់តាំបន់ បញ្ហា លភាីងលនោះថប្ព ដតងដតលកីតានលៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិ 
និងរលបៀងអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះនានា របស្់ប្បលទស្កម្ពុជាជាលរៀងរាេ់ឆ្ន ាំ ជាពិលស្ស្កនុងរដូ្វប្ប្លាំង។ 
កនត ្ម្ែង ដដ្េបងាឱ្យានលភាីងលនោះថប្ពញរកញាប់ បាំ្ុតនារដូ្វប្ប្លាំងានជាអាទិ៍ ការកាប់ឆ្ា រ ដុ្តរាន 
ថប្ពលធាីជាកម្មស្ិទធ ិ លដី្ម្ែដី្ឋាំដ្ាំណ្ណាំកស្ិកម្មល្សងៗ ការលធាីកស្ិកម្មពលនរ្រ ការនាំងទីេាំលៅៃមីៗ និង 
ការដុ្តថប្ពោប់ស្តាថប្ព និងការលធាស្ប្បដ ស្របស្់ម្នុស្ស។េ។  

លដី្ម្ែបីង្ហា រ និងទប់ស្ថា ត់លភាីងលនោះថប្ព ឯកឧតរម្ ច្នប្ត ភស្តការ  ប្លនលេីកល ងីថា 
ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន សូ្ម្លធាីការអាំពាវនាវដ្េ់អងាភាព ជាំនាញ រដ្ាប្លេថាន ក់លប្កាម្ជាតិ ម្នទីរបរសិ្ថា ន 
អាជាា ធរានស្ម្តាកិ ច្ រមួ្ទ្វាំងស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន និងអនកពាក់ព័នធទ្វាំងអស្់ លដី្ម្ែឱី្យអនុវតតវធិានការ 
ដូ្្ខាងលប្កាម្ ៖  

១- ទប់ស្ថា ត់ និងដ នាាំឱ្យានការប្បុងប្បយត័នខពស្់ ពីការលប្បីប្ប្លស្់លភាីងជាម្លធាប្លយ លដី្ម្ែ ី
ប្បមូ្េ្េ-អនុ្េថប្ពល  ីការដុ្តថប្ពស្ថទ ក់ោប់ស្តា និងការដុ្តវាេលៅម ។េ។  
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២- ទប់ស្ថា ត់ការកាប់ឆ្ា រ ទញ្រ្នាទ ន  ូស្ឆ្យ ដុ្តថប្ពល  ី និងថប្ពេិ្ទរក កនុងលោេបាំ ង 
ល្សងលទៀត ដដ្េជាស្កម្មភាពលេមីស្្ាប់ និងបងាឱ្យានលភាីងលនោះថប្ពល  ី ថប្ពេិ្ទរក និងរាេដ្ឋេ 
ដ្េ់្ទោះស្ដម្ែងរបស្់ប្បជាពេរដ្ា ស្ថន ក់ការ ស្ថន ក់ការរង និងល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធរូបវនតលៅកនុង និងជុាំវញិ 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ។  

៣- ប្តូវប្បុងប្បយត័នខពស្់ កនុងការលប្បីលភាីងជាម្លធាប្លយកនុងការដុ្តកាកស្ាំ េ់ល្សងៗលៅកនុង 
តាំបន់ការពារធម្មជាតិ និងរលបៀងអភិរកសជីវៈ្ប្មុ្ោះ។  

៤- អាជាា ធរពាក់ព័នធ ប្តូវដ នាាំអនកពាក់ព័នធអនុវតតវធិានការបល ច្កលទស្ស្ម្ប្ស្ប ដដ្េធានា 
សុ្វតាិភាព ា្ំលពាោះលភាីងថប្ព លដ្ឋយប្តូវពនាត់លភាីងឱ្យអស្់ជាោាំប្ល្់មុ្នលពេល្ញពីទីនាំងលប្បីប្ប្លស្់លភាីង។  

៥- ករ ីលកីតានលភាីងលនោះថប្ពធៃន់ធៃរ សូ្ម្ស្ម្តាកិ ច្ពាក់ព័នធប្បញាប់ោត់វធិានការទប់ស្ថា ត់ 
ជាបនាទ ន់ នម្រយៈការប្បកាស្អាស្នន ល យីគ្ ៈបញ្ហា ការឯកភាពរាជធានី-លខតត ប្តូវដ្រកនាាំបញ្ហា  
តទ េ់កនុងការលប្បីកាា ាំង្ប្មុ្ោះ រមួ្ាន ៖ ប្បជាពេរដ្ា ស្ គ្ម្ន៍ ប្ពោះស្ងឃ ម្ញ្រ្នតីរាជការ កងកាា ាំង 
ប្បដ្ឋប់អាវុធ និងអនកពាក់ព័នធទ្វាំងអស្់ ដដ្េ រលជីងកនុងមូ្េដ្ឋា នរមួ្ោន ទប់ស្ថា ត់ និងពនាត់លភាីងថប្ព 
ឱ្យានប្បស្ិទធភាព។  

ឯកឧតតម្រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនបង្ហា ញសុ្ទិដ្ាិនិយម្យា៉ោ ងមុ្តាាំថា ស្ថម រតីថនការ 
ប្ប្លរពធ «ទិវាម្ួយលា៉ោ ងស្ប្ាប់ភពដ្នដី្» លពេលនោះ នរងលធាីឱ្យប្បជាពេរដ្ាទ្វាំងអស្់កាន់ដតានការ 
យេ់ដ្រង និង្ូេរមួ្យា៉ោ ងស្កម្មដៃម្លទៀតកនុងកិ ច្ោាំពារបរសិ្ថា ន និងភពដ្នដី្ លយងីប្បកបលដ្ឋយ 
និរនតភាពនិងប្ស្ស្់បាំប្ពង។ 
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ផ្នែកទី៣ 

វិទាស្ថស្តសរ និងបច្ចេកវិទា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1335235489948902/1335234886615629/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApLPYU6RsBhvFwI0D7rjDcMk6HbiSjO7c-lviwztICfEA3_QV5cTiwcYx9VvzabnYqJ8BOT3VZOVyU&__xts__%5B0%5D=68.ARCGP1jxezP57X8M-CTnHmcGlNf93M6FXn5mVdljerT43m713ozg66oV4AzWJleOYirZUk34f-TvbKtJz9XXpH5rB-YdZxE20pfZzYcTY4oBG27POD_WBSYRMOYiXI1EPb4mqKSmF8OCtvEDDTV2knMpSM7tX4bllNn62Z-5RDjNQ2Wh2Ca9H40AXkAZd_PMguZiU6mTKbh9DD7Rzu-kAMYCbYKsqJZt6NAhpmvn8nyAPlynfT1fyTMLx0fVvOxYIya_9sb11m949zNiWO5UsE9WkH_w5TGfcadZjkeYkBZHrx7f5TuYF95jZKNopE_uhlqwMp_Hn29nqoYOWBjkKedS6w
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1335235489948902/1335234886615629/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARApLPYU6RsBhvFwI0D7rjDcMk6HbiSjO7c-lviwztICfEA3_QV5cTiwcYx9VvzabnYqJ8BOT3VZOVyU&__xts__%5B0%5D=68.ARCGP1jxezP57X8M-CTnHmcGlNf93M6FXn5mVdljerT43m713ozg66oV4AzWJleOYirZUk34f-TvbKtJz9XXpH5rB-YdZxE20pfZzYcTY4oBG27POD_WBSYRMOYiXI1EPb4mqKSmF8OCtvEDDTV2knMpSM7tX4bllNn62Z-5RDjNQ2Wh2Ca9H40AXkAZd_PMguZiU6mTKbh9DD7Rzu-kAMYCbYKsqJZt6NAhpmvn8nyAPlynfT1fyTMLx0fVvOxYIya_9sb11m949zNiWO5UsE9WkH_w5TGfcadZjkeYkBZHrx7f5TuYF95jZKNopE_uhlqwMp_Hn29nqoYOWBjkKedS6w
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ប្កុម្ហ ុនសងឹាបុរ ីផ្ចករផំ្លកបទពិច្ស្ថធន៍  
ច្លើបច្ចេកវិទាថមី កែងុវសិយ័នេូវថែល ់និងបរសិ្ថា ន 

 
ថៃៃ្នទ ៩ លកីត ដខា  ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្. ២៥៦២ ប្តូវនរងថៃៃទី១៣ ដខកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនអនុញ្ហញ តឱ្យឯកឧតតម្ Michael TAN 
Keng Siong ឯកអគ្ារដ្ាទូតថនស្ថធារ រដ្ាស្រងាបុរ ី ប្បោាំប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា។ ឯកឧតតម្ 
Michael TAN Keng Siong ប្លនបង្ហា ញពីបាំ ង និងននទៈកនុងការរមួ្ ា្ំដ កជាមួ្យប្កស្ួងបរសិ្ថា ន 
លដ្ឋយប្លនដ នាាំ ប្កុម្  ុន ECNA និង ប្កុម្  ុន Agri Tech Co LTD ម្កពីប្បលទស្ស្រងាបុរ ី
ដដ្េានគ្លប្ាងវនិិលយាគ្លេីការលធាី ា្ូវេាំពីេាយដី្ឥដ្ាជាមួ្យខា្់ និងការដកថ ន្ស្ាំ េ់ ទ្ោះប្លយ 
លៅប្បលទស្កម្ពុជា។ កនុងឱ្កាស្លនោះ លលាក Xavier Yeo ប្បធានប្កុម្  ុន ECNA ប្លនបង្ហា ញពី 
បល ច្កលទស្កនុងការស្ថងស្ង់ ា្ូវេាំពីេាយដី្ឥដ្ាជាមួ្យខា្់ ជាប់ប្លនយូរ ូតដ្េ់ 0៥ឆ្ន ាំ និងាន 
តថម្ាស្ម្រម្យ។ បនាទ ប់ម្កលលាក Nicholas Goh ប្បធានប្កុម្  ុន Agri Tech Co LTD ប្លនបង្ហា ញពី 
ការដកថ ន្ស្ាំ េ់ពី ទ្ោះប្លយលៅនម្ស្ថលាលរៀន និងលៅនម្លគ្ ដ្ឋា នលៅជាជីកាំប៉ោុស្ត៍ កនុងតថម្ាលថាក 
ស្ប្ាប់លប្បីប្ប្លស្់កនុងការដ្ឋាំដ្ាំណ្ណាំនម្ស្ថលាលរៀន និងលៅនម្ ទ្ោះ។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
ប្លនស្ាំដដ្ងការស្ថា គ្ម្ន៍ និងោាំប្ទ ា្ំលពាោះបទបង្ហា ញការរកល ញីបល ច្កវទិាៃមី កនុងការកស្ថង ា្ូវេាំ 
និងការដកថ ន្ស្ាំ េ់ពី ទ្ោះប្លយលៅនម្ស្ថលាលរៀនលៅជាជីកាំប៉ោុស្កនុងតថម្ាលថាក លដី្ម្ែី្ ូេរមួ្ ា្ំដ ក 
កនុងការកាត់បនាយតថម្ាលៅកនុងការដៃទ្វា្ំ ាូវ និងកាត់បនាយស្ាំ េ់ ទ្ោះប្លយលៅទីលានោក់ស្ាំរាម្។ 
ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលេីកទរក្ិតតឱ្យប្កុម្  ុនទ្វាំងពីរបនតស្ ការជាមួ្យប្កស្ួងបរសិ្ថា នបដនាម្លទៀត 
និងប្លនអលញ្ា ីញប្កុម្  ុនទ្វាំងពីរម្កលធាីបទបង្ហា ញដ្េ់យុវជនកម្ពុជាលៅលពេខាងមុ្ខ លដី្ម្ែី្ តេ់នូវ 
ា្ំល ោះដ្រងលេីបល ច្កវទិាៃមីទ្វាំងលនោះ ដដ្េអា្យកលៅអនុវតានម្ស្ថលាលរៀន និងនម្មូ្េដ្ឋា នឱ្យ 
ទទួេប្លនេទធ្េេាប្បលស្ីរ។ 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1304212263051225/1304211349717983/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBRFZnL_-dQ3oGuDu_qZgiwaN75w2_uLNyF9d7MloWilrymg1ycuyFW93-0pNLV68boueiv8gd1A3Bi&__xts__%5B0%5D=68.ARC1mK3jxbhpRJl3nkv6UWKGk-y86kXPCMALrI-ZG-ODGSgdcsD5UWY0dslSc3F4xT5PMm_tAcFF_07wm325BZpDaWlx1HZ301GFSCczM8IhEXA8RDFAoAo0LnfTbJJGMlpJr2Z80V3v2sZzeie048VHY5vrIXHWPtfYaQp9SD61YwzI-wleLbVXk_vr-lwNI7kiY-9tvraO7TkSbRrz6JQxvzHzRDcSIn4Y8mRaz52Rnd5dPkiIzcQWheL14GtIBLuqy0TEykfuBMuqlhDpdieBVpYwuOmp1HzenJurIVj5tbi8J48BIPj9o41hPwkuJOgLsg5hHtKjclBs10d3p3iwvQ
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ប្កសងួបរសិ្ថា ន ច្លើកទឹកចិតរការច្ប្បើប្បាសម់្៉ាូតូអាគ្ុយ 
ច្ៅតាម្ទីប្បជុំជនច្ដ្ើម្បនីលចំច្ណញច្សដ្ាកិចេ និងនលចំច្ណញផ្នែកបរសិ្ថា ន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ម្៉ោូតូអាគុ្យពិតជាានប្បស្ិទធភាពខពស្់លដ្ឋយលប្បីប្ប្លស្់ថាម្ពេអគ្ាិស្នីប្បា  ២.៤ Kwh 
(ប្បដ េ ១៦០០លរៀេ) ស្ប្ាប់ការលធាីដ្ាំល ីរកនុង្ាៃ យ ១០០គី្ ូដម្៉ោប្ត លបីលធៀបនរងម្៉ោូតូលប្បីស្ថាំង 
ប្បដ េ ១៨,០០០ លរៀេ កនុង្ាៃ យ ា្ូវ១០០ គី្ ូដម្៉ោប្ត ដូ្្ោន  រឯីការបលញ្ចញឧស្ម័ន ទ្ោះកញ្ច ក់វញិ 
គឺ្ទ្វបជាងម្៉ោូតូធម្មនប្បា  ០៥ដ្ង» លនោះជាការលេីកល ងីរបស្់ លលាក កុក សុ្ធា ទីប្បរកា 
បល ច្កលទស្គ្លប្ាង «ការលរៀប ា្ំបលងាីត និងអនុវតតស្ថកេែងវធីិស្ថញ្រ្ស្ត និងជលប្មី្ស្នានាដដ្េបលញ្ចញ 
កាបូនតិ្និងធន់នរងអាកាស្ធាតុកនុងតាំបន់ទីប្បជុាំជន» ថនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន លៅកនុងការ្សពា្ាយស្តីពី 
េទធ្េស្កិាវាយតថម្ាពីប្បស្ិទធិភាពបរសិ្ថា ន និងលស្ដ្ាកិ ច្ លដ្ឋយលតត តលៅលេីបល ច្កវទិាម្៉ោូត៉ោូអាគុ្យ 
(E-Bike) និងទី្ាររបស្់វាលៅកម្ពុជា កាេពីថៃៃទី១០ ដខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅរាជធានីភនាំលពញ។ 
ឯកឧតតម្ លៅ សុ្ភាព រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ានប្បស្ថស្ន៍ថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា នប្លនលស្នីល ងី 
នូវគ្លប្ាង «ការលរៀប ា្ំបលងាីត និងអនុវតតស្ថកេែងវធីិស្ថញ្រ្ស្ត និងជលប្មី្ស្នានាដដ្េបលញ្ចញកាបូនតិ្ 
និងធន់នរងអាកាស្ធាតុកនុងតាំបន់ទីប្បជុាំជន» លនោះល ងី លដី្ម្ែបីលងាីតភាពធន់នរងការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុ 
លៅតាំបន់ទីប្បជុាំជនកនុងរាជធានីភនាំលពញ។ គ្លប្ាងលនោះប្លនអនុវតតការស្ថកេែងវធីិស្ថញ្រ្ស្តលប្បីកាបូនតិ្ 
នម្រយៈការលប្បីប្ប្លស្់ម្៉ោូតូអាគុ្យ លដី្ម្ែលីធាីការស្ិកាពីប្បស្ិទធភាព និងទី្ាររបស្់វាកនុងលោេបាំ ង 
ជាំរុញការលប្បីប្ប្លស្់ម្៉ោូតូអាគុ្យឱ្យប្លនទូេាំទូលាយ លដី្ម្ែកីាត់បនាយឧស្ម័នកាបូនិកលៅកនុងបរយិាកាស្។ 
ឯកឧតតម្ ប្លនបញ្ហា ក់បដនាម្ថា គ្លប្ាងប្លនលធាីការស្ថកេែងលប្បីប្ប្លស្់ម្៉ោូតូអាគុ្យ (E-bike) ា្ំនួន 
១២លប្គ្ឿង ស្ប្ាប់ម្ញ្រ្នតីរដ្ាប្លេប្កស្ួងបរសិ្ថា ន លដី្ម្ែបីង្ហា ញអាំពីការលប្បីម្លធាប្លយដ្រកជញ្ាូ នប្បកប 
លដ្ឋយបល ច្កវទិា លប្បីកាបូនតិ្ និងលធាីការស្ិកាពីប្បស្ិទធភាពលស្ដ្ាកិ ច្ថនការលប្បីប្ប្លស្់ E-bike 
្េ ា្ំល ញដ ន្កបរសិ្ថា នលដ្ឋយ E-bike មិ្នប្លនបលញ្ចញឧស្ម័នកាបូនិក (CO2) លៅកនុងបរយិាកាស្ 
និងលដី្ម្ែី្ តេ់អនុស្ថស្ន៍រមួ្ ា្ំដ កកនុងការលរៀប ា្ំលោេនលយាប្លយ ជុាំរុញការលប្បីប្ប្លស្់ម្៉ោូតូអាគុ្យ 
ឱ្យប្លនទូេាំទូលាយលៅកម្ពុជា។  
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លយាងនម្ស្ាិតិយានយនត ដដ្េប្លន្ុោះបញ្ច ីលៅប្កស្ួងស្ថធារ ការ និងដ្រកជញ្ាូ ន ោប់ពីឆ្ន ាំ 

២០១៣-២០១៧ គឺ្ាន ា្ំនួនស្រុបប្បា  ៤,១៦លានលប្គ្ឿង ដដ្េកនុងលនាោះលទ្វ្ប្កយានតយនត 
(ម្៉ោូតូ) ានប្បា  ៨០%។ កាំល ីនថនការលប្បីប្ប្លស្់យានតយនត នាាំឱ្យានការប្ប ម្បញ្ហា បរសិ្ថា ន 
ដដ្េគ្ួរឱ្យប្ពួយប្លរម្ភ លប្ពាោះ ា្ំល ោះថនឥនធនៈ្ូសុ្ីេ (ស្ថាំង ឬ ា៉ោ សូ្ត) ប្លនបលញ្ចញស្ថរធាតុបាំពុេ 
ខយេ់ និងឧស្ម័ន ទ្ោះកញ្ច ក់្ូេកនុងបរយិាកាស្ ដដ្េនាាំឱ្យានវបិតតិ ា្ំលពាោះសុ្ខភាព និងបណ្ណត េឱ្យ 
ានការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុ ប្បស្ិនលបីោម នវធិានការទប់ស្ថា ត់ឱ្យទ្វន់លពេលវលា និងប្បកបលដ្ឋយ 
ប្បស្ិទធភាពលនាោះលទ។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ស្ិកាខ ស្ថលា្សពា្ាយស្តីពីេទធ្េស្ិកាវាយតថម្ាពីប្បស្ិទធិភាព 
បរសិ្ថា ន និងលស្ដ្ាកិ ច្ លដ្ឋយលតត តលេីបល ច្កវទិាម្៉ោូត៉ោូអាគុ្យ (E-Bike) និងទី្ារលៅកម្ពុជា ានការ 
្ូេរមួ្ពីឯកឧតតម្ លលាកជាំទ្វវ លលាក លលាកប្ស្ី ថាន ក់ដ្រកនាាំប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្កស្ួងអប់រ ាំ យុវជន 
និងកីឡា អគ្ានាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ ស្ថលារាជធានីភនាំលពញ ម្នទីរស្ថធារ ៈការ និងដ្រកជញ្ាូ ន 
រាជធានីភនាំលពញ តាំណ្ណង CCCA នាយកស្ថលា លលាកប្គូ្ អនកប្គូ្ ស្ិស្ស និងនិស្សតិម្កពីស្ថកេ 
វទិាេ័យភូមិ្នទភនាំលពញ វទិាស្ថា នបល ច្កវទិាកម្ពុជា ស្ថលាលរៀនលោេលៅទ្វាំង៥ កនុងរាជធានីភនាំលពញ 
និងតាំណ្ណងវសិ្័យឯកជនជាលប្្ីននាក់ លដី្ម្ែី្ សពា្ាយនូវេទធ្េថនការស្ិកា និងវភិាគ្ស្តីពី ៖ 

១. ការ ា្ំណ្ណយ ្េប្បលយាជន៍ និងការបលញ្ចញឧស្ម័ន ទ្ោះកញ្ច ក់ថនម្៉ោូតូអាគុ្យ លដី្ម្ែលីប្បៀបលធៀបនរង 
លទ្វ្ប្កយានយនតធម្មន(ម្៉ោូតូលប្បីស្ថាំង)លៅរាជធានីភនាំលពញ។  
២. ទី្ារថនជលប្មី្ស្លេីការលប្បីប្ប្លស្់ម្៉ោូតូអាគុ្យ និងលរៀប ា្ំអនុស្ថស្ន៍ជូនប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងប្កស្ួង 
ពាក់ព័នធស្ប្ាប់លរៀប ា្ំ និងអនុវតតលោេនលយាប្លយជាំរុញការលប្បីប្ប្លស្់ម្៉ោូតូអាគុ្យឱ្យប្លនទូេាំទូលាយ 
កនុងតាំបន់ទីប្បជុាំជន។ 
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ប្បច្ភទសតវថមីៗផ្ដ្លរកុរកច្ឃើញច្ៅឆ្ែ ២ំ០១៨ 

ឆ្ន ាំ២០១៨ មិ្នដម្នជាឆ្ន ាំដ៏្ប្ស្ស្់បាំប្ពងស្ប្ាប់ពិភពធម្មជាតិល យី លដ្ឋយស្ថរានប្លតុភូត 
ធម្មជាតិជាលប្្ីនប្លនលកីតល ងីលៅកនុងឆ្ន ាំលនោះ ដូ្្ជា តទ ាំងទរកកករលាយ ការបាំភាយឧស្ម័ន ទ្ោះកញ្ច ក់ 
លកីនល ងី ការៃយ្ុោះថនស្តាេាិតមួ្យ ា្ំនួនធាំ។េ។ ៃាីតែតិលបីយា៉ោ ងលនោះកតី ២០១៨ ក៏ជាឆ្ន ាំេា្ ងដដ្រ 
ពីលប្ពាោះានស្តាជាលប្្ីនប្បលភទប្តូវប្លនរកល ញីកនុងឆ្ន ាំលនោះ។ ស្តា ា្ំនួន ១៨.០០០ប្បលភទ ប្តូវប្លន 
អនកវទិាស្ថញ្រ្ស្តរកល ញីលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨  ប៉ោុដនតក៏ានស្តាជាលប្្ីនប្បលភទល្សងលទៀត ដដ្េលយងីប្លន 
និងកាំពុងបាំតា ញ្ងដដ្រ។ លលាក Shannon Bennetth ប្បធានប្កុម្ដ ន្កវទិាស្ថញ្រ្ស្តប្បោាំវទិាស្ថា ន 
California Academy of Science រដ្ា San Francisco ប្លនឱ្យដ្រងថា «អនកវទិាស្ថញ្រ្ស្តដ ន្ក 
ជីវៈ្ប្មុ្ោះប្លនប្ល៉ោ ន់ស្ថម នថា ប្បលភទស្តាៃមីមិ្នដ្េ់ ១០% លទដដ្េានលៅលេីដ្នដី្»។ កនុង ា្ំលណ្ណម្ 
ស្តាៃមីៗដដ្េអនកវទិាស្ថញ្រ្ស្តប្លនរកល ញីានដូ្្ជា ៖  

ប្បលភទពីងពាងស្ាំដប៉ោត (Flattie spiders with Ultra fast spin moves) ជាពីងពាងដដ្េ 
ស្ាិតកនុងអាំបូរ Selenopidae ា្ំនួន ៣ប្បលភទ ប្តូវប្លនរកល ញីលៅស្ រដ្ាអាលម្រកិ អាញ្រ្ ាកិ អូញ្រ្ស្ថត េី 
និងអាសុ្ី។ ពីងពាងប្បលភទលនោះបងាិេខាួនប្លនលេឿនបាំ្ុត ដដ្េអា្ឱ្យវាតា ស្់ទីប្លនកនុងរយៈលពេដត 
ប៉ោុនាម នវនិាទីប៉ោុលណ្ណា ោះ។  

ប្បលភទអនទង់ប្កឡា (Leopard eel) វាស្ាិតកនុងអាំបូរ Siren reticulate ដដ្េប្កល កលមី្េ 
មួ្យដភាតស្ថម នថាជាដៃាន មិ្នដម្នជាអនទង់ល យី។ វាខុស្ពីអនទង់ល្សងលទៀតប្តង់ថា វាានស្ថន ម្អ ុ្លមម  
ដូ្្ខាា ដ្ាំបងលៅលេីខាួន។ អនទង់ប្បលភទលនោះប្តូវប្លនអនកវទិាស្ថញ្រ្ស្តរកល ញីលៅរដ្ា ា្រដី្ឋ ស្ រដ្ាអាលម្រកិ។  

ប្កលពី Mecistops Leptorhynchus ប្តូវប្លនរកល ញីលៅអាញ្រ្ ាកិខាងេិ្ ល យីជាប្កលពី 
ដដ្េស្ាិតកនុងអាំបូរជិត្ុតពូជ។ ប្កលពីប្បលភទលនោះលៅស្េ់ប្បដ េជា ៥០០កាេប៉ោុលណ្ណា ោះកនុងថប្ព។  

កូនប្តីឆ្ា ម្ Genie ជាកូនប្តីឆ្ា ម្ប្បលភទទរកលប្ៅ Squalus Clarkae ប្តូវប្លនលគ្លៅលឈាម ោះថា 
«កូនប្តីឆ្ា ម្ Genie» នម្ជីវវទូិ Eugenie Clark ជាអនកវទិាស្ថញ្រ្ស្តប្ស្ថវប្ជាវទ្វក់ទងនរងប្តីឆ្ា ម្។ 
កូនប្តីឆ្ា ម្ប្បលភទៃមីលនោះក៏ប្តូវប្លនរកល ញីលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨លនោះ្ងដដ្រ។ 

តា ៃមី Thesea Dalioi ជាតា ៃមប្បលភទៃមីប្តូវប្លនអនកវទិាស្ថញ្រ្ស្តរកល ញីនម្លននរប្ល៉ោ ណ្ណា៉ោ ។ 
វាខុស្ពីតា ៃម Thesea Variabilis ប្តង់ថាវាានព ៌ប្ក ម្ភាឺ។ ការរុករកល ញីៃមីលនោះ ប្លនពញា៉ោ ក់ 
ស្ថម រតីលយងីឱ្យយេ់ដ្រងអាំពី ស្ថរៈស្ាំខាន់ថនការអភិរកសធនធានជីវៈ្ប្មុ្ោះលប្កាម្ប្លតស្មុ្ប្ទ។ លប្ៅពី 
ប្បលភទស្តាៃមីៗដដ្េប្លនរកល ញីខាងលេី លៅានស្តាជាលប្្ីនប្បលភទលទៀត ដដ្េអនកវទិាស្ថញ្រ្ស្ត 
ប្លនរុករកល ញីលៅកនុងឆ្ន ាំ២០១៨លនោះ។ 

 
ប្បភព៖ https://www.weforum.org/…/spinning-spiders-leopard-eels-red… 
 

 

 

https://www.weforum.org/agenda/2018/12/spinning-spiders-leopard-eels-red-coral-noteworthy-new-species-discovered-in-2018?fbclid=IwAR1lQ7O-C08MsSFs1nJQhc8XhCHQzWrLGX0z26_XF-QK6mgrB53dc8Hdh2g
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ដ្ំច្ណើ រទសែនកិចេសកិាច្ៅតបំន់ច្បតិកភណឌ ធម្មជាតភិែំផ្តបង 
លដី្ម្ែលីេីកកម្ពស្់ និងបលងាីនការ្សពា្ាយពីស្ម្ែតតិវបែធម៌្ និងធនធានធម្មជាតិដ៏្ស្ម្ែូរដបប 

របស្់ប្បលទស្កម្ពុជា រមួ្ទ្វាំងស្ម្ែតតិលបតិកភ ឌ ស្ាិតលៅកនុង និងលប្ៅតាំបន់ការពារធម្មជាតិ ដដ្េាន 
តថម្ាជាប្បវតតិស្ថញ្រ្ស្ត និងជាប្បភព ា្ំ ូេលេីកកម្ពស្់វសិ្័យលទស្្រ ៍ នាយកដ្ឋា នតាំបន់លបតិកភ ឌ  
ប្លនលរៀប ា្ំកម្មវធីិបញ្រ្ញ្ហា បការយេ់ដ្រងអាំពី តាំបន់លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិ-វបែធម៌្ ដ្េ់ស្ិស្ានុស្ិស្ស 
វទិាេ័យៃមដស្ត ប្កុងប្ពោះវហិារ លខតតប្ពោះវហិារ ល យីកនុងលនាោះានការ្ូេរមួ្ពីម្ញ្រ្នតីម្កពីម្នទីរបរសិ្ថា ន 
លខតតប្ពវហិារ និងម្ញ្រ្នតីម្កពីប្គ្ប់អគ្ានាយកដ្ឋា ន ា្ំ ុោះប្កស្ួងបរសិ្ថា ន កនុងលោេបាំ ងលេីកកម្ពស្់ 
ការយេ់ដ្រង បលងាីនការ្ូេរមួ្ ការដៃរកា ការពារ និងអភិរកសស្ម្ែតតិលបតិកភ ឌ ធម្មជាតិលអាយ 
គ្ង់វងស។ ជាមួ្យោន លនាោះ ប្កុម្ការង្ហរក៏ប្លនបនតដ្ាំល ីរទស្សនកិ ច្ស្ិកា និងលប្លោះជាំរ ាំតង់លៅតាំបន់ 
លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិភនាំដតែង្ងដដ្រ កាេពីថៃៃទី២៨ ដខកុម្ភៈ រ ូតដ្េ់ថៃៃទី៣ ដខមិ្នា ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
កនុងដ្ាំល ីរទស្សនកិ ច្ស្ិកាលៅតាំបន់លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិភនាំដតែងលនោះ ស្ិស្ានុស្ិស្ស និងអនក្ូេរមួ្ 
ទ្វាំងអស្់ប្លនលធាីការស្ាំអាតបរសិ្ថា ន និងប្លនបង្ហា ញឱ្យស្ថា េ់ពីតថម្ាធនធានធម្មជាតិ រមួ្ទ្វាំងតាំបន់ 
លបតិកភ ឌ មួ្យ ា្ំនួន ានទ្វាំងតទ ាំងៃម ដដ្េាន ា្ំលាក់រូបរាប់ពាន់ឆ្ន ាំម្កល យី លដី្ម្ែបី្លនដស្ាងយេ់ 
ពីស្ម្ែតតិវបែធម៌្ដ៏្កាំរទ្វាំងលនោះ។ 
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ផ្សវងយលព់ីសការ នុពលច្ទសចរណ៍ធម្មជាតិ 
និងតបំនប់្បាស្ថទបុរាណច្ៅតំបនក់ារពារធម្មជាតិ ច្ខតរប្ពុះវហិារ  

 
ប្បតិភូស្ាជិករដ្ាស្ភា ដ្រកនាាំលដ្ឋយ ឯកឧតរម្ ជា វា៉ា ន់ច្ដ្ត ប្បធានគ្ ៈកម្មការដ្នការ 

វនិិលយាគ្ កស្ិកម្ម អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បរសិ្ថា ន និងធនធានទរក (គ្ ៈកម្មការទី៣) ថនរដ្ាស្ភាថន 
ប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា និង ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន កាេពីរលស្ៀេ 
ថៃៃអាទិតយ ៧លរា្ ដខបុស្ស ឆ្ន ា្ំ  ស្ាំរ រទធិស្័ក ព.ស្ ២៥៦២ ប្តូវនរង ថៃៃទី២៧ ដខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ប្លនអលញ្ា ីញទស្សនាប្ប្លស្ថទបុរា នានា និងដស្ាងយេ់ពីលទស្្រ ៍ធម្មជាតិ និងប្ប្លងាប្ប្លស្ថទកនុង 
ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពភនាំលនន ត-ភនាំពក លខតតប្ពោះវហិារ។ កនុងលនាោះគ្ ៈប្បតិភូ ប្លនទស្សនាប្ប្លស្ថទប្លកាន 
ឬ ប្ប្លស្ថទប្ពោះខ័នកាំពង់ស្ថា យ ានទីនាំងលៅកនុងភូមិ្ប្លកាន  ុាំរ ស្ិរស ប្ស្ុកស្ងាម្ៃមី លខតតប្ពោះវហិារ 
ាន្ាៃ យប្បដ េ ១០៥ គី្ ូដម្៉ោប្ត ពីប្កុងប្ពោះវហិារ។ ប្ប្លស្ថទលនោះ ស្ាិតលៅខាងលកីតតាំបន់អងារគឺ្ 
ាន្ាៃ យ ១០០ គី្ ូដម្៉ោប្ត ដដ្េជាទិស្លៅទ្វក់ទ្វញលទស្្រមួ្យដ៏្ានស្កាត នុពេរបស្់កម្ពុជា 
លដ្ឋយ្ារភាា ប់នរងលទស្្រ ៍ធម្មជាតិ លៅដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពភនាំលនន ត-ភនាំពក។  លយាងនម្ឯកស្ថរ 
ប្ស្ថវប្ជាវរបស្់ប្កស្ួងវបែធម៌្ និងវ ិ្ ិប្តស្ិេែៈ ប្លនឱ្យដ្រងថា ប្ប្លស្ថទប្ពោះខ័នកាំពង់ស្ថា យ កស្ថង 
ល ងីលៅស្ម័្យអងារ ពាក់កណ្ណត េស្តវតសរទី៍១១ និង លដី្ម្ស្តវតសរទី៍១២ កនុងរាជប្ពោះប្លទសូ្រយវរ មន័ 
ទី១ (គ្.ស្១០០២-១០៥០)។ ប្ប្លស្ថទលនោះស្ាិតលៅជាប់តាំបន់ដរ ៉ោដដ្ក ដដ្េអា្ស្ាលធាីជាឧបករ ៍ស្រក 
ស្ប្ាប់កងទ័ព កាេស្ម័្យអតីតកាេ។ នម្ការស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវ ប្ប្លងាប្ប្លស្ថទជាលប្្ីនានវតតាន 
លៅកនុងតាំបន់ការពារធម្មជាតិនានា ល យីប្កស្ួងប្លនយក្ិតតទុកដ្ឋក់ខពស្់ និងស្ ការជាមួ្យប្កស្ួង 
វបែធម៌្ និងវ ិ្ ិប្តស្ិេែៈ  លដី្ម្ែី្ ូេរមួ្អភិរកស ដៃរកាស្ម្ែតតិលបតិកភ ឌ វបែធម៌្លនោះឱ្យប្លនគ្ង់វងស។ 
សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា ប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្លនបលងាីតអគ្ានាយកដ្ឋា នស្ គ្ម្ន៍មូ្េដ្ឋា ន លដ្ឋយកនុងលនាោះាន 
នាយកដ្ឋា នតាំបន់លបតិកភ ឌ  ដដ្េកាំពុងដតបាំលពញតួនាទី និងភារកិ ច្ ដូ្្ជា លរៀប ា្ំលស្្កតីប្ពាង 
លោេនលយាប្លយ េិខិតបទដ្ឋា នគ្តិយុតត ដ្នការៃវកិា លេីកស្ទួយកិ ច្ស្ ការជាមួ្យអនកពាក់ព័នធ 
លរៀប ា្ំយុទធស្ថញ្រ្ស្ត ដ្នការប្គ្ប់ប្គ្ងស្កម្មភាព និងលោេការ ៍ដ នាាំបល ច្កលទស្ ស្ប្ាប់ប្គ្ប់ប្គ្ង 
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តាំបន់លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិ ប្ស្បនម្លោេការ ៍្ាប់ជាតិ និងអនតរជាតិ។ ស្ិកាប្ស្ថវប្ជាវ លរៀប ា្ំ 
ទិននន័យនានា ពិនិតយ នម្ដ្ឋន និងរាយការ ៍អាំពីស្ថា នភាពតាំបន់លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិ ការពារ អភិរកស 
ទប់ស្ថា ត់បទលេមីស្ ធនធានវបែធម៌្ និងស្ថត រធនធាន តាំបន់លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិឱ្យាននិរនតរភាព 
ក៏ដូ្្ជា ្ូេរមួ្ដៃរកា ប្បថព ី ទាំលនៀម្ទាា ប់ និងរមួ្ ា្ំដ កលេីកកម្ពស្់ជីវភាពរស្់លៅរបស្ ់
ស្ គ្ម្ន៍ ជនជាតិលដី្ម្ភាគ្តិ្ ដដ្េរស្់លៅដកែរតាំបន់លបតិកភ ឌ ធម្មជាតិ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1292376370901481/1292375040901614/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdyeqw3omepplXjuM-AEWzbjZGTLOBgG4gVVNZzhTftcdD1lrQyd9apPGw5n4zlhXsqn0Gd8XRWd-D&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOSuS8_n5JiaRVRbpSzcy8CfkxaKLqfaRDBiJGvsknKR89H3adu0ClS5Z6PlJ6-7Xc3iSj470mwlpzM30l4P0GXT-Pi5BBsqjrnvjSK-c4fQKaQbUm2637g51CpiM6PlUXLlkLf0y-e0PsoQgU1nags4O345e5CRGUw2f3p60R7RoawONL7MJq7jBod72gm5kctJiHqccKGBGcRl7sSbwWlMuNnM-c7Dw2qeKfoU02JkOe10SbQZvSnyRRnNPRnJM8FeJ-nXncjNql7sizmXobg-Xu3GbOrqiiIl4UmBT3-FLXZXW1PL1ILUyeVoakjGRI02WGJeUbZ49I6LC4Va_MQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1292376370901481/1292375040901614/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAdyeqw3omepplXjuM-AEWzbjZGTLOBgG4gVVNZzhTftcdD1lrQyd9apPGw5n4zlhXsqn0Gd8XRWd-D&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOSuS8_n5JiaRVRbpSzcy8CfkxaKLqfaRDBiJGvsknKR89H3adu0ClS5Z6PlJ6-7Xc3iSj470mwlpzM30l4P0GXT-Pi5BBsqjrnvjSK-c4fQKaQbUm2637g51CpiM6PlUXLlkLf0y-e0PsoQgU1nags4O345e5CRGUw2f3p60R7RoawONL7MJq7jBod72gm5kctJiHqccKGBGcRl7sSbwWlMuNnM-c7Dw2qeKfoU02JkOe10SbQZvSnyRRnNPRnJM8FeJ-nXncjNql7sizmXobg-Xu3GbOrqiiIl4UmBT3-FLXZXW1PL1ILUyeVoakjGRI02WGJeUbZ49I6LC4Va_MQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1292376370901481/1292375044234947/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARArKdjatie_3rA26XZqhE-_pUTq1y9gMqIOYO_43rV6iY3G6Wc8Ko4BV-1V_uO7tA_cuCYpMGjbQz_2&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOSuS8_n5JiaRVRbpSzcy8CfkxaKLqfaRDBiJGvsknKR89H3adu0ClS5Z6PlJ6-7Xc3iSj470mwlpzM30l4P0GXT-Pi5BBsqjrnvjSK-c4fQKaQbUm2637g51CpiM6PlUXLlkLf0y-e0PsoQgU1nags4O345e5CRGUw2f3p60R7RoawONL7MJq7jBod72gm5kctJiHqccKGBGcRl7sSbwWlMuNnM-c7Dw2qeKfoU02JkOe10SbQZvSnyRRnNPRnJM8FeJ-nXncjNql7sizmXobg-Xu3GbOrqiiIl4UmBT3-FLXZXW1PL1ILUyeVoakjGRI02WGJeUbZ49I6LC4Va_MQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1292376370901481/1292375044234947/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARArKdjatie_3rA26XZqhE-_pUTq1y9gMqIOYO_43rV6iY3G6Wc8Ko4BV-1V_uO7tA_cuCYpMGjbQz_2&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOSuS8_n5JiaRVRbpSzcy8CfkxaKLqfaRDBiJGvsknKR89H3adu0ClS5Z6PlJ6-7Xc3iSj470mwlpzM30l4P0GXT-Pi5BBsqjrnvjSK-c4fQKaQbUm2637g51CpiM6PlUXLlkLf0y-e0PsoQgU1nags4O345e5CRGUw2f3p60R7RoawONL7MJq7jBod72gm5kctJiHqccKGBGcRl7sSbwWlMuNnM-c7Dw2qeKfoU02JkOe10SbQZvSnyRRnNPRnJM8FeJ-nXncjNql7sizmXobg-Xu3GbOrqiiIl4UmBT3-FLXZXW1PL1ILUyeVoakjGRI02WGJeUbZ49I6LC4Va_MQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1292376370901481/1292375087568276/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCmiahm-7NgIlVZV8cFm4uuKcfCrREHxzNRMlk70kWfqSMJ2Pe7MlV5DpQuZt44J_8qQUXvegT2H6S&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOSuS8_n5JiaRVRbpSzcy8CfkxaKLqfaRDBiJGvsknKR89H3adu0ClS5Z6PlJ6-7Xc3iSj470mwlpzM30l4P0GXT-Pi5BBsqjrnvjSK-c4fQKaQbUm2637g51CpiM6PlUXLlkLf0y-e0PsoQgU1nags4O345e5CRGUw2f3p60R7RoawONL7MJq7jBod72gm5kctJiHqccKGBGcRl7sSbwWlMuNnM-c7Dw2qeKfoU02JkOe10SbQZvSnyRRnNPRnJM8FeJ-nXncjNql7sizmXobg-Xu3GbOrqiiIl4UmBT3-FLXZXW1PL1ILUyeVoakjGRI02WGJeUbZ49I6LC4Va_MQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1292376370901481/1292375087568276/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBCmiahm-7NgIlVZV8cFm4uuKcfCrREHxzNRMlk70kWfqSMJ2Pe7MlV5DpQuZt44J_8qQUXvegT2H6S&__xts__%5B0%5D=68.ARAnOSuS8_n5JiaRVRbpSzcy8CfkxaKLqfaRDBiJGvsknKR89H3adu0ClS5Z6PlJ6-7Xc3iSj470mwlpzM30l4P0GXT-Pi5BBsqjrnvjSK-c4fQKaQbUm2637g51CpiM6PlUXLlkLf0y-e0PsoQgU1nags4O345e5CRGUw2f3p60R7RoawONL7MJq7jBod72gm5kctJiHqccKGBGcRl7sSbwWlMuNnM-c7Dw2qeKfoU02JkOe10SbQZvSnyRRnNPRnJM8FeJ-nXncjNql7sizmXobg-Xu3GbOrqiiIl4UmBT3-FLXZXW1PL1ILUyeVoakjGRI02WGJeUbZ49I6LC4Va_MQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1291252121013906/1291251654347286/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYVpgzBywicLwAFi7Az_xk0Q26i2u3NpY36E58yJFWjCBvXZlR7RM4TEWkv8MDc0McnYFxWij59VrM&__xts__%5B0%5D=68.ARDu3Q1mk54GG2qP36iztDulHcMbpHp9dDvs9kd45z6n_aOhOn_McZCrrAAXYAN3PjN812Wykcz_I_gIwsHeVPNREL0W7fzRfHIDc68UTk0OSBe3wlCnBx2oiXnNE1kAmvKMNKBmbSSiARhOQiqOvN5koKcX-gmWEJxf-c5cn1BfFyOkf-zqlct8XUtL9032gt473Y6DcxDt3nbziEAD1VZytOCj3Iw1_FUYHcIACStzFugAGc7cLBPSthCabuSbHYlTB3W5kM8nEguiZY4fUjylA9W1LvNfFvLOZ8a4JLF8dw-F4ski_8KNaKLlsj8kQYujXaKrTZ7bipp5cc2lgjQCgQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1291252121013906/1291251654347286/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYVpgzBywicLwAFi7Az_xk0Q26i2u3NpY36E58yJFWjCBvXZlR7RM4TEWkv8MDc0McnYFxWij59VrM&__xts__%5B0%5D=68.ARDu3Q1mk54GG2qP36iztDulHcMbpHp9dDvs9kd45z6n_aOhOn_McZCrrAAXYAN3PjN812Wykcz_I_gIwsHeVPNREL0W7fzRfHIDc68UTk0OSBe3wlCnBx2oiXnNE1kAmvKMNKBmbSSiARhOQiqOvN5koKcX-gmWEJxf-c5cn1BfFyOkf-zqlct8XUtL9032gt473Y6DcxDt3nbziEAD1VZytOCj3Iw1_FUYHcIACStzFugAGc7cLBPSthCabuSbHYlTB3W5kM8nEguiZY4fUjylA9W1LvNfFvLOZ8a4JLF8dw-F4ski_8KNaKLlsj8kQYujXaKrTZ7bipp5cc2lgjQCgQ
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ផ្នែកទី៤ 
សកម្មភាពចុុះជួយម្ូលដ្ឋា ន 
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ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ប្តូវបានផ្តងតាងំជា 
ប្បធានប្កុម្ការងារថាែ ក់ជាតិចុុះម្ូលដ្ឋា នច្ខតរប្ពុះសហីនុ 

 
ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ទទួេប្លនការដតងនាំងជាប្បធានប្កុម្ 

ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ ជាំនួស្ ឯកឧតរម្ច្ទសរដ្ាម្ស្តនរី ប៉ាុល ស្ថច្រឿន 
ដដ្េទទួេប្លនតួនាទីៃមី ជាអនុប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នរាជធានីភនាំលពញ។ ពិធីប្បកាស្ 
ដតងនាំងលនោះប្តូវប្លនលរៀប ា្ំល ងី លៅរលស្ៀេថៃៃទី១៨ ដខមី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ លប្កាម្អធិបតីភាពរបស្់ 
សច្ម្រចប្កឡាច្ហាម្ ស ច្ខង ឧបនាយករដ្ាម្ញ្រ្នតី និងជារដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងម្ហាថ ទ្។ 

សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា លស្្កតីស្លប្ម្្របស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា លេខ ៤៩ ស្.ស្.រ ស្ាីពីការបលងាីត 
ប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុលដី្ម្ែបី្តួតពិនិតយ និងោាំប្ទការអនុវតតកម្មវធីិនលយាប្លយ 
និងយុទធស្ថញ្រ្ស្ត្តុលកា  ដ្ាំណ្ណក់កាេទី៤ របស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេ កនុងលខតតប្ពោះស្ី នុ។ ឯកឧតរម្ 
ស្ថយ សអំាល ់រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ 
ប្លនដៃាងអាំ រគុ្ ស្លម្ា្លតលជានាយករដ្ាម្ញ្រ្នតី ដដ្េប្លន ា្េ់ការទុក្ិតត និងជាកិតតិយដតងនាំង 
ឯកឧតតម្ជាប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ ប្ស្បលពេដដ្េលខតតប្ពោះស្ី នុ 
ានការអភិវឌ្ឍន៍រកី្លប្មី្ន។ ទនទរម្នរងការរកី្លប្មី្នលនោះ ក៏ានស្ាព ធថនល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធមួ្យ ា្ំនួន 
ដដ្េជាអដប្ម្កមួ្យដដ្េលយងីប្តូវដតខិតខាំប្បរងដប្បងបាំលពញការង្ហរ ប្ស្បនម្កម្មវធីិលោេនលយាប្លយ 
របស្់រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា។  
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«លខតតប្ពោះស្ី នុ ប្លននិងកាំពុងទទួេប្លន្េពីដ ា្តា  សុ្ខស្នតិភាព ស្ាិរភាព និងការអភិវឌ្ឍ 
ដដ្េប្លនម្កពីការយកជីវតិលធាីលដី្ម្ទុនរបស្់ថាន ក់ដ្រកនាាំលយងី»។ លនោះគឺ្ជាការដៃាងរបស្់ ឯកឧតរម្ 
ស្ថយ សអំាល ់ រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន ប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ 
និងជាប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់កណ្ណត េ្ុោះជួយលខតតប្ពោះស្ី នុ លៅថៃៃទី៨ ដខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ ២០១៩ លនោះ 
អាំ ុងលពេថនកិ ច្ប្បជុាំលេីកទី១ ថនប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ និងប្កុម្ការង្ហរ 
ថាន ក់កណ្ណត េ្ុោះជួយលខតតប្ពោះស្ី នុ បនាទ ប់ពីានការតា ស្់បតូរប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ កាេពីដខ 
មី្នា ឆ្ន ាំ២០១៩ កនាងលៅ។ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្លនានប្បស្ថស្ន៍ថា ៖ «លយងីទ្វាំងអស្់ោន ប្តូវរមួ្ោន  
គិ្តគូ្រលដី្ម្ែទី្វញយក្េថនការអភិវឌ្ឍ កនុងលោេលៅលដី្ម្ែរីកាកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្ជាតិកនុងរងាង់ ៧% 
កនុងមួ្យឆ្ន ាំ បលងាីតការង្ហរលធាីស្ប្ាប់ពេរដ្ាកម្ពុជា កាត់បនាយភាពប្កីប្ក បលងាីន ា្ំ ូេជីវភាពរបស្់ 
ប្បជាជន និងធានានូវការអភិវឌ្ឍប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ប្លនដៃាងថា 
រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា ានលោេលៅដប្បកាា យលខតតប្ពោះស្ី នុជាប៉ោូេលស្ដ្ាកិ ច្ ដ៏្ានស្កាត នុពេរបស្់ 
កម្ពុជា នម្ប្បស្ថស្ន៍ដ នាាំ សច្ម្រចអគ្គម្ហាច្សនាបតីច្តច្ជា ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ាម្ស្តនរ ី
ក៏ដូ្្ជា្កខុវសិ្័យដវងឆ្ៃ យរបស្់កម្ពុជា។ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់លៅ ា្ំលពាោះមុ្ខប្កុម្ការង្ហរ 
ថាន ក់ជាតិ និងប្កុម្ការង្ហរថាន ក់មូ្េដ្ឋា នទ្វាំងអស្់ថា កិ ច្ការអាទិភាព ា្ំនួន ០៤ កនុង ា្ំលណ្ណម្ការង្ហរ 
ជាលប្្ីនដដ្េប្កុម្ការង្ហរប្តូវលដ្ឋោះប្ស្ថយឱ្យប្លនគឺ្ ទី១).ការពប្ងរងស្នតិសុ្ខនិងស្ណ្ណត ប់ធាន ប់លៅកនុង 
លខតតប្ពោះស្ី នុទ្វាំងមូ្េ លដ្ឋយស្ ការោន រវាងអាជាា ធរលខតត កងកាា ាំងស្ម្តាកិ ច្ និងប្កុម្ការង្ហរ 
ឱ្យប្លនេា។ ទី២).ការពារឱ្យប្លននូវបរយិាកាស្សុ្ខសុ្វតាិភាពស្ប្ាប់ប្បជាពេរដ្ា និងលភាៀវលទស្្រ 
ប្ពម្ទ្វាំងវនិិលយាគិ្ន។ ទី៣).ការប្គ្ប់ប្គ្ងការង្ហរស្ាំ ង់ ដដ្េជាគ្លប្ាងស្ថងស្ង់ៃមីៗប្តូវានការ 
ប្គ្ប់ប្គ្ងឱ្យប្លនេា កាត់បនាយការបាំពុេខយេ់ និងទី៤).ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង-រាវ និងស្ាំរាម្ 
ឱ្យប្លនេាលដី្ម្ែលីធាីឱ្យលខតតប្ពោះស្ី នុានលស្ថភ័ ភាព ានអនាម័្យបរសិ្ថា នេាស្ថា ត និងពេរដ្ា 
រស្់លៅប្បកបលដ្ឋយតសុ្ខភាព និងកាន់ដតានការទ្វក់ទ្វញលភាៀវលទស្្រម្កកម្ានត។ ជាមួ្យោន លនោះ 
ឯកឧតរម្រដ្ាម្ស្តនរី ស្ថយ សអំាល ់ ប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ 
និងជាប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់កណ្ណត េ្ុោះជួយលខតតប្ពោះស្ី នុ ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់យា៉ោ ងមុ្តាា្ំ ងដដ្រថា 
លខតតប្ពោះស្ី នុ ប្តូវបញ្ច ប់ជលាា ោះដី្ធាីដដ្េរុា ាំថរ ៉ោជាយូរម្កល យីឱ្យប្លនទ្វាំងប្ស្ុង។ ឯកឧតតម្ដៃាងថា ៖ 
«មិ្នប្តូវឱ្យលកីតល ងីនូវជលាា ោះៃមីៗលទៀតល យី និងប្តូវខិតខាំប្បរងដប្បងលដ្ឋោះប្ស្ថយជលាា ោះដី្ធាីោស្់ឱ្យ 
ប្លនបញ្ច ប់ទ្វាំងប្ស្ុង»។ ឯកឧតតម្ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ថា ការលដ្ឋោះប្ស្ថយជលាា ោះដី្ធាីប្តូវលធាីល ងីនម្រយៈ 
ការ្រោនម្ ា្ូវតុលាការ ឬ នម្រយៈការ្ុោះបញ្ា ីដី្ធាីរបស្់រដ្ាឱ្យប្លនស្ពាប្គ្ប់។ ប្បធានប្កុម្ការង្ហរ 
ថាន ក់ជាតិ ក៏ប្លនប្ពានដ្េ់ជនខិេខូ្ទ្វាំងឡាយ ដដ្េានការជាប់ពាក់ព័នធនរងការរ ាំលលាភបាំពាន 
ទញ្រ្នាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ាលដ្ឋយខុស្្ាប់ប្តូវបញ្ឈប់ជាបនាទ ន់ និងលេីកល ងីថាោម នជនណ្ណាន ក់អា្យក 
ដី្រដ្ាលៅេក់ដូ្្ប្លនល យី។ ឯកឧតតម្បនតថា ប្បស្ិនលបីជនណ្ណលៅដតបាំពាន្ាប់លនាោះនរងមិ្នាន 
ការលេីកដេងល យីវធិានការ្ាប់ដ៏្តរងរ រងនរងប្តូវអនុវតត។ ទ្វក់ទងនរងបញ្ហា ទរកស្ថប ស្ប្ាប់លប្បីប្ប្លស្ ់
លៅកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ប្លនលេីកល ងីថា ប្តូវដតរកាប្បភពទរកស្ថប 
លៅកនុងតាំបន់នានាកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុ លដី្ម្ែរីកាឱ្យប្លនគ្ង់វងសនូវប្បភពទរកស្ប្ាប់លប្បីប្ប្លស្់ឱ្យប្លន 
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យូរអដងាងក៏ដូ្្ជា ការ្េិតទរក និងការដ្កោយទរក ប្ស្បនម្តប្មូ្វការរបស្់ប្បជាពេរដ្ា និង 
អាជីវកម្មនានាលៅកនុងលខតតថប្ពស្ី នុលនោះ។ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្បធានប្កុម្ការង្ហរក៏ប្លនដៃាងថា ករ ី 
ដូ្្ោន លនោះ ក៏ប្តូវអនុវតត្ងដដ្រ ា្ំលពាោះការប្គ្ប់ប្គ្ង្រនតអគ្ាិស្នី ក៏ដូ្្ជា ប្បព័នធេូ និងការប្គ្ប់ប្គ្ង 
ស្ាំ េ់រ រងស្ាំរាម្។ លដី្ម្ែបី្គ្ប់ប្គ្ងអនាម័្យបរសិ្ថា នលខតតប្ពោះស្ី នុឱ្យប្លនេាស្ថា ត ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី 
ប្លនលស្នីឱ្យប្គ្ប់ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រមួ្នរងបងបាូនប្បជាពេរដ្ា រមួ្នរងាច ស្់អាជីវកម្ម ទីកដនាងកម្ានត 
នានាលៅកនុងប្កុងប្ពោះស្ី នុរមួ្ស្ ការស្ាា តអនាម័្យបរសិ្ថា ន និងទុកដ្ឋក់ស្ាំរាម្ឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ។ 
ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ក៏ប្លនជាំរុញឱ្យប្កុម្  ុនប្បមូ្េស្ាំរាម្ និងអាជាា ធររមួ្ស្ ការោន  ប្បមូ្េស្ាំរាម្ឱ្យ 
ប្លនទ្វន់លពេលវលា និងប្បកបលដ្ឋយការទទួេខុស្ប្តូវខពស្់។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
លេីកល ងីថា គ្លប្ាងស្ថត រប្បព័នធេូបងាូរទរកឱ្យប្លនលទៀងទ្វត់ក៏ដូ្្ជា ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រាវឱ្យេា 
និងប្តូវានការលរៀប ា្ំប្កុងឱ្យប្លនេា។ ជាមួ្យោន លនោះដដ្រ ឯកឧតតម្ប្បធានប្កុម្ការង្ហរប្លនជាំរុញឱ្យ 
អាជាា ធរលខតតប្ពោះស្ី នុប្គ្ប់េាំដ្ឋក់ថាន ក់ បនតពប្ងរងប្បស្ិទធភាពថនការ្តេ់លស្វាស្ថធារ ៈជូនដ្េ ់
ប្បជាពេរដ្ា និងលនាីយតបនរងបាំ ងដ៏្ពិស្ិដ្ារបស្់ប្បជាជន។ 

ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ ប្លនបង្ហា ញការលបតជាា ខិតខាំកស្ថង និងពប្ងរងការអនុវតតការង្ហរ 
ប្បកបលដ្ឋយននទៈាច ស្់ការ និងទ្វម្ទ្វរឱ្យានការ្ូេរមួ្ពីម្ញ្រ្នតីថាន ក់ជាតិ ថាន ក់លប្កាម្ជាតិ វសិ្័យឯកជន 
ភាគី្ពាក់ព័នធ និងប្បជាពេរដ្ា ្ូេរមួ្លដ្ឋោះប្ស្ថយស្ាំលៅធានាប្លននូវ សុ្ខស្នតិភាព សុ្ខុាេភាព 
ជូនប្បជាពេរដ្ា ។  

សច្ម្រចប្កឡាច្ហាម្ ស ច្ខង ប្លនលកាតស្រលស្ីរ ា្ំលពាោះ ឯកឧតរម្ ប៉ាុល ស្ថច្រឿន 
ប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះជួយលខតតប្ពោះស្ី នុ ប្លនបាំលពញការង្ហរលដ្ឋយ ស្ថម រតីទទួេខុស្ប្តូវខពស្់ 
លេីកកម្ពស្់លស្វាស្ថធារ ៈ លដ្ឋោះប្ស្ថយស្ាំ ូម្ពរនានារបស្់ប្បជាពេរដ្ា កនុងរយៈលពេកនាងម្ក។ 
ដ ា្កលេីស្ាំ ូម្ពររាជរដ្ឋា ភិប្លេ ស្លប្ម្្តា ស្់បតូរប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ 
ការដកស្ប្មួ្េដ ា្កនម្ស្ាំល ីរប្កស្ួង-ស្ថា ប័នជាំនាញ។  

សច្ម្រច ស ច្ខង បនតថា ឆ្ន ាំ២០១៩ រដ្ឋា ភិប្លេកាំ ត់យកវសិ្័យអាទិភាព ា្ំនួន ០៤៖ 
១. ធានាកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្ ៧ភាគ្រយ ។  
២. បលងាីនការង្ហរជូនប្បជាពេរដ្ា ពិលស្ស្យុវជន ។  
៣. ស្លប្ម្្លោេលៅកាត់បនាយភាពប្កីប្ក ឱ្យទ្វបជាង ១០ភាគ្រយ ។  
៤. ពប្ងរងស្ម្តាភាព និងអភិប្លេកិ ច្េា ថាន ក់ជាតិ និងថាន ក់លប្កាម្ជាតិ ។  

សូ្ម្បញ្ហា ក់ដដ្រថា ស្ប្ាប់លខតតប្ពោះស្ី នុ គឺ្ជាប៉ោូេលស្ដ្ាកិ ច្រ រងាាំ ានវសិ្័យពា ិជាកម្ម 
ឧស្ា កម្ម លស្ដ្ាកិ ច្ និងលទស្្រ ៍ ដ៏្ានស្កាត នុពេប្លនជាំរុញការទ្វក់ទ្វញវនិិលយាគ្នាាំម្កនូវ 
ការអភិវឌ្ឍយា៉ោ ងគ្ាំ ុក។ ទនទរម្ការរកី្លប្មី្ន ក៍ានបញ្ហា ប្ប ម្បរសិ្ថា ន ល ដ្ឋា រ្នាស្ម្ព័នធ្ងដដ្រ 
ទ្វម្ទ្វរលរៀប ា្ំដ្នការ្ាស្់លាស្់ លដី្ម្ែធីានាការអភិវឌ្ឍរយ:លពេដវង៕ 
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ឯកឧតរម្រដ្ាម្ស្តនរី ស្ថយ សអំាល ់ ប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េលខតតប្ពោះស្ី នុ 

ជាំរុញឱ្យអាជាា ធរលខតត ប្ស្ុក ប្កុង លៅកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុដប្បកាា យ និងកស្ថងខាួនជារដ្ាប្លេទាំលនីប 
រដ្ាម្ញ្រ្នតីប្កស្ួងបរសិ្ថា ន និងជាប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតតប្ពោះស្ី នុ ប្លនជាំរុញឱ្យ 
អាជាា ធរលខតត ប្ស្ុក ប្កុង លៅកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុ ឱ្យដប្បកាា យនិងកស្ថងខាួនជារដ្ាប្លេទាំលនីប ក៏ដូ្្ជា 
ល្ោះដ្រកនាាំលស្ដ្ាកិ ច្លៅកនុងមូ្េដ្ឋា នរបស្់ខាួនលដី្ម្ែបីលប្មី្ និងលនាីយតបនរងបាំ ងដ៏្ពិស្ិដ្ារបស្់បងបាូន 
ប្បជាពេរដ្ា។ ការលេីកល ងីដូ្ល ន្ោះរបស្់ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ លធាីល ងីលៅថៃៃទី៩ ដខលម្ស្ថ 
ឆ្ន ាំ២០១៩ លៅប្ស្ុកកាំពង់ស្ិលា លខតតប្ពោះស្ី នុ អាំ ុងលពេថនពិធីជួបប្បជុាំប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ 
្ុោះមូ្េដ្ឋា ន និងប្កុម្ការង្ហរថាន ក់កណ្ណត េ្ុោះជួយលខតតប្ពោះស្ី នុ។ លខតតប្ពោះស្ី នុ ដដ្េប្តូវប្លន 
រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា ប្លននិងកាំពុងដប្បកាា យលៅជា លខតតប៉ោូេលស្ដ្ាកិ ច្ ដ៏្ានស្កាត នុពេរបស្់កម្ពុជា 
នម្ប្បស្ថស្ន៍ដ នាាំរបស្់ សច្ម្រចច្តច្ជា ហ ុន ផ្សន នាយករដ្ាម្ស្តនរី ក៏ដូ្្ជា្កខុវសិ្័យ 
ដវងឆ្ៃ យរបស្់កម្ពុជា។ ជាមួ្យោន លនោះ ឯកឧតតម្ប្បធានប្កុម្ការង្ហរប្លនជាំរុញឱ្យអាជាា ធរលខតតប្ពោះស្ី នុ 
ប្គ្ប់េាំដ្ឋក់ថាន ក់បនតពប្ងរងប្បស្ិទធភាពថនការ្តេ់លស្វាស្ថធារ ៈជូនប្បជាពេរដ្ា។ ប្ស្ុកកាំពង់ស្ិលា 
ជាប្ស្ុកមួ្យកនុង ា្ំលណ្ណម្ប្ស្ុកប្កុងទ្វាំង ០៥ លខតតប្ពោះស្ី នុ ដដ្េលពារលពញលដ្ឋយស្កាត នុពេាន 
តាំបន់លស្ដ្ាកិ ច្ពិលស្ស្ កស្ិឧស្ា កម្ម ការដ្ឋាំលដី្ម្អាកាស្ា ្ាា រដ ា្ល  ី និង្ាា រដូ្ងលប្បង 
ប្ពម្ទ្វាំងានលរាង្ប្កជាលប្្ីនលទៀត។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់ានប្បស្ថស្ន៍ថា «កនុងការង្ហរ 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1341077186031399/1341076359364815/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfXUXZukeji6siwb4adGHZmwx2fNEHm2u3lJ_A4oIm031SEpPK5o4mVcA5Zb3nSCUotMHj96mgZHGO&__xts__%5B0%5D=68.ARBWzXKf_HerNodv3rgpBgUKnF-BMEEYQLkbRvEQ6hym4Qehyx_cvRNQGM2gfj0GJC1OjR_4vRISqefMoE0DO06ShBe7YjN5-z0e9ROVvGuwryaQR5O0hrFf1m6wIxSr4le7G1PKXYKPXGyDeBJdRlNjyRWKx-kg0lC0ihjew_AahRt2KZqecc8q4roR5Ga84462TXljXO_mr7swnpkV6etmZoEAJgvZ25PxbCEv2BRtuqR1ZC7WEfFc3j5FyzzkfXSF4qdj1e14r03jpQ-PI3ocrv6kLCtiIitX5Z66IG_fH6sxvC0uVU3w73faQE8PGp-hxES7rZkV9Ow5a9MaPRyCKg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1341077186031399/1341076359364815/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfXUXZukeji6siwb4adGHZmwx2fNEHm2u3lJ_A4oIm031SEpPK5o4mVcA5Zb3nSCUotMHj96mgZHGO&__xts__%5B0%5D=68.ARBWzXKf_HerNodv3rgpBgUKnF-BMEEYQLkbRvEQ6hym4Qehyx_cvRNQGM2gfj0GJC1OjR_4vRISqefMoE0DO06ShBe7YjN5-z0e9ROVvGuwryaQR5O0hrFf1m6wIxSr4le7G1PKXYKPXGyDeBJdRlNjyRWKx-kg0lC0ihjew_AahRt2KZqecc8q4roR5Ga84462TXljXO_mr7swnpkV6etmZoEAJgvZ25PxbCEv2BRtuqR1ZC7WEfFc3j5FyzzkfXSF4qdj1e14r03jpQ-PI3ocrv6kLCtiIitX5Z66IG_fH6sxvC0uVU3w73faQE8PGp-hxES7rZkV9Ow5a9MaPRyCKg
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1341077186031399/1341076359364815/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfXUXZukeji6siwb4adGHZmwx2fNEHm2u3lJ_A4oIm031SEpPK5o4mVcA5Zb3nSCUotMHj96mgZHGO&__xts__%5B0%5D=68.ARBWzXKf_HerNodv3rgpBgUKnF-BMEEYQLkbRvEQ6hym4Qehyx_cvRNQGM2gfj0GJC1OjR_4vRISqefMoE0DO06ShBe7YjN5-z0e9ROVvGuwryaQR5O0hrFf1m6wIxSr4le7G1PKXYKPXGyDeBJdRlNjyRWKx-kg0lC0ihjew_AahRt2KZqecc8q4roR5Ga84462TXljXO_mr7swnpkV6etmZoEAJgvZ25PxbCEv2BRtuqR1ZC7WEfFc3j5FyzzkfXSF4qdj1e14r03jpQ-PI3ocrv6kLCtiIitX5Z66IG_fH6sxvC0uVU3w73faQE8PGp-hxES7rZkV9Ow5a9MaPRyCKg
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ប្គ្ប់ប្គ្ងមូ្េដ្ឋា នរបស្់ខាួន អាជាា ធរប្តូវដប្បកាា យ និងកស្ថងខាួនជារដ្ាប្លេទាំលនីប និងល្ោះដ្រកនាាំ 
លស្ដ្ាកិ ច្កនុងមូ្េដ្ឋា នរបស្់ខាួនលដ្ឋយប្តូវស្ថា េ់ថា លតីកដនាងណ្ណខាោះជាប្បភពលស្ដ្ាកិ ច្របស្់ខាួន និងលធាី 
ការលរៀប ា្ំដ្នការឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ និងប្គ្ប់ប្ជុងលប្ជាយ លដី្ម្ែទី្វញ្េថនការអភិវឌ្ឍស្ប្ាប់អភិវឌ្ឍន៍ 
មូ្េដ្ឋា ន។ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនានប្បស្ថស្ន៍ថា៖ «លយងីទ្វាំងអស្់ោន ប្តូវរមួ្ោន គិ្តគូ្រ លដី្ម្ែទី្វញ 
យក្េថនការអភិវឌ្ឍកនុងលោេលៅលដី្ម្ែរីកាកាំល ីនលស្ដ្ាកិ ច្ជាតិកនុងរងាង់ ៧% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ បលងាីន 
ការង្ហរលធាីស្ប្ាប់ពេរដ្ាកម្ពុជា កាត់បនាយភាពប្កីប្ក បលងាីន ា្ំ ូេជីវភាពរបស្់ប្បជាជន និងធានា 
នូវការអភិវឌ្ឍប្បកបលដ្ឋយនិរនតរភាព»។ សូ្ម្រ ាំឮកថា កនុងកិ ច្ប្បជុាំជាមួ្យប្កុម្ការង្ហរជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា ន 
និងប្កុម្ការង្ហរថាន ក់កណ្ណត េលខតតប្ពោះស្ី នុ កាេពីថៃៃទី៨ ដខលម្ស្ថ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ថា លខតតប្ពោះស្ី នុប្លននិងកាំពុងទទួេប្លន្េពីដ ា្តា សុ្ខស្នតិភាព ស្ាិរភាព និង 
ការអភិវឌ្ឍដដ្េប្លនម្កពីការយកជីវតិលធាីលដី្ម្ទុនរបស្់ថាន ក់ដ្រកនាាំ។  

ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនបញ្ហា ក់លៅ ា្ំលពាោះមុ្ខប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ និងប្កុម្ការង្ហរថាន ក់មូ្េដ្ឋា ន 
ទ្វាំងអស្់ថា កិ ច្ការអាទិភាព ា្ំនួន ០៤ កនុង ា្ំលណ្ណម្ការង្ហរជាលប្្ីនដដ្េប្កុម្ការង្ហរប្តូវលដ្ឋោះប្ស្ថយ 
ឱ្យប្លនគឺ្ ទី១) ការពប្ងរងស្នតិសុ្ខ និងស្ណ្ណត ប់ធាន ប់លៅកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុទ្វាំងមូ្េ លដ្ឋយស្ ការ 
ោន រវាងអាជាា ធរលខតត កងកាា ាំងស្ម្តាកិ ច្ និងប្កុម្ការង្ហរឱ្យប្លនេា។ ទី២) ការពារឱ្យប្លននូវ 
បរយិាកាស្សុ្ខសុ្វតាិភាពស្ប្ាប់ប្បជាពេរដ្ា និងលភាៀវលទស្្រ ប្ពម្ទ្វាំងវនិិលយាគិ្ន។ ទី៣) ការប្គ្ប់ 
ប្គ្ងការង្ហរស្ាំ ង់ដដ្េជាគ្លប្ាងស្ថងស្ង់ៃមីៗ ប្តូវានការប្គ្ប់ប្គ្ងឱ្យប្លនេា កាត់បនាយការ 
បាំពុេខយេ់ និងទី៤) ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រង-រាវ និងស្ាំរាម្ ឱ្យប្លនេាលដី្ម្ែលីធាីឱ្យលខតតប្ពោះស្ី នុ 
ានលស្ថភ័ ភាព ានអនាម័្យបរសិ្ថា នេាស្ថា ត និងពេរដ្ារស្់លៅប្បកបលដ្ឋយតសុ្ខភាព និង 
កាន់ដតានការទ្វក់ទ្វញលភាៀវលទស្្រម្កកម្ានត។ ឯកឧតតម្ប្បធានប្កុម្ការង្ហរជាតិ្ុោះមូ្េដ្ឋា នលខតត 
ប្ពោះស្ី នុ ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់យា៉ោ ងមុ្តាាំថា លខតតប្ពោះស្ី នុប្តូវ បញ្ច ប់ជលាា ោះដី្ធាីដដ្េរុា ាំថរ ៉ោជាយូរ 
ម្កល យីឱ្យប្លនទ្វាំងប្ស្ុង។ ឯកឧតតម្ដៃាងថា «មិ្នប្តូវឱ្យលកីតល ងីនូវជលាា ោះៃមីៗលទៀតល យី និងប្តូវ 
ខិតខាំប្បរងដប្បងលដ្ឋោះប្ស្ថយជលាា ោះដី្ធាីោស្់ឱ្យប្លនបញ្ច ប់ទ្វាំងប្ស្ុង»។ ឯកឧតតម្ប្លនគូ្ស្បញ្ហា ក់ថា 
ការលដ្ឋោះប្ស្ថយជលាា ោះដី្ធាីប្តូវលធាីល ងីនម្រយៈការ្រោនម្ ា្ូវតុលាការ ឬ នម្រយៈការ្ុោះបញ្ា ីដី្ធាី 
របស្់រដ្ាឱ្យប្លនស្ពាប្គ្ប់។ ប្បធានប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ ក៏ប្លនប្ពានលៅដ្េ់ជនខិេខូ្ទ្វាំងឡាយ 
ដដ្េានការជាប់ពាក់ព័នធនរងការរ ាំលលាភបាំពានទញ្រ្នាទ នកាន់កាប់ដី្រដ្ាលដ្ឋយខុស្្ាប់ គឺ្ប្តូវដតបញ្ឈប ់
ជាបនាទ ន់ និងលេីកល ងីថា ោម នជនណ្ណាន ក់អា្យកដី្រដ្ាលៅេក់ដូ្រប្លនល យី។ ឯកឧតតម្បនតថា 
ប្បស្ិនលបីជនណ្ណលៅដតបាំពាន្ាប់ លនាោះនរងោម នការលេីកដេងល យី វធិានការ្ាប់ដ៏្តរងរ រងនរងប្តូវ 
អនុវតត។ ទ្វក់ទងនរងបញ្ហា ទរកស្ថបស្ប្ាប់លប្បីប្ប្លស្់លៅលខតតប្ពោះស្ី នុ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
ប្លនលេីកល ងីថា ប្តូវដតរកាប្បភពទរកស្ថបលៅកនុងតាំបន់នានាកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុ លដី្ម្ែរីកាឱ្យប្លន 
គ្ង់វងសនូវប្បភពទរកស្ប្ាប់លប្បីប្ប្លស្់ឱ្យប្លនយូរអដងាង ក៏ដូ្្ជា ការ្េិតទរក និងការដ្កោយទរក 
ប្ស្បនម្តប្មូ្វការរបស្់ប្បជាពេរដ្ា និងអាជីវកម្មនានាលៅកនុងលខតតប្ពោះស្ី នុលនោះ។ ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី 
ប្បធានប្កុម្ការង្ហរក៏ប្លនដៃាងថា ករ ីដូ្្ោន លនោះក៏ប្តូវអនុវតត្ងដដ្រ ា្ំលពាោះការប្គ្ប់ប្គ្ង្រនតអគ្ាិស្នី 
ដូ្្ជា ប្បព័នធេូ និងការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រ រងស្ាំរាម្។ លដី្ម្ែបី្គ្ប់ប្គ្ងអនាម័្យបរសិ្ថា នលខតតប្ពោះស្ី នុ 
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ឱ្យប្លនេាស្ថា ត ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនលស្នីឱ្យប្គ្ប់ស្ថា ប័នពាក់ព័នធ រមួ្នរងបងបាូនប្បជាពេរដ្ា រមួ្នរង 
ាច ស្់អាជីវកម្ម ទីកដនាងកម្ានតនានាលៅកនុងប្កុងប្ពោះស្ី នុ រមួ្ស្ ការោន ស្ាា តអនាម័្យបរសិ្ថា ន 
និងទុកដ្ឋក់ស្ាំរាម្ឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ។  

ឯកឧតតម្រដ្ាម្ញ្រ្នតី ប្លនជាំរុញឱ្យប្កុម្  ុនប្បមូ្េស្ាំរាម្ និងអាជាា ធរ រមួ្ស្ ការោន ប្បមូ្េស្ាំរាម្ 
ឱ្យប្លនទ្វន់លពេលវលា និងប្បកបលដ្ឋយការទទួេខុស្ប្តូវខពស្់។ ឯកឧតរម្ ស្ថយ សអំាល ់
លេីកល ងីថា ពីគ្លប្ាងការស្ថត រប្បព័នធេូបងាូរទរកឱ្យប្លនលទៀងទ្វត់ ក៏ដូ្្ជា ការប្គ្ប់ប្គ្ងស្ាំ េ់រាវ 
ឱ្យប្លនេា និងប្តូវានការលរៀប ា្ំប្កុងឱ្យប្លនេា។ 
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ឯកឧតរម្ អា ង សនុផ្លេត ច្បើកការដ្ឋា នស្ថងសង់នេវូច្បតុង 
ប្បផ្វង ៤៧០ផ្ម្៉ាប្ត កែងុឃុអំំពិលតាពក ប្សុកអូររាងំឪ ច្ខតរតបងូឃមុ ំ

ការដ្ឋា នស្ថងស្ង់ ា្ូវលបតុង១ដខស ប្បដវង៤៧០ដម្៉ោប្ត កនុង ុាំអាំពិេនពក ប្ស្ុកអូររា ាំងឪ្ 
លខតតតែូង មុ ាំ លដី្ម្ែីស្ប្មួ្េការលធាីដ្ាំល ីររបស្់ប្បជាពេរដ្ាប្បោាំថៃៃ ប្លនលបីកដ្ាំល ីរការលប្កាម្
អធិបតីភាព ឯកឧតតម្ អា ង សុ្្ដេាត រដ្ាលេខាធិការប្កស្ួងបរសិ្ថា ន។ ឯកឧតតម្រដ្ាលេខាធិការ 
ប្លនលេីកល ងីពីការអភិវឌ្ឍរកី្លប្មី្ន យា៉ោ ងឆ្ប់រ ័ស្លៅទូទ្វាំងប្បលទស្ លប្កាម្ការដ្រកនាាំរបស្់ប្បមុ្ខ
រាជរដ្ឋា ភិប្លេកម្ពុជា ដដ្េាន សច្ម្រចអគ្គម្ហាច្សនាបតីច្តច្ជា ហ ុន ផ្សន នាយក
រដ្ាម្ញ្រ្នតីថនប្ពោះរាជាណ្ណ្ប្កកម្ពុជា កនុងលនាោះមូ្េដ្ឋា នប្ស្ុកអូររា ាំងឪ្ ប្លននរងកាំពុងដប្បកាា យមុ្ខាត់ៃមី 
កនុងលនាោះប្បជាពេរដ្ាក៏ានជីវភាព ធូរធារគ្ួរកត់ស្ាា េ់។ ឯកឧតតម្ប្លនបញ្ហា ក់បដនាម្ថា ា្ូវដដ្េប្តូវ
លបីកការដ្ឋា នស្ថា បនាលពេលនោះ ពិតជាានស្ថរៈស្ាំខាន់ណ្ណស្់ កនុងការលធាីដ្ាំល ីរលៅម្ករបស្់
ប្បជាពេរដ្ាលៅនម្ មូ្េដ្ឋា នក៏ដូ្្ជា ការប្បកបរបរទទួេទ្វនប្បោាំថៃៃ ដដ្េ ា្ូវគឺ្ជាស្រថស្ឈាម្
ដដ្េមិ្នអា្ខាោះប្លន កនុងការលធាីអាជីវកម្ម និងការដ្រកជញ្ាូ នកស្ិ្េលៅម្ក និងភាា ប់ពីជនបទលៅ
ទីប្បជុាំជន និងទីប្កុង។ ឯកឧតតម្ អា ង សុ្្ដេាត ប្លនលេីកទរក្ិតតដ្េ់អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន និងប្បជា
ពេរដ្ាទ្វាំងអស្់្ូេរមួ្ ពិនិតយលមី្េគុ្ ភាព និងដៃរកាការពារ ា្ូវដដ្េប្លនកស្ថងៃមីលនោះ លដី្ម្ែទុីក
លប្បីប្ប្លស្់ជាប់ប្លនយូរ ជាងលនោះលៅលទៀត ប្កុម្  ុនដដ្េទទួេលៅ៉ោការស្ថា បនា លធាីយា៉ោ ងណ្ណលោរព
លៅនម្បទដ្ឋា នបល ច្កលទស្ លដី្ម្ែឱី្យ ា្ូវលនោះានគុ្ ភាពលដី្ម្ែបី្លនយូរអដងាង្ងដដ្រ។ សូ្ម្បញ្ហា ក់ថា 
ា្ូវលបតុងនារងដដ្កដដ្េលបីកការដ្ឋា នលនោះ ានការ្ូេរមួ្ ពីឯកឧតតម្ លលាកជាំទ្វវ លលាក លលាកប្ស្ី 
ដដ្េជាប្កុម្ការង្ហរថាន ក់ជាតិ ្ុោះជួយ ុាំអាំពិេនពក ប្ស្ុកអូររា ាំងឪ្ និងគ្ ៈអភិប្លេប្ស្ុក 
អាជាា ធរមូ្េដ្ឋា ន និងប្បជាពេរដ្ាជាលប្្ីនកុោះករ នាលពេលនោះ ានប្បដវង ៤៧០ម្ ទទរង៤ដម្៉ោប្ត 
កប្ាស្់១,៥តរក លដ្ឋយលធាីការស្ថា បនារយៈលពេ ៤៥ថៃៃ គិ្តពីថៃៃ ទី២១ ម្ករា ដ្េ់ ថៃៃទី៨ ដខមិ្នា 
ឆ្ន ាំ២០១៩។ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1287707434701708/1287706884701763/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcL2qJ0x8fNP4IQV3IfX8Mc2x-8J_Ro4cg5OYBvEyBfVg2n97LACN_3Ds8M4MnFgLXM0kOXRYVcpuf&__xts__%5B0%5D=68.ARC0TUo62TZIMXfYEb9tBUafKlhu4aV5dfVWIHadMHxRH-oYFBlIc-YZOfJdK2cKaion3IlP9dzRVN0sDS9sf4gEgx_6t5O0bJ-t7j8KNOPJtro6Ce7_a9bS7VM3uQUkxFxVwqr6V92tB0NL9gLTsSKt8UaOH3QJ2E6rf3XspgZMi1U2vDPPOQ3kNxD59bnk8J2A83YJ9xl9CBHpxrAj1maUx7mmc9te-1y3h6vedp75KqMFgEVKoOdy9ppu6ljeIacAk_qtWRddolTCxWgNlvIolKIfa3AL_oidBmsl66SgcPGYwR4gDWU4cvumj9YcivwrAX1KGQxF8VRMfIpXys4HSw
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1287707434701708/1287706884701763/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAcL2qJ0x8fNP4IQV3IfX8Mc2x-8J_Ro4cg5OYBvEyBfVg2n97LACN_3Ds8M4MnFgLXM0kOXRYVcpuf&__xts__%5B0%5D=68.ARC0TUo62TZIMXfYEb9tBUafKlhu4aV5dfVWIHadMHxRH-oYFBlIc-YZOfJdK2cKaion3IlP9dzRVN0sDS9sf4gEgx_6t5O0bJ-t7j8KNOPJtro6Ce7_a9bS7VM3uQUkxFxVwqr6V92tB0NL9gLTsSKt8UaOH3QJ2E6rf3XspgZMi1U2vDPPOQ3kNxD59bnk8J2A83YJ9xl9CBHpxrAj1maUx7mmc9te-1y3h6vedp75KqMFgEVKoOdy9ppu6ljeIacAk_qtWRddolTCxWgNlvIolKIfa3AL_oidBmsl66SgcPGYwR4gDWU4cvumj9YcivwrAX1KGQxF8VRMfIpXys4HSw
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«ពលរដ្ាឆ្េ ត បរសិ្ថា នស្ថអ ត» 
ស្ថោបឋម្សកិាម្ប្ជតាសរូ ប្សុកអូររាងំឪ ច្ខតរតបងូឃមុ ំ 
លប្កាយពីទទួេប្លននូវ ា្ំល ោះដ្រង និងបទពិលស្ថធន៍ៃមីៗពីកម្មវធីិ JENESYS លប្កាម្ប្បធានបទ 

“Mekong, Exchange for Improvement of Atmospheric Environment” ដដ្េប្លនប្បប្ពរតត 
លៅប្បលទស្ជប៉ោុន ប្កុម្យុវជនវសិ្័យបរសិ្ថា នតាំណ្ណងប្បលទស្កម្ពុជា ប្លនលរៀប ា្ំដ្នការស្កម្មភាព 
ទ្វក់ទងនរងវសិ្័យបរសិ្ថា ន ស្ប្ាប់លធាីការអនុវតតលពេប្តេប់ម្កកម្ពុជាវញិ នម្ការតប្មូ្វរបស្់ប្កុម្ 
ស្ប្ម្បស្ប្មួ្េកម្មវធីិ JENESYS របស្់រដ្ឋា ភិប្លេថនប្បលទស្ជប៉ោុន។ លលាកប្ស្ី ាស្ ្័នទធីន 
ប្បធានម្នទីរពិលស្ថធន៍ថនអគ្ានាយកដ្ឋា នោាំពារបរសិ្ថា ន ប្លនដ្រកនាាំប្កុម្យុវជន JENESYS និងយុវជន 
វសិ្័យបរសិ្ថា នលរៀប ា្ំកម្មវធីិ «ពេរដ្ាឆ្ា ត បរសិ្ថា នស្ថា ត» លៅស្ថលាបឋម្ស្ិកាថប្ជនសូ្រ ស្ាិតកនុង ុាំ 
អាំពិេនពក ប្ស្ុកអូររា ាំងឪ្ លខតតតែូង មុ ាំ កាេពីថៃៃទី២៥ ដខលម្ស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៩ លដ្ឋយានការ្ូេរមួ្ 
ជាអធិបតីពី លលាកអភិប្លេថនគ្ ៈអភិប្លេប្ស្ុកអូររា ាំងឪ្ អាជាា ធរដដ្នដី្ លលាកប្គូ្ អនកប្គូ្ និង 
ស្ិស្ានុស្ិស្ស្ ាំនួន ២៣៥នាក់។ កម្មវធីិ «ពេរដ្ាឆ្ា ត បរសិ្ថា នេា» (Smart Citizens, Good Environment) 
ានលោេបាំ ង ្សពា្ាយ ា្ំល ោះដ្រងលៅដ្េ់ស្ិស្ានុស្ិស្សឱ្យប្លនយេ់ពីអតាន័យ «ពេរដ្ាឆ្ា ត 
បរសិ្ថា នស្ថា ត»  និងជាំរុញការ្ូេរមួ្ដៃរកាបរសិ្ថា ន លដី្ម្ែឱី្យស្ថលាលរៀនប្បកបលដ្ឋយអនាម័្យ នរងបរសិ្ថា ន 
ប្ស្ស្់បាំប្ពង។ ការទុកដ្ឋក់ស្ាំរាម្មិ្នប្លនប្តរម្ប្តូវ បណ្ណត េម្កពីខាោះការយេ់ដ្រងមូ្េដ្ឋា នប្គ្រោះបរសិ្ថា ន 
ពិលស្ស្លកមងតូ្ដតងដតយកតប្ាប់នម្ោន ។ «កូនេា មិ្តតេា ស្ិស្សេា» មិ្នដម្នប្ោន់ដតលរៀនពូដកលៅ 
កនុងថាន ក់ ល យីរាប់អានម្នុស្សល្ោះជួយោន លពេានអាស្នន ស្ថត ប់ដ្ាំបូនាម នឪ្ពុកាត យ គឺ្មិ្នទ្វន់ប្គ្ប់ 
ប្ោន់កនុងស្ងាម្លៅល យីលទ ប៉ោុដនតប្តូវកាា យខាួនលៅជាពេរដ្ាេា រស្់លៅប្បកបលដ្ឋយបរសិ្ថា នស្ថា ត 
ានអនាម័្យ លទីបលធាីឱ្យប្បលទស្កម្ពុជាកាា យលៅជាទីប្កុងថបតង ស្ាំបូរលៅលដ្ឋយធនធានយុវជនដដ្េ 
ានសុ្ខភាពេារ រងាាំ។ ពេរដ្ាឆ្ា ត ជាពេរដ្ាដដ្េគិ្តគូ្រពីសុ្ខភាពជា ា្ំបង លប្ពាោះសុ្ខភាពស្ាំខាន់ 
ជាងអាីៗទ្វាំងអស្់។ បរសិ្ថា នស្ថា ត មិ្នស្ាំលៅលៅលេី ទ្ោះខាួនឯងស្ថា តលរៀបរយានស្ណ្ណត ប់ធាន ប់ ដតមិ្ន 
ខាេ់ពីអនាម័្យលៅកនុងស្ថលាដដ្េខាួនកាំពុងស្ិការាេ់ថៃៃលទ។ បដនាម្ពីលេីលនោះ លដី្ម្ែ ីតុ ោះគ្ាំនិតកុារ 
ឱ្យប្ស្លាញ់បរសិ្ថា ន ល្ោះដៃរកាបរសិ្ថា នដដ្េលៅជុាំវញិខាួនឯង ប្បកបលដ្ឋយអនាម័្យ និងានការទុក 
ដ្ឋក់ស្ាំរាម្ឱ្យប្លនប្តរម្ប្តូវ ល យីអា្លធាីឱ្យលយងីរស្់លៅប្បកបលដ្ឋយសុ្ខុាេភាព។ ការស្ិកាលរៀន 
សូ្ប្ត្ាភាា ប់លៅនរងបរសិ្ថា នយា៉ោ ងស្និតរមួ្ត ដូ្ល ន្ោះលដី្ម្ែី្ ូេរមួ្លដ្ឋោះប្ស្ថយបញ្ហា ខាងលេី ជាំហានដ្ាំបូង 
ប្តូវ ត្េ់ការអប់រ ា្ំ សពា្ាយពី ស្ថរៈប្បលយាជន៍ថនបរសិ្ថា នដ្េ់ស្ិស្ានុស្ិស្ស ឱ្យប្លនប្ជួតប្ជាបនូវ 
អតាន័យរស្់លៅជាពេរដ្ាឆ្ា ត ប្បកបលដ្ឋយបរសិ្ថា នស្ថា តឱ្យកាន់ដតទូេាំទូលាយ ល យីយេ់ដ្រងពីអីា 
ដដ្េជាទលងាីេា និងទលងាីអាប្កក់ ដដ្េានឥទធិពេដ្េ់បរសិ្ថា នកម្ពុជា។ ជាទីបញ្ច ប់ ប្កុម្យុវជន 
JENESYS វសិ្័យបរសិ្ថា ន ប្លនប្បគ្េ់ធុងស្ាំរាម្ និងពាកយលស្ថា កបរសិ្ថា ន ជូនលលាកនាយកស្ថលា 
បឋម្ស្ិកាថប្ជនសូ្រ និងដ្កនូវស្ាភ រៈស្ិកា ដ្េ់ស្ិស្ានុស្ិស្សទ្វាំង ២៣៥នាក់ ្ងដដ្រ។ 
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https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1353395724799545/1353395431466241/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIWTIMZYCbMs_yv1QubyCturhx_XKTVAFstldilYbf7dHZthpw8xLr6SlhNiwABt8BZ7H69nnY1Ddk&__xts__%5B0%5D=68.ARCZD-Kw2wbS0oiDrUaJ_aga3gdouGGLOzsoCKqGjAbCJs_4CHYtmiq32ELkKo6OPSPETeltkJVAkAwOdI9mWTOttbr37KgSjbnks0x-UZXV3fN8Wq38AIHR9_pDithiwMyIjelfLYkEB9YuuWMu88nJdRVFBUd0Sn8lJ4apRcNVxIFa0aYDtqLgWKx79RanlDVCA46ncKe_fJUf6JDc8Nu85rGAyjc_G9p-TCJUENgQH7dt8Gh5-OZHJ_qiepevCu11hqNOrybI4dTgm1xdXL1Jr3s_SI9f4ui7havzWBJIqc6zZkzxVt7Is5SfZwHF4CHPXqzKQkOt1ta72hwaO30RBQ
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/pcb.1353395724799545/1353395424799575/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBfYoJelq9crwWgD2kebrUmYQP3IkzrkOu6gznKz-IGXr5xo8AbHRbNZm-3Y4RFy2CWThew0AhEGyO0&__xts__%5B0%5D=68.ARCZD-Kw2wbS0oiDrUaJ_aga3gdouGGLOzsoCKqGjAbCJs_4CHYtmiq32ELkKo6OPSPETeltkJVAkAwOdI9mWTOttbr37KgSjbnks0x-UZXV3fN8Wq38AIHR9_pDithiwMyIjelfLYkEB9YuuWMu88nJdRVFBUd0Sn8lJ4apRcNVxIFa0aYDtqLgWKx79RanlDVCA46ncKe_fJUf6JDc8Nu85rGAyjc_G9p-TCJUENgQH7dt8Gh5-OZHJ_qiepevCu11hqNOrybI4dTgm1xdXL1Jr3s_SI9f4ui7havzWBJIqc6zZkzxVt7Is5SfZwHF4CHPXqzKQkOt1ta72hwaO30RBQ
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ផ្នែកទី៥ 
កំស្ថនរ 
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កប្ម្ងរបូភាពបរសិ្ថា ន 
ប្បច្ភទសតវកប្ម្ផ្ដ្លមានវតរមានច្ៅប្បច្ទសកម្ពុជា 

 
 
 
 

 

ច្ប្កៀល - ជាប្បលភទស្តាស្ថា បដដ្េខពស្់ជាងលគ្ល យីអា ល្ រីប្លន ដដ្េានវតតានលៅកនុង
ប្បលទស្កម្ពុជា (ទីនាំងៃត៖ លខតតកាំពតកនុងតាំបន់អភិរកសអនាុងប្ពីង)។ 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
ឥស្តនទយីច៍្មម  - Greater Spotted Eagle 

Sponsored by: Ly SenseRey and SenseRey Construction Co., Ltd. 
ជាធម្មនលយងីកប្ម្ល ញីស្តាឥញ្រ្នទីយត៍ទ េ់ណ្ណស្់ ល យីរ រតដតពិប្លកកនុងការ ត្ិតយករូបភាព

របស្់វា។ ឥញ្រ្នទីយល៍មម  ជាស្តាឥញ្រ្នទីយមួ៍្យប្បលភទ កនង ា្ំលណ្ណម្ស្តាឥញ្រ្នទីយដ៏៍្ថទលទៀត ដដ្េានវតតាន
កនុងប្បលទស្កម្ពុជា។ (ទីនាំងៃត៖ ដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពដនប លខតតប្ពោះវហិារ) 
 

https://www.facebook.com/314699302002531/photos/a.319216868217441/1306368506168934/?type=3&eid=ARBdyH3aqcVQgHsyUPuA6eUPGGW6r4mJNkpBuvTxNA1YvoyrH3Gy9rNFcANwrAcgUR-RnaQIDmSB8Zog&__xts__%5B0%5D=68.ARB8pAnl_R2syliy9Xviv9CCnSmudxshDisL-jbIcC_kuvUS0ixApCkEwcirhWyVF8qPIqUoXbgLWWKK8x-d8A9g--CVJEGx1pi8-OMUKOJUs-q4KZR8C1-AwZHlECyOfRGb6XEtGHWQoZ5AbXvNvq3IrZo0fvt9xL51oi9N5wvvqli9hY2h3S-oWDFeYSkIQu3YRyjxGXS0cysuG2A82MY3ONl-dDO3-zzgaavllL0v_6x7706VR57gpC-qxsRs4owNRN-zzeqke70ESoNtFtI8r7mvIPYm3Fy-ggWHI9ePCqOXI5PSEKMbthRCBG15yA5Fu7bydgSV5QnrRQpus6heTA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/314699302002531/photos/a.319216868217441/1306368506168934/?type=3&eid=ARBdyH3aqcVQgHsyUPuA6eUPGGW6r4mJNkpBuvTxNA1YvoyrH3Gy9rNFcANwrAcgUR-RnaQIDmSB8Zog&__xts__%5B0%5D=68.ARB8pAnl_R2syliy9Xviv9CCnSmudxshDisL-jbIcC_kuvUS0ixApCkEwcirhWyVF8qPIqUoXbgLWWKK8x-d8A9g--CVJEGx1pi8-OMUKOJUs-q4KZR8C1-AwZHlECyOfRGb6XEtGHWQoZ5AbXvNvq3IrZo0fvt9xL51oi9N5wvvqli9hY2h3S-oWDFeYSkIQu3YRyjxGXS0cysuG2A82MY3ONl-dDO3-zzgaavllL0v_6x7706VR57gpC-qxsRs4owNRN-zzeqke70ESoNtFtI8r7mvIPYm3Fy-ggWHI9ePCqOXI5PSEKMbthRCBG15yA5Fu7bydgSV5QnrRQpus6heTA&__tn__=EHH-R
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លដី្ម្ថប្ជ ស្ាិតលៅកនុងតាំបន់ប្ប្លស្ថទភនាំស្ថនដុ្ក ថនដដ្នជប្ម្កស្តាថប្ពគូ្ដេនប្ព មលទព 
កនុងប្ស្ុកប្តពាាំងប្ប្លស្ថទ លខតតឧតារានជ័យ។ 
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លទស្ភាពភាពនម្បលណ្ណត យទលនាដប្ស្ពកភាគ្ខាងលេី  
ជាទីជប្ម្ករបស្ស់្តាកប្ម្មួ្យ ា្ំនួនដូ្្ជា ប្កលពីភនាំ លភ អនាុងប្តីប្តស្ក់ និងានលដី្ម្ល ទី្វេធាំៗ 

ដុ្ោះនម្ដ្ងទលនា បង្ហា ញនូវសុ្ខភាពរបស្់ថប្ពលៅតាំបន់លនាោះ្ងដដ្រ។ លប្ៅពីលនាោះ  ានវតតានប្បលភទ
ពានរមួ្យ ា្ំនួន ស្ថា ប្ពាម្ ស្ថា ប្ស្ូវ និងស្តាស្ថា ប លកងកង តូ្ លស្ថម ញ និងដកាកទរកជាលដី្ម្។ 
នម្ការស្ិកាប្កលពីភនាំានវតតានលៅកនុងតាំបន់លនាោះប្បដ េ ២០ លៅ២៥កាេ។ 
(ប្បភពម្នទីរបរសិ្ថា នលខតតម្ ឌ េគិ្រ)ី 
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អតាបទចច្ប្ម្ៀងបរសិ្ថា ន 
 

 

ជីវិតឧទ្យាននរុក្ស 
I. សំលេងសត្វយភំ្នែកខ ្ញរំពំៃ    លដើរតាមដងពរៃកនញងនយ័ការពារ  
ឧទ្យានន ញរកសកាាហានៃញុះពារ             លដើមបីរការៃឹកពរៃធមមជាត្។ិ 

II. លដើរកាត្ៃ់ ញ្ុះលនាៀងមិនលទ្យៀងល ុះល ើយ  ឆ្ាងអូរកាត្ល់រត្ើយតាមដងពរៃេាត្ 
លដកផ្ទា េន់ងឹដីយកពរៃជាញាត្ ិ  រស់ដូចធមមជាត្កិណ្តា េពរៃនន។ំ  

R. អារញកអារកខសូមអនកជួយផង     សូមជួយឃញំររងចមាងរូបខ ្ញ ំ 
 លដើរដេល់ោេលៅជួបកាសីញខ ញម បានវេិជួបជ ញំនងឹររុមររួ រ។ 
III. ឧទ្យានន ញរកខសូមរកាបអងវរ  លោយចតិ្ាល ម ុះសរចលំពាុះលខមរា  
 រួមរតិ្រួមលធវើការពាររកា លោរត្កដូនតាទ្យកឹដីធមមជាត្។ិ 
 

ច្រៀងចោយ៖ ចោក ជូន ចាន់ទិត្យា 
ទនុំកច្រៀង៖ ចោក គឹម សារនិ 
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ពោធិ៍សាតព់នេហខ៍្ុុំ 
 

I . ឱលខត្ាលពាធិ៍ ត្ស់ថិត្កនញងចតិ្ ាខ ្ញ ំ រលសៀេរងននចំតិ្ ាខ ្ញសំ្សពម៉ៃ 
 អន ញសាវរយីប៍ងល ើយ នងិស្សើ  ងលសែ ន៍កាោីម នពងៃបំលនាច។ 
II. ទ្យកឹធ្លា ករ់ចកលេអៀងត្ណំ្តកល់ ើទ្យ ញ ំ ឱរាេព់រៃននសំ្សលណ្តុះពងៃេិច 
 ឱេាកក់លំរា៉ៃញក ញលំ ើយកកលរច អូរោរលំេចវាេវងរ់រវា៉ៃញ។ 
R. ឱស្សុកវាេកវងកងាងអាន ញសា សំក ញសអ ា រ្សនាមឹកបកកផសង 
 ននមួំយពានរ់ររំរួឱ្សញបភ់្សញង អូរល មសំភ្ដងទ្យកឹធ្លា កឆ់ាយរការ។ 
III ករៃកកខ ាងកដនទ្យកឹបឹងទ្យលនា ប ជរមកសត្វ ា ប នងិ វួងមច្ឆា  
 ឱលពាធិ៍ ត្អឺ់យខ ្ញសូំមសច្ឆា  ល ម ុះកត្ជីវា៉ៃលសែហាេញុះកសយ័។ 

ច្រៀងចោយ៖ ចោក ជូន ចាន់ទិត្យា 
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សនំួរ នងិចំច្លើយបរសិ្ថា ន 

្ូរលប្ជីស្លរសី្ ា្ំលេីយដដ្េអនកយេ់ថាប្តរម្ប្តូវ ា្ំលពាោះស្ាំ ួរខាងលប្កាម្លនោះ!  

១- លតីការបាំពុេបរសិ្ថា នានអាីខាោះ? 
 ក-លប្បីប្ប្លស្់ជីគី្មី្ និងកាប់ថប្ពល  ី
 ខ-ស្ញ្រ្ង្ហា ម្ ការទាំលាក់ប្ោប់ដបក 
 គ្-ការបាំពុេទរក ការបាំពុេដី្ បាំពុេខយេ់ និងការបាំពុេស្ាំលេង 
២- លតីស្ាំរាម្នម្ទីស្ថធារ ៈ លធាីឱ្យានការប៉ោោះពាេ់អាីខាោះ? 
 ក-លស្ដ្ាកិ ច្ធាា ក់្ុោះ ខាោះខាា យេុយកាក់ បង់ពនធស្ាំរាម្ (តកពិន័យ) 
 ខ-ខូ្សុ្ខភាព ានកាិនស្ាុយ ប្លត់បង់លស្ថភ ័ ភាពទីប្កុង និងជាំងឺនាង 
 គ្-លប្ោោះម្ នតរាយធម្មជាតិ 
៣- ការដប្បប្បួេអាកាស្ធាតុបងាឱ្យាន្េវបិ្លក្ម្ែងៗ ា្ំនួន៣លតីានអាីខាោះ? 
 ក-កាំល ីនស្ីតុ ា ភាពម្ធយម្ប្បោាំឆ្ន ាំ បដប្ម្បប្មួ្េរបបទរកលភាៀង និងកាំល ីននីវ ៉ោូទរកស្មុ្ប្ទ 
 ខ-បញ្ហា ធនធានទរក ្េិត្េកស្ិកម្ម និងសុ្ខភាពម្នុស្ស 
 គ្-្លម្ាីយទ្វាំងអស្់ប្តរម្ប្តូវ (ក និងខ) 
 

៤- លតីលោេការ ៏៣យា៉ោ ង ស្ប្ាប់កាត់បនាយការបលញ្ចញស្ាំ េ់ានអាីខាោះ? 
 ក-លោេការ ៏កាត់បនាយ លប្បីប្ប្លស្់ល ងីវញិ និងដកថ ន្ល ងីវញិ (លោេការ ៏ 3Rs) 
 ខ-បាំពាក់នូវបល ច្កវទិាៃមីៗ ធនធានម្នុស្ស និងធនធាន រិញ្ញវតាុ 
 គ្-្លម្ាីយទ្វាំងអស្់ប្តរម្ប្តូវ (ក និងខ) 
 

៥- លតីស្ាំ េ់ស្ាំរាម្ប្បលភទណ្ណដដ្េអា្យកលៅលធាីជីកាំប៉ោុស្តិ៍ប្លន? 
 ក-ស្ាំ េ់ ទ្ោះប្លយ ដូ្្ជាបដនា ប្លយ ស្ម្ា ជាលដី្ម្ 
 ខ-ស្ារកល  ីលាម្កស្តា 
 គ្-្លម្ាីយទ្វាំងពីរខាងលេី 
៦- លតីប្បលភទស្ាំ េ់ណ្ណមួ្យដដ្េបងាលប្ោោះថាន ក់ធៃន់ធៃរជាងលគ្ ា្ំលពាោះម្នុស្ស និងបរសិ្ថា ន? 
 ក-ស្ាំ េ់ឧស្ា កម្ម និងលវជាស្ថញ្រ្ស្ត 
 ខ-ស្ាំ េ់្ទោះប្លយ 
 គ្-ស្ាំ េ់លប្គ្ឿងស្ាំ ង់ 
 

 (ចច្ម្េើយ៖ ១-គ្, ២-ខ, ៣-គ្, ៤-ក, ៥-គ្, ៦-ក) 
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