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មាតិិកា

៣

១៩

ផ្នែ�ែកទីី១ ៖ សកម្មមភាពឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ីី

ផ្នែ�ែកទីី២ ៖ សកម្មមភាពថ្នាែ កដឹ់្ឋកនាំំ

ផ្នែ�ែកទីី៣ ៖ វិិទីាសាន្រ្ដីសត �ិងបច្ចេ�េកវិិទីា

ផ្នែ�ែកទីី៤ ៖ �ាប ់�ងិលិខិិិតិបទីដ្ឋាឋ �គតិិយុតុិតិ

ផ្នែ�ែកទីី៥ ៖ សតិវកម្រម្ម

ផ្នែ�ែកទីី៦ ៖ បទី�ច្ចេម្រម្មៀងបរសិាា �

៤៣

៤៦

៨៩

៩៨

អគគនាំយុកដ្ឋាឋ ��ចំ្ចេ�ះដ្ឋងឹ �ិងពត៌័ិមា�បរសិាា �

នាំយុកដ្ឋាឋ �ព័ត៌ិមា��ងិ�សពវ�ាយុបរសិាា �
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អារម្មភកថ្នា

	 កុ្នុ�ងនាមក្រុកុ្នុមការងាររៀរៀបចំំ	 និិងចំងក្រុក្នុងទំស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ	 ខំ្ញុំ�មំានិរៀស្ចំកី្នុ�រៀស្ថាមនិស្្សរីក្នុរាយជាអរៀនិក្នុ	
ដែដ្តីលបានិចូំលរួមជាមួយស្រៀមីចំ	ក្រុទំង់	ឯក្នុឧតី្តម	រៀ�ក្នុជំំទាវ	រៀ�ក្នុ	រៀ�ក្នុក្រុស្�	មិតី្តអុក្នុអានិជាទំ�រៀ�រព័រាប់អានិ	
តាមរយៈ	 អត្តថបទំ	 រូបភាព័	 ឯក្នុស្ថារព័័ត៌្តមានិសំ្ខានិ់ៗ ក្រុបចាំឆំមាស្	 នៃនិទំស្្សនាវដី្តី�បរិស្ថាានិ	 ឆំំ្នាំទំ�៧	 រៀលខ្ញុំទំ�២	
(ក្នុក្នុកដា-ធុ្នូ�	ឆំំ្នាំ២០២១)	របស់្ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិរៀនិះ។
	 បរិស្ថាានិ	 គឺឺជាដែ�ុក្នុមួយដ៏្តីសំ្ខានិន់ៃនិជំ�វិត្តដែដ្តីលមានិទំំនាក់្នុទំនំិងជិំត្តសិុ្ទំធជាមួយវិស្យ័រៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	 និងិ
ស្ងគម។	 កុ្នុ�ងរៀព័លថី្មី�ៗ រៀនិះ	 រៀយើងស្រៀងកត្តរៀ�ើញការផ្លាាស់្បី�រឥរិយាបថ្មីរបស់្ក្រុបជាព័លរដ្តីឋកុ្នុ�ងការចូំលរួមក្រុបតិ្តបតិី្ត
រៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិកុ្នុ�ងជំ�វភាព័រស់្រៀ�ក្រុបចាំនំៃថ្មីៃ	 ដូ្តីចំជាការចំលូរួមកាត់្តបនិថយការរៀក្រុបើក្រុបាស្ប់ាាសិិ្ក្នុ	 ការទុំក្នុដាក់្នុ
ស្រំាម	ការចំលូរួមការពារ	 	 និងិអភិិក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	ការចំលូរួមដំាស្ថាារនៃក្រុព័រៀ�ើងវិញ	ការនៃចុំក្រុបឌិិត្ត	 និិងការ
គឺតិ្តគូឺរខ្ញុំពស្ចំ់ំរៀពាះការរស្រ់ៀ�	និិងសុ្ខ្ញុំភាព័រៀ�តាមស្ហគឺមន៍ិ។
	 ទំស្្សាវដី្តី�បរិស្ថាានិ	 ឆំំ្នាំទំ�៧	 រៀលខ្ញុំទំ�២	 (ក្នុក្នុកដា-ធុ្នូ�	 ឆំំ្នាំ២០២១)	 ដែដ្តីលឯក្នុឧតី្តម	 រៀ�ក្នុជំំទាវ	 រៀ�ក្នុ	
រៀ�ក្នុក្រុស្�	មិតី្តអុក្នុអានិ	កំ្នុព័ងុកាន់ិរៀ�កុ្នុ�ងនៃដ្តីរៀនិះ	បានិក្រុបមូលចំងក្រុក្នុងនូិវក្រុព័តិីឹ្តការណ៍៍សំ្ខានិ់ៗ 	ទាក្នុទ់ំងរៀ�នឹិង
ការស្ក្រុមបខួ្ញុំ�និ	 និងិការចូំលរមួកុ្នុ�ងការស្រៀក្រុមចំចិំតី្តរបស់្ក្នុមព�ជាកុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ	 និងិពិ័ភិព័រៀ�ក្នុចំំរៀពាះការក្រុគឺប់ក្រុគឺង
បរិស្ថាានិឱ្្យមានិនិិរនីិរភាព័	 និងិការអភិិវឌ្ិឍរៀដាយចំ�រភាព័បដែនិថមរៀលើក្នុចិំចខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបងឹដែក្រុបង	 និងិស្មិទំធ�លដែ�ុក្នុ
រៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច-ស្ងគមជារៀក្រុចំើនិរបស់្ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិដែដ្តីលស្រៀក្រុមចំបានិកុ្នុ�ងឆំំ្នាំ២០២១។	
	 ខំ្ញុំ�សំ្មូដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍ដ៏្តីក្រុជាលរៀក្រុ�	 ដ្តីល់រាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា	 រៀក្រុកាមការដឹ្តីក្នុនាដ៏ំ្តីបិុនិក្រុបស្ព័វ	 និងិ
ក្រុបក្នុបរៀដាយគឺតិ្តបណិិ៍ត្តខ្ញុំពស់្របស់្	សច្ចេម្មត�អគគម្មហាច្ចេសនាំបតីិច្ចេតិច្ចេ� ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� នាំយុករដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត ី  
នៃនិក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជា	បានិដាក់្នុរៀចំញនិូវរៀ�លនិរៀយាបាយដ្តី៏ក្រុត្តឹមក្រុត្តូវជាព័ិរៀស្ស្	«រៀ�លនិរៀយាបាយ	
ឈុ្នះះ-ឈុ្នះះ»	 និិងយុទំធស្ថាស្រ្តសី្ចំតុ្តរៀកាណ៍ជាដ្តីណំាក់្នុកាលបនីិបនាាប់	 និិងដែ�និការយុទំធស្ថាស្រ្តសី្អភិិវឌ្ិឍន៍ិជាតិ្ត
ជារៀក្រុចំើនិរៀ�្សងរៀទំៀត្ត	 ដែដ្តីលជាការរៀធ្នូវើឱ្្យរៀស្ដ្តីឋក្នុចិំចរឹងមំា	 កាអភិវិឌ្ិឍន៍ិរៀលើក្រុគឺបវិ់ស័្យ	 ជាព័រិៀស្ស្	 បានិ�ីល់ជំនូិ
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋមានិជំ�វភាព័លអក្រុបរៀស្ើរ	 និិងមានិការគិឺត្តគូឺរចំំរៀពាះបរិស្ថាានិខ្ញុំពស់្ជាងមុនិ។	 ការតាងំចិំតី្តរបស់្ក្នុមព�ជា
កុ្នុ�ងការរៀធ្នូវើឱ្្យរចំនាស្មពន័ិធរៀស្ដ្តីឋក្នុចិំចក្នុមព�ជាឱ្្យមានិភាព័នៃបត្តងជាងមុនិបនាាប់ព័�ការរីក្នុរាលដាលនៃនិជំំងឺកូ្នុវីដ្តី-១៩។
	 ខំ្ញុំ�សំ្មូដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍ដ៏្តីក្រុជាលរៀក្រុ�ចំំរៀពាះ	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
ថំ្នាក្នុដ់្តីកឹ្នុនា	ំ មស្រ្តនីិ�រាជំការក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 និិងមិតី្តអុក្នុអានិទំាងអស់្	 ដែដ្តីលបានិ�កំ្រុទំដ្តីល់ការរៀរៀបចំំទំស្្សនាវដី្តី�
បរិស្ថាានិ	 	 និិងស្ហការដែចំក្នុរំដែលក្នុព័័ត៌្តមានិបរិស្ថាានិ	 កុ្នុ�ងរៀ�លបណំ៍ង�ីល់ព័ត៌័្តមានិឱ្្យកាន់ិដែត្តទូំលទំំ�ូយ	និងិ
ចំំរៀណ៍ះដឹ្តីងថី្មី�ៗ បដែនិថមរៀទំៀត្ត	រៀដ្តីើម្បី�បរៀងកើនិការក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិ	និិងការរស់្រៀ�រៀដាយចំ�រភាព័៕

អគគនាំយុកដ្ឋាឋ ��ចំ្ចេ�ះដ្ឋងឹ �ិងព័ត៌ិមា�បរសិាា �
អគគនាំយុក

ជួួប បារសី៍
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ផ្នែ�ែកទីី ១ 
សកម្មមភាពឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ីី
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ស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌(PEMSEA)	រៀ�ឆំំ្នាំ១៩៩៤។	
	 មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌ក្រុតូ្តវបានិរៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀរៀងរាល់	
៣ឆំំ្នាំមីង	រៀដាយមានិការចូំលរួមព័�ក្រុបរៀទំស្ជាស្មាជិំក្នុនៃនិអងគការអនីិរជាត្តិ	
ភាព័ជានៃដ្តីគឺនូៃនិការក្រុគឺបក់្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មកុ្រុទំអាសុ្�បពូា។៌	មហាស្និុិបាត្ត	
ស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូារ៌ៀលើក្នុទំ�៦	ក្រុតូ្តវបានិរៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀ�ក្រុបរៀទំស្ហវ�ល�ព័�និ។	
ក្រុបរៀទំស្ជាស្មាជិំក្នុនៃនិអងគការ	 PEMSEA	 មានិចំំនួិនិ១១	 កុ្នុ�ងរៀនាះ
រមួមានិ	ក្នុមព�ជា	សិ្ងហបុរី	ឡាវ	ហវ�ល�ព័�និ	ឥណិ៍�រៀនិសុ្�	រៀវៀត្តណាម	ទំ�ម័រ	ចំនិិ	
ក្នុរូៀរ�ខាងត្្តបី�ង	 កូ្នុរៀរ�ខាងរៀជំើង	 ជំបុុនិ	 ក្រុព័មទាងំមានិអងគការនៃដ្តីគូឺជារៀក្រុចំើនិ
រៀទំៀត្ត។	 រៀ�លបំណ៍ងសំ្ខានិ់ៗ 	 នៃនិការរៀរៀបចំំមហាស្និុិបាត្តស្មកុ្រុទំ
រមួមានិ៖	
ទំ�១)	 ដែចំក្នុរំដែលក្នុរៀមរៀរៀនិជាបទំពិ័រៀស្ថាធ្នូន៍ិ	តាមដានិវឌ្ិឍនិភាព័ការងារ
ក្នុនួិងមក្នុ	និិងព័ក្រុង�ក្នុបដែនិថមនូិវការអនិវុតី្តយទុំធស្ថាស្រ្តសី្	ដែដ្តីលបានិក្រុបតិ្តបតិី្ត	
រៀ�ថំ្នាក្នុត់្តបំន់ិ	ជាតិ្ត	និិងរដ្តីឋបាលថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាមជាត្ត។ិ	
ទំ�២)	 បរៀងកើត្តនិិងរៀរៀបចំំរៀ�ើងវិញនូិវយនីិការក្រុគឺបក់្រុគឺងដែដ្តីលមានិក្រុស្ថាប់	
និិងជំំរុញបរៀងកើត្តឱ្កាស្ថី្មី�ៗ បដែនិថមរៀទំៀត្ត	ស្ក្រុមាប់ភាព័ជានៃដ្តីគូឺកុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ	
តាមរយៈបរៀចំចក្នុវិទ្ំយា	និវានុិវតី្តន៍ិ	ការវិនិិរៀយាគឺ	និិងហិរញ្ញញប្បីទានិ	រៀដ្តីើម្បី�
បនីិនិិរនីិភាព័នៃនិបរិស្ថាានិតំ្តបន់ិរៀឆុរ	និិងស្មុក្រុទំ។

ម្មហាស�ែបិាតិសមុ្មម្រទីអាសុបីព៌ូ៌ា ឆ្នាំែ ២ំ០២១ ម្របម្រពតឹិតច្ចេ�ច្ចេម្រកាម្មម្របធា�បទី 
«បច្ចេងើ�តិទីសវិតិសរថ៍្មីមនីៃ�សខុុិមាលិភាពសមុ្មម្រទី ម្ម�សុស �ងិច្ចេសដ្ឋឋក�ិេ»

	 ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	រៀធ្នូវើជាមាាស្�ិ់ះនៃនិមហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា៌	
ឆំំ្នាំ២០២១	 រៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំ	 «បរៀងកើត្តទំស្វត្្តសរ៍ថី្មី�នៃនិសុ្ខុ្ញុំមាលភាព័
ស្មុក្រុទំ	មនុិស្្ស	និងិរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច»	ដែដ្តីលក្រុបក្រុព័តីឹ្តរៀ�រយៈរៀព័លព័�រនៃថ្មីៃ	ចាំប់ព័�
នៃថ្មីៃទំ�០១	 ដ្តីល់០២	 ដែខ្ញុំធុ្នូ�	 ឆំំ្នាំ២០២១	 នារៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ។	 អងគ
មហាស្និុិបាត្តរៀនិះ	ក្រុបក្រុពឹ័តី្តរៀ�រៀក្រុកាមអធិ្នូបត្ត�ភាព័ឯកឧតិតម្ម សាយុ 
សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនិី�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 តំ្តណាងដ្តី៏ខ្ញុំពង់ខ្ញុំពស់្សច្ចេម្មត�
អគគម្មហាច្ចេសនាំបតិចី្ចេតិច្ចេ� ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស�	 នាយក្នុរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�នៃនិ
ក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជា	ឯកឧតិតម្ម គ�ួ �ំច្ចេរ ��	អភិិបាលនៃនិគឺណ៍ៈ
អភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 និងិតំ្តណាងក្រុបរៀទំស្ដែដ្តីលជាស្មាជំកិ្នុនៃនិ
អងគការ	PEMSEA	ក្រុព័មទំាងមានិការចូំលរមួព័�ថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនាកំ្រុក្នុស្ងួ	មនិិ�រ	
ស្ថាាបន័ិពាក់្នុព័័និធជារៀក្រុចំើនិរូបរៀទំៀត្ត	 រៀដាយមានិការចូំលរមួផ្លាាល់	 និិង
ចំលូរមួតាមរយៈក្រុបព័័និធបញូ្ញ�និសំ្រៀ�ង	និិងរូបភាព័។
	 មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌រៀលើក្នុទំ�៧	រៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំ	
«បរៀងកើត្តទំស្វត្្តសរ៍ថី្មី�នៃនិសុ្ខុ្ញុំមាលភាព័ស្មុក្រុទំ	មនុិស្្ស	និងិរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច»	នា
រៀព័លរៀនិះ	គឺឺជារៀលើក្នុទំ�១	ដែដ្តីលក្នុមព�ជាបានិទំទួំលរៀធ្នូវើមាាស់្�ិះនៃនិការរៀរៀបចំំ	
មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា៌	រៀលើក្នុទំ�៧	ចាំប់តាំងព័�ការចូំលជា
ស្មាជំិក្នុនៃនិអងគការអនីិរជាត្តិភាព័ជានៃដ្តីគឺូនៃនិការក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិ



ទំំព័័រ 5 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ចាំបតំ់ាងព័�ដែខ្ញុំមក្នុរា	មក្នុដ្តីល់ដែខ្ញុំ	វិចិិំកា	ឆំំ្នាំ២០២១រៀនិះ	រួមមានិការក្រុបជំុំ
ព័ភិាក្្នុសាតុ្តមលូ	 សិ្កាាស្ថា�	 និងិក្រុបជំុំក្រុក្នុមុក្រុបឹក្្នុសារបស់្អងគការ	 រៀដ្តីើម្បី�
ព័និិិត្្តយរៀលើវឌ្ិឍភាព័នៃនិការងារនិិងស្មិទំធ�លទំាងអស់្	រមួទាងំការធានា
ស្និីិសុ្ខ្ញុំរៀស្្បី�ង	ចំណូំ៍ល	និិងជំ�វភាព័នៃនិ	មនុិស្្សដែដ្តីលរស្រ់ៀ�តំ្តបន់ិរៀឆុរ	
និិងការស្ថាាររៀ�ើងវិញនូិវធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តរៀ�កុ្នុ�ងស្មុក្រុទំដូ្តីចំជាផ្លាាថី្មី�	
រៀ�ៅស្មុក្រុទំ	 និងិនៃក្រុព័រៀកាងកាង	 រួមនឹិងការក្រុគឺបក់្រុគឺងរៀលើការបំពុ័លទឹំក្នុ	
ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត	និងិភាព័ធ្នូន់ិរៀ�នឹិងការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្	និិង	
ការរស្រ់ៀ�របស្ស់្ហគឺមន៍ិ។
	 គឺរួបញ្ជាាក្នុឱ្់្យដឹ្តីងថ្នា	ក្នុមព�ជាបានិរៀក្រុជំើស្រៀរីស្យក្នុរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនិុ	
ជារៀខ្ញុំតី្តដែដ្តីលរាជំរដាាភិបិាល	បានិនិិងក្នុពុំ័ងដែក្រុបកាាយរៀ�ជាតំ្តបនិរ់ៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	
ព័រិៀស្ស្គំឺរពូ័ហបុណំ៍ង	 ដែដ្តីលជាបូុលរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចមួយយាាងសំ្ខានិរ់បស្់
ក្នុមព�ជា	និិងភាាប់ក្នុមព�ជារៀ�កាន់ិព័ភិិព័រៀ�ក្នុកាន់ិដែត្តទំ�ូយ	ជាទំ�ក្នុដែនួិង
រៀដ្តីើម្បី�ក្រុបារព័ធមហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូាឆំំ៌្នាំ២០២១	 និិងកិ្នុចំចក្រុបជំុំ
ពាក្នុព័់័និធនានា៕

ទំ�៣)ក្នុំណ៍ត់្តនិូវដែ�និទំ�បងាាញ�ួ�វដ្តី៏ចំ្បាស់្�ស់្មួយ	 ស្ក្រុមាប់ជា
ដ្តីរំៀណាះក្រុស្ថាយ	ចំំរៀពាះបញ្ជាាស្មុក្រុទំនាទំស្្សវត្្តសន៍ិខាងមុខ្ញុំ	រៀដាយអនិរុៀ�ម	
រៀ�តាមដែ�និការមួយទំស្វត្្តសរ៍របស់្អងគការស្ហក្រុបជាជាត្ត	ិនៃនិវិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្	
មហាស្មុក្រុទំ	ររៀបៀបវារៈរបស់្អងគការស្ហក្រុបជាត្តឆំំិ្នាំ២០៣០	អនិសុ្ញ្ជាា	
ក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ស្ហក្រុបជាតិ្តសី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត	 និងិក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍
ជំ�វៈចំក្រុមុះស្ក្នុលរៀក្រុកាយឆំំ្នាំ២០២០	ក្រុព័មទំាងបណាាក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ពាក្នុព័់័និធ	
នានា។
	 រៀ�ក្រុក្នុបខ្ញុំណិ័៍នៃនិមហាស្និុិបាត្តឆំំ្នាំ២០២១រៀនិះ	មានិក្រុពឹ័តិី្តការណ៍៍	
ស្ខំាន់ិចំំនួិនិ៣	គឺឺទំ�១)	ស្និុិស្�ទំអនីិរជាតិ្ត	 ដែដ្តីលមានិការចំលូរមួព័�វា
គិីឺនិល្បី�ៗ ព័�ការអភិិវឌ្ិឍ	 ការអភិរិក្្នុស	 ការក្រុគឺប់ក្រុគឺងស្មុក្រុទំក្រុបក្នុបរៀដាយ
ចំ�រភាព័	ការក្រុគឺបក់្រុគឺងរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចរៀខ្ញុំៀវ	និងិការក្រុស្ថាវក្រុជាវដែ�ុក្នុវិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្។	
ទំ�២)រៀវទិំការដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ទំ�៧	 រៀផ្លាាត្តរៀលើរៀស្ចំកី្នុ�ដែថួ្មីងការណ៍៍នៃនិបណាាក្រុបរៀទំស្	
ស្មាជិំក្នុអងគការទំាង១១	ដែដ្តីលរៀផ្លាាត្តរៀលើការរៀរៀបចំំដែ�និទំ�នៃនិការអភិិរក្្នុស	
និិងអភិិវឌ្ិឍត្តំបន់ិស្មុក្រុទំដែដ្តីលគិឺត្តគឺូរព័�សុ្ខុ្ញុំមាលភាព័មហាស្មុក្រុទំ	
មនុិស្្ស	និិងរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចព័�ឆំំ្នាំ២០២១	ដ្តីល់២០៣០	និិងទំ�៣)	ដែ�និការ
របស្រ់ដ្តីឋបាលថំ្នាក្នុរ់ៀក្រុកាមជាត្តនិៃនិបណាាក្រុបរៀទំស្ស្មាជិំក្នុ។
	 មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូារ៌ៀនិះ	គឺឺជារៀមាទំក្នុភាព័ស្ក្រុមាប់	
ក្នុមព�ជា	 ដែដ្តីលបានិរៀធ្នូវើជាមាាស់្�ិះនៃនិមហាស្និុិបាត្តដ៏្តីមានិស្ថារៈសំ្ខាន់ិ
រៀនិះ	ដែដ្តីលរៀរៀបចំំរៀ�ើងកុ្នុ�ងរៀ�លបណំ៍ងពិ័និត្ិ្តយរៀលើដែ�និការការងារដែដ្តីល	
បានិស្រៀក្រុមចំអនុិមត័្តក្នុនួិងមក្នុ	 និិងដែ�និការទិំស្រៀ�ដែដ្តីលក្រុតូ្តវរៀធ្នូវើជាបនីិ	
បនាាប់	រមួទំាងការគិឺត្តគូឺរព័�មូលនិិធិ្នូដែដ្តីលក្រុតូ្តវយក្នុមក្នុអនិវុតី្តរៀដ្តីើម្បី�ការពារ	
និិងអភិិរក្្នុសស្មុក្រុទំរៀ�តំ្តបន់ិអាសុ្�បូពា។៌	មុនិនឹិងឈានិដ្តីល់ការរៀរៀបចំំ
មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំឆំំ្នាំ២០២១	 ដែដ្តីលក្រុតូ្តវរៀរៀបចំំរៀ�ក្នុមព�ជា	 គឺឺជា
រៀលើក្នុទំ�៧	រៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំ	«បរៀងកើត្តទំស្វត្្តសរ៍ថី្មី�ស្ក្រុមាប់ស្ខុ្ញុំមុាលភាព័
មហាស្មុក្រុទំ	 មនុិស្្ស	 និិងរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច»	 មានិក្រុព័តិីឹ្តការណ៍៍អមជារៀក្រុចំើនិ



ទំំព័័រ 6 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ កមុុ្ម�ច្ចេបត�ា �ំច្ចេព៌ាះច្ចេ�លិការ�៍ផ្នែ��ការច្ចេខិៀវិ (Blue Print) 

ម្របកបច្ចេដ្ឋាយុ�រីភាព សម្មធ៌៌ម្ម �ងិភាពធ៌� ់សម្រមាបក់ារអភិិវិឌ្ឍឍច្ចេសដ្ឋឋក�ិេ-សងគម្ម

�និដុ្តី�ារអារៀមរិក្នុ។	កុ្នុ�ងនាមជាមជ្ំឈមណិ៍លនៃនិជំ�វចំក្រុមុះស្មុក្រុទំកុ្នុ�ង
ព័ភិិព័រៀ�ក្នុ	និងិមជ្ំឈមណិ៍លពាណិ៍ជូំក្នុមីដ៏្តីមមាញឹក្នុបំ�តុ្ត	តំ្តបន់ិរបស្់	
រៀយើងរៀដ្តីើរត្តនួាទំ�យាាងស្ខំាន់ិកុ្នុ�ងស្និីិសុ្ខ្ញុំរៀស្្បី�ង	ការបរៀងកើត្តក្រុបាក់្នុចំំណូ៍ល	
ជំ�វភាព័រស់្រៀ�	 ការក្នុម្សានីិ	 ការការពារក្រុចាំងំស្មុក្រុទំ	 និិងបទំប្បីញ្ញញតិី្ត
អាកាស្ធាត្ត	ុ កុ្នុ�ងចំរំៀណាមក្រុបជាជំនិដ្តីនៃទំរៀទំៀត្ត	 មិនិក្រុតឹ្តមដែត្តរៀ�កុ្នុ�ង
ត្តបំន់ិ	 ក៏្នុបុុដែនីិរៀ�កុ្នុ�ងពិ័ភិព័រៀ�ក្នុទំាងមូល�ងដែដ្តីរ។	 ឯកឧតិតម្ម 
សាយុ សអំាលិ	់ បានិឱ្្យដឹ្តីងថ្នា	 រៀវទិំកាថំ្នាក់្នុរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�រៀលើក្នុទំ�៧	 នៃនិ
ភាព័ជានៃដ្តីគូឺកុ្នុ�ងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា៌នារៀព័លរៀនិះ	
កានិ់ដែត្តមានិស្ថារៈស្ំខានិ់ដែថ្មីមរៀទំៀត្តរៀ�រៀព័លដែដ្តីលរៀយើងដាក់្នុដែ�និទំ�
បងាាញ�ួ�វរបស្រ់ៀយើង	 រៀដ្តីើម្បី�ជំយួឱ្្យតំ្តបន់ិរៀនិះរៀឆ្នាំះះរៀ�នៃថ្មីៃអនាគឺត្តដ៏្តីលអ
ក្រុបរៀស្ើរមយួ។
	 គឺរួរមឹួក្នុឱ្្យដឹ្តីងថ្នា	 ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 បានិរៀធ្នូវើជាមាាស់្�ិះនៃនិ
មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌ ឆំំ្នាំ២០២១	 និងិរៀវទំកិាថំ្នាក់្នុរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�
រៀលើក្នុទំ�៧	 នៃនិភាព័ជានៃដ្តីគូឺកុ្នុ�ងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុទិំអាសុ្�បពូា៌	
រៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំ	«បរៀងកើត្តទំស្វត្្តសរ៍ថី្មី�នៃនិសុ្ខុ្ញុំមាលភាព័ស្មុក្រុទំ	មនុិស្្ស	
និិងរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច»	 ដែដ្តីលក្រុបក្រុព័តីឹ្តរៀ�រយៈរៀព័លព័�រនៃថ្មីៃ	 ចាំប់ព័�នៃថ្មីៃទំ�០១	
ដ្តីល់០២	ដែខ្ញុំធុ្នូ�	ឆំំ្នាំ២០២១	នារៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ៕

 «ក្នុមព�ជារៀបីជាាចំំរៀពាះរៀ�លការណ៍៍ដែ�និការរៀខ្ញុំៀវ	(Blue	Print)	
ក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័	 ស្មធ៌្នូម	 និងិភាព័ធ្នូន់ិ	 ស្ក្រុមាប់ការអភិវិឌ្ិឍ
រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច-ស្ងគមរបស់្រៀយើង»។	 រៀនិះជាក្រុបស្ថាស្ន៍ិរៀលើក្នុរៀ�ើងរបស់្
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 កុ្នុ�ងឱ្កាស្
អរៀញូ្ញើញជាអធិ្នូបត្ត�ភាព័កុ្នុ�ងរៀវទិំការដ្តីឋមស្រ្តនីិ�	រៀលើក្នុទំ�៧	នៃនិភាព័ជានៃដ្តីគូឺកុ្នុ�ង
ការក្រុគឺបក់្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា	៌ នៃនិអងគមហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំ
អាសុ្�បូពា	៌ ឆំំ្នាំ២០២១	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�០២	 ដែខ្ញុំធុ្នូ�	 ឆំំ្នាំ២០២១	 រៀ�រៀខ្ញុំតី្ត
ក្រុព័ះស្�ហនុិ។
 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់បានិបនីិថ្នា	ឥ��វរៀនិះ	រៀយើង
បានិឈានិចូំលមក្នុដ្តីល់ទំស្វត្្តសរ៍នៃនិវិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្មហាស្មុក្រុទំ	 និងិការ
ស្ថាារក្រុបព័័និធរៀអកូ្នុ��សុ្�	ដូ្តីរៀចុំះរៀយើងក្រុតូ្តវរៀចំះច្ំបាមចាំបយ់ក្នុឱ្កាស្ទំាងអស់្	
ដែដ្តីលមានិរៀ�ចំំរៀពាះមុខ្ញុំ	រៀដ្តីើម្បី�ស្រៀក្រុមចំបានិនូិវរៀ�លរៀ�អភិិវឌ្ិឍន៍ិក្រុបក្នុប	
រៀដាយចំ�រភាព័	រមួជាមួយនិងឹទំស្្សនិវិស័្យ	SDS-SEA	របស់្រៀយើង។	
 ឯកឧតិតម្ម	បានិគូឺស្បញ្ជាាក់្នុថ្នា	ក្រុបវតិី្តស្ថាស្រ្តសី្	វប្បីធ្នូម៌	រៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	
និិងសុ្ខ្ញុំភាព័កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ	មានិទំំនាក់្នុទំនំិងយាាងជិំត្តសិុ្ទំធជាមួយនឹិងស្មុក្រុទំ	
របស្់រៀយើង។	 រៀដាយដែ�អក្នុរៀលើរបាយការណ៍៍រៀស្ដ្តីឋក្នុិចំចព័ណ៌៍រៀខ្ញុំៀវរបស់្	
PEMSEA	 ជាមួយនឹិងទំិនិុនិ័យមក្នុព័�ក្រុបរៀទំស្ចំំនិួនិដ្តីប់	 រៀស្ដ្តីឋក្នុិចំច
មហាស្មុក្រុទំក្រុតូ្តវបានិរៀគឺបាាន់ិស្ថាៅនិថ្នា	មានិត្តនៃមួក្រុបដែហល	1.4	ពាន់ិពានិ់
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់រដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត ីម្រកសងួបរសិាា � អច្ចេ�ើ �ញ�អធ៌បិតិកីែងុពិធ៌មី្របគលិជ់ួយ័ុលាភិសីាលាច្ចេម្មម្រតីិបរសិាា �ថ្នាែ ក់

�តិចិ្ចេលិ�កទី៣ី ឆ្នាំែ ២ំ០២១ �ងិពិធ៌សីច្ចេមុាធ៌ស�ួជីួវិ�ម្រម្មះះ«ស�ួម្រពឹទ្ធាា ចារយជុួហំ៊ុលុិ» �ិងស�ួអណំា�«ម្រពឹទ្ធាា ចារយលិមឹ្មនៃ�» 

កានិដ់ែត្តក្រុបរៀស្ើរជាងមនុិ	រៀស្ចំកី្នុ�ក្រុតូ្តវការ	និិងចំង់បានិបរិស្ថាានិស្ថាាត្ត	និងិ
នៃបត្តង	 ដែដ្តីល�ីល់ឱ្កាស្ដ្តីល់ក្រុក្នុស្ួងបរិស្ថាានិ	 និិងស្ថាាប័និពាក្នុ់ព័័ទំធ
បរំៀព័ញនិវូបណំ៍ងក្រុបាថំ្នាដ៏្តីពិ័ស្ដិ្តីឋរៀនិះ	 តាមរយៈការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ត្តនួាទំ�
ភារក្នុិចំច	 និិងការរៀ�ិរអំណាចំរៀ�កាន់ិថ្នាំក្នុ់រៀក្រុកាមជាត្តិ	 បរៀក្រុមើជំូនិ
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋកាន់ិដែត្តរហ័ស្ជាមុនិ	លអជាងមុនិ	ក្រុស្បតាមត្តក្រុមូវការ

 «ក្រុស្បរៀព័លដែដ្តីលរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិបានិកំ្នុពុ័ងដែត្តផ្លាាស់្បី�រ
មខុ្ញុំមាត់្តថី្មី�ការអប់រំបណ៍ះ�ះបណាាល�ុត់្តគំឺនិតិ្ត	 ឥរិយាបទំ	 កុ្នុ�ងក្រុបតិ្តបតិី្ត
រៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	 គឺឺជាក្នុតាាដ្តី៏ស្ំខានិ់មួយ	 រៀដ្តីើម្បី�បនិ្ស���ំ	 ស្័ក្នុិិស្ម
ជាព័លរដ្តីឋគំឺរូ	ស្ថាាប័និគំឺរូ	កុ្នុ�ងទំ�ក្រុកុ្នុងសុ្�វិល័យ	ក្រុស្ស់្ស្ថាាត្ត	និងិជាទំ�ក្រុកុ្នុង
រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចព័ហុបណំ៍ង	ទំ�ក្រុកុ្នុងឆ្នាំាត្ត	នៃនិរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនិ	ុក្រុកុ្នុងកំ្នុព័ង់រៀស្ថាម	»។	
រៀនិះជាក្រុបស្ថាស្ន៍ិរៀលើក្នុរៀ�ើងរបស់្	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	និងិជាក្រុបធានិក្រុកុ្នុមការងារថំ្នាក់្នុជាត្តចុិំះមូលដាានិ	
រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 កុ្នុ�ងឱ្កាស្ដែដ្តីលឯក្នុឧតី្តមអរៀញូ្ញើញជាអធិ្នូបត្ត�ភាព័កុ្នុ�ង
ព័ិធ្នូ� ក្រុបគឺល់ជ័ំយ�ភិ�ស្ថា�រៀមក្រុត្ត�ប រិស្ថាានិថំ្នាក់្នុជាតិ្តរៀលើក្នុទំ�៣	
ឆ្នាំំំ២០២១	 និិងព័ិធ្នូ�ស្រៀមាះធ្នូស្ួនិជំ�វៈចំក្រុមុះ«ស្ួនិក្រុពឹ័ទាាចាំរ្យជំុំហ៊ល» 
និិងសួ្និអំណានិ(ក្រុព័ទឹាាចាំរ្យលឹមនៃណ៍)	រៀ�ទំ�តាងំវិទ្ំយាល័យ	ហុ៊និដែស្និ	
មតីិ្តភាព័រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ។	
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តី	បានិបនិីថ្នា	រៀក្រុកាមមួប់	និិងដែ�ួផ្លាានៃនិ
ស្ុខ្ញុំស្និីិភាព័ដែដ្តីលក្រុបមុខ្ញុំរាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា	 សច្ចេម្មត�
អគគម្មហាច្ចេសនាំបតីិ ច្ចេតិច្ចេ�ហ៊ុុុ�ផ្នែស�	នាយក្នុរដ្តីឋមស្រ្តនិី�នៃនិ
ក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជា	 ខិ្ញុំត្តខំ្ញុំរក្នុបានិរៀដាយក្នុក្រុម	 បានិអនិញុ្ជាាតី្តឱ្្យ
ជំ�វភាព័ក្រុបជំនិរៀយើងកាន់ិដែត្តរីក្នុចំរៀក្រុមើនិ	 ការគិឺត្តគូឺរព័�គឺុណ៍ភាព័ជំ�វិត្ត
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ឆ្នាំំំ២០២១	 ជាឆ្នាំំំក្រុប�ងក្រុបណំាងស្ថា�រៀមក្រុត្ត�បរិស្ថាានិថ្នាំក់្នុជាតិ្ត
រៀលើក្នុទំ�៣	 ដែដ្តីលក្រុបារព័ធរៀធ្នូវើជារៀរៀងរាល់ព័�រឆ្នាំំំមីង	 ក្នុមីវិធ្នូ�រៀនិះចាំប់រៀ�ីើម
រៀរៀបចំំតាងំព័�ឆំំ្នាំ២០១៧មក្នុ	 រៀដ្តីើម្បី�រៀលើក្នុក្នុមពស់្ក្រុបត្តបិតិី្តរៀមក្រុត្ត�បរិស្ថាានិ
ស្ំរៀ�ចំូលរួមការអភិិវឌិ្ឍក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័។	 ជាលទំធ�ល
ស្ថា�បឋមសិ្ក្្នុសាចំំនួិនិ៦	 និងិវិទ្ំយាល័យចំំនួិនិ៦	 ក្រុតូ្តវបានិរៀក្រុជំើស្រៀរីស្
ជាស្ថា�រៀមក្រុត្ត�ជ័ំយ�ភិ�ស្ក្រុមាប់ឆំំ្នាំ២០២១រៀនិះ	កុ្នុ�ងរៀនាះ៖	
-ជំ័យ�ភិ�មាស្	 បានិរៀ�វិទំ្យាល័យហ៊ុនិដែស្និ	 មិត្តីភាព័	 រៀខ្ញុំត្តី
ក្រុព័ះស្�ហនុិ	
-ជំយ័�ភិ�ក្រុបាក់្នុ	បានិរៀ�វិទ្ំយាល័យហុ៊និ	ដែស្និ	ស្មុ�បុរៈ	រៀខ្ញុំតី្តក្រុក្នុរៀចំះ	
-ជំយ័�ភិ�សំ្រឹទំធ	ិ បានិរៀ�វិទ្ំយាល័យចំរំៀណ៍ះទូំរៀ�	 និងិបរៀចំចក្នុរៀទំស្
ក្រុព័ះបាទំស្រៀមិចំក្រុព័ះបរមនាថ្មី	និរៀរាតី្តមស្�ហនុិ	រៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ង់ឆំំ្នាំង។	
រៀដាយដែ�ក្នុជំយ័�ភិ�ស្ថា�បឋមសិ្ក្្នុសា៖	
-ជំយ័�ភិ�មាស្	បានិរៀ�ស្ថា�បឋមសិ្ក្្នុសាវតី្តដែចំង	រៀខ្ញុំតី្តបាត់្តដ្តីបំង	
-ជំយ័�ភិ�ក្រុបាក់្នុ	បានិរៀ�ស្ថា�បឋមសិ្ក្្នុសាក្រុក្នុវាាន់ិ	រៀខ្ញុំតី្តរៀស្ៀមរាប	
-ជំយ័�ភិ�សំ្រឹទំធ	ិបានិរៀ�ស្ថា�បឋមសិ្ក្្នុសារៀឈ្នះើខឹួ្ញុំម	រៀខ្ញុំតី្តត្្តបី�ង�ី�។ំ	
 ឯកឧតិតម្ម គួ� �ំច្ចេរ ��	 អភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 បានិ
ដែថួ្មីងការរៀកាត្តស្ររៀស្ើរគឺណ៍ៈក្រុគឺប់ក្រុគឺង	រៀ�ក្នុក្រុគូឺ	អុក្នុក្រុគូឺ	បុគឺគលិក្នុសិ្ក្្នុសា	
រៀ�វិទ្ំយាលយ័ហុ៊និ	 ដែស្និ	 មិតី្តភាព័	 ដែដ្តីលបានិខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបងឹដែក្រុបងដែថ្មីរក្្នុសា
ការពារបរិស្ថាានិរហូត្តទំទួំលបានិជ័ំយ�ភិ�ស្ថា�រៀមក្រុត្ត�បរិស្ថាានិ
ឆ្នាំំំ២០២១	 ជ័ំយ�ភិ�មាស្	 ព័�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 រៀលើការបស្រ្តញ្ជាាប
ចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង	 ការផ្លាាស្់បិ�រ�ុត្ត់គឺំនិិត្ត	 ការរៀលើក្នុក្នុមពស្់ស្ថាៅរត្ត�ក្រុស្�ញ់
បរិស្ថាានិ	និិងជំំរញុក្រុបត្តបិតិី្តការរៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	សំ្រៀ��ំក្រុទំដ្តីល់ក្នុចិំច
�ពំារបរិស្ថាានិ	និងិអភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	ការរៀក្រុបើក្រុបាស្ធ់្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តឱ្្យ
បានិស្មក្រុស្ប	មានិនិិរនីិរភាព័	និិងការរស់្រៀ�រៀដាយចំ�រភាព័។
		 រៀ�កុ្នុ�ងឱ្កាស្រៀនាះ�ងដែដ្តីរ	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
និិងឯកឧតិមី្ម គ�ួ �ំច្ចេរ ��	 បានិអរៀញូ្ញើញកាត់្តដែខ្្ញុំសបសូ្រៀមាះធ្នូ	 សួ្និ
ជំ�វ:ចំក្រុមុះ	សួ្និក្រុពឹ័ទាាចាំរ្យ	 ជំុំ	ហ៊ល	សួ្និអំណានិក្រុពឹ័ទាាចាំរ្យ	លមឹ	នៃណ៍	

និិងតារាងរៀបុត្តង់	 ស្ថតិ្តកុ្នុ�ងបរិរៀវណ៍ស្ថា�វិទ្ំយាល័យ	 ហុ៊និ	 ដែស្និ	
មតីិ្តភាព័៕

ជាក្នុដ់ែសី្ង	ការរៀធ្នូវើក្រុបត្តភិិកូ្នុមី	ការក្រុគឺបក់្រុគឺងសំ្រាម	សំ្ណ៍ល់រឹងទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	
ការការពារធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 ការអបរំ់បរិស្ថាានិ	 ការវាយត្តនៃមួគុឺណ៍វឌ្ុិឍិ
និ�តិ្តបគុឺគល	ឬរបូវនីិកុ្នុ�ងការក្រុបតិ្តបតិី្តរៀមក្រុត្ត�ភាព័លអ	ជាពិ័រៀស្ស្ការបញ្ញច�ល
ក្នុចិំចការងារបរិស្ថាានិជាចំំណុ៍ចំទំ�៦	 នៃនិរៀ�លនិរៀយាបាយភិមូ�ិុមំានិ
ស្វុត្តថភិាព័។	ឯក្នុឧតី្តមបានិបងាាញនូិវជំំរៀនិឿយាាងមុត្តមាថំ្នា	 ជ័ំយ�ភិ�	
មាស្រៀនិះ	ជារៀមាទំនិភាព័	និិងស្បញ្ជាាក្នុ់ព័�ក្នុិចំចខ្ញុំិត្តខ្ញុំំក្រុបឹងដែក្រុបងរបស់្
ថ្នាំក់្នុដ្តីឹក្នុនាំរៀខ្ញុំតី្ត	 បុគឺគលិក្នុអប់រំស្ិក្្នុសា	 មនិិ�រ	 ស្ថាាប័និជំុំវិញរៀខ្ញុំត្តី	 និិង
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋទំាងអស់្	ដែដ្តីលបានិរបួរមួ�ំទាងំក្នុមាាងំកាយ	ក្នុមាាងំចិំតី្ត	
និិងធ្នូនិធានិ	រៀលចំរៀចំញរៀ�ើងនូិវស្មិទំធ�លនារៀព័លរៀនិះ។		 	
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី ក៏្នុបានិផ្លាារំៀ�ំើសូ្មឱ្្យថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនា	ំ និងិ
ស្ហការីអប់រំស្ក្ិ្នុសា	រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិបនីិ	និងិជំំរញុការបណ៍ះ�ះបណាាល
ធ្នូនិធានិមនិុស្្សរៀលើជំំនាញធុ្នូរក្នុិចំច	 រៀដ្តីើម្បី�ឱ្្យបងបអ�និរៀយើងជាព័ិរៀស្ស្
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋកុ្នុ�ងរៀខ្ញុំតី្តអាចំទាញយក្នុនូិវស្កាានិពុ័ល	ព័�រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចព័ហុបំណ៍ង
រៀ�ទំ�រៀនិះបានិកាន់ិដែត្តរៀក្រុចំើនិ។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ឯកឧតិតម្ម ជួួប បាា រសី	៍ អគឺគនាយក្នុ	 នៃនិអគឺគនាយក្នុដាានិ
ចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង	និិងព័ត៌្តមានិបរិស្ថាានិ	បានិរាយការណ៍៍ជូំនិអងគពិ័ធ្នូ�ថ្នា	



ទំំព័័រ 9 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ព័ិភិព័រៀ�ក្នុកំ្នុពុ័ងដែត្តផ្លាាស់្បី�ររៀ�រក្នុការរៀក្រុបើក្រុបាស់្ថ្នាមព័លក្នុរៀក្នុើត្ត
រៀ�ើងវិញ	និិងថ្នាមព័លស្ថាាត្ត	រៀហើយក្នុមព�ជាក៏្នុកំ្នុព័ងុសិ្ក្្នុសាអំព័�លទំធភាព័
នៃនិក្រុបភិព័ថ្នាមព័ល�ងដែដ្តីរ។	
	 ទាក្នុទ់ំងនឹិងជំហំររបស់្ក្នុមព�ជាស្ក្រុមាប់	COP26	ឯកឧតិតម្ម
រដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តបីញ្ជាាក់្នុថ្នារៀយើងក្នុពុំ័ងរៀរៀបចំំជំំហរក្នុមព�ជារៀដ្តីើម្បី�ស្ុរំៀ�លការណ៍៍
ស្រៀក្រុមចំព័�សច្ចេម្មត�ច្ចេតិច្ចេ�នាំយុករដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី ជាមយួ�ំរៀនិះដែដ្តីរ	
ក្នុមព�ជាកំ្នុពុ័ងដែត្តរៀរៀបចំំដែ�និការយទុំធស្ថាស្រ្តសី្រយៈរៀព័លដែវងក្រុបក្នុបរៀដាយ
អព្័យាក្រុកឹ្នុត្តកាបូនិនិិងស្ង្ឃឹមឹថ្នានឹិងបញ្ញចប់រៀ�មនុិ	COP26។	រៀឆួ�ត្តកុ្នុ�ង
ឱ្កាស្រៀនាះ	 ឯកឧតិតម្ម ឯកអគគរដ្ឋឋទីតូិអូន្រ្ដីសាត លិ	ី បានិរៀល�ក្នុ
រៀ��ងបដែនិថមអំព័�កិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការជាមួយក្រុបរៀទំស្តាមដ្តីងទំរៀនួិរៀមគឺងគ	
រៀដាយរៀផ្លាាត្តស្ខំានិរ់ៀល�ការបងាាត់្តព័ជូំក្រុសូ្វ	 ដែដ្តីលបរៀញ្ញចញកាបនូិតិ្តចំ	
ការបងាាត្តព់័ជូំក្រុត្ត�	ក្រុបព័័និធធារាស្ថាស្រ្តសី្	រៀក្រុ�ះទឹំក្នុជំំនិន់ិ	និងិយនីិការបនិថយ
ការបពំ័លុបាាសិិ្ក្នុរៀ�កុ្នុ�ងស្មុក្រុទំ។	 បដែនិថមរៀល�ស្ព័�រៀនិះ	 ឯកឧតិតម្ម 
ឯកអគគរដ្ឋឋទូីតិ	បានិពិ័ភាក្្នុសាអពំ័�ការរៀរៀបចំំឯក្នុស្ថារ	រៀ�លនិរៀយាបាយ	
និិងរៀស្ចំកី្នុ�ក្រុបកាស្ពាក្នុ់ព័័និធ	 ស្ក្រុមាប់រៀក្រុត្តៀមស្និុិស្�ទំ	 រៀលើក្នុទំ�២៦	
នៃនិភាគឺ�អនុិស្ញ្ជាាក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍អងគការស្ហក្រុបជាជាតិ្ត	សី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួល
អាកាស្ធាត្ត�ុងដែដ្តីរ៕

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួបពិភាកាការងារ�ម្មយួុឯកឧតិតម្មឯកអគគរដ្ឋឋទីតូិអនូ្រ្ដីសាត លិី

ម្របចាចំ្ចេ�កម្មុ�ុ អំពីកិ�េសហ៊ុម្របតិិបតិតកិារវិិសយ័ុបរសិាា �

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១៥	ដែខ្ញុំក្នុញ្ជាា	ឆំំ្នាំ២០២១	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សំ
អាលិ ់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 បានិជួំបជាមួយឯកឧតិតម្ម Pablo 

Kang ឯក្នុអគឺគរដ្តីឋទូំត្តអូស្រ្តស្ថាាល�	ក្រុបចាំរំៀ�ក្នុមព�ជា	រៀដ្តីើម្បី�ព័ភិាក្្នុសាអំព័�កិ្នុចំច
ស្ហក្រុបតិ្តបត្តីិការវិស័្យបរិស្ថាានិ	 រវាងក្រុបរៀទំស្ទំាងព័�រ	 ជាព័ិរៀស្ស្	
ការ�លតិ្តថ្នាមព័លនិិងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងធ្នូនិធានិទឹំក្នុ	និងិការកំ្នុណ៍ត់្តជំហំរ
របស្់ក្នុមព�ជាស្ក្រុមាប់កិ្នុចំច ក្រុប ជំុំ កំ្នុ ពូ័លរៀលើក្នុទំ�២៦នៃនិបណាាភាគឺ�
អនុិស្ញ្ជាាក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ស្ហក្រុបជាជាត្តិសី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាត្តុ	
(COP26)។	
 ឯកឧតិតម្ម រដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តបីានិរៀលើក្នុថ្នា	សុ្ខ្ញុំស្និីិភាព័	និងិរៀស្ថរភាព័	
និរៀយាបាយគឺឺជាក្នុតាាសំ្ខាន់ិដែដ្តីលរៀធ្នូវើឱ្្យក្នុមព�ជាមានិឱ្កាស្គិឺត្តគូឺរអំព័�
ការអភិិវឌ្ិឍរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចនិិងស្ងគម។	 ឯកឧតិតម្មក៏្នុបញ្ជាាក់្នុថ្នារៀបស្ក្នុក្នុមី
ស្ខំាន់ិរបស្ក់្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិរៀផ្លាាត្តរៀលើ	កិ្នុចំច�ពំារបរិស្ថាានិ	ការក្រុគឺបក់្រុគឺង
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	ការអភិិរក្នុ្សជំ�វៈចំក្រុមុះ	 និិងការរស់្រៀដាយចំ�រភាព័។	
ស្ក្រុមាប់ក្នុមព�ជា	 រាជំរដាាភិិបាលបានិរៀរៀបចំំដែ�និការជាយុទំធស្ថាស្រ្តស្ី	
ស្ក្រុមាប់រយៈរៀព័លដែវង	សី្�ព័�ការរៀរៀបចំំរៀហដាារចំនាស្មពន័ិធស្ងគមរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច	
កុ្នុ�ងរៀនាះក៏្នុមានិការគឺិត្តគឺូរអំព័�ក្រុបភិព័ថ្នាមព័លនារៀព័លអនាគឺត្ត�ង
ដែដ្តីរ។	 ឯកឧតិតម្មក៏្នុបានិបដែនិថមថ្នាក្រុបរៀទំស្ចិំនិកំ្នុព័ងុបញ្្ញឈប់ការ�ីល់
មលូធិ្នូស្ក្រុមាប់គឺរៀក្រុមាងបរៀងកើត្តថ្នាមព័លអគឺគសិ្និ�មក្នុព័�ធ្្នូយ�ងថី្មី	 បចំច�ប្បីនុិ
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ទីទួីលិជួួបសចំ្ចេ�ះសណំាលិ �ងិ�តលិអ់�ុសាស�ដ៍្ឋលិច់្ចេបកខជួ�ជួយ័ុលាភីិ
អាហារបូករ�៍ការអភិិវិឌ្ឍឍធ៌�ធា�ម្ម�សុសរបសម់្របច្ចេទីសជួបា�ុ (JDS-2020) 

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�០៦	ដែខ្ញុំក្នុញ្ជាា	ឆំំ្នាំ២០២១	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 បានិទំទួំលជួំបសំ្រៀណ៍ះសំ្ណាល	 និងិ�ីល់
អនុិស្ថាស្ន៍ិដ្តីល់រៀបក្នុខជំនិជំ័យ�ភិ�អាហារូបក្នុរណ៍៍ការអភិិវឌ្ិឍ
ធ្នូនិធានិមនុិស្្សរបស់្ក្រុបរៀទំស្ជំបុុនិ	 (JDS-2020)	 ចំនួំិនិ	 ២៦នាក់្នុ	
មនុិនឹិងបអ�និរៀចំញដំ្តីរៀណ៍ើររៀ�ស្ក្ិ្នុសារៀ�ក្រុបរៀទំស្ជំបុុនិ	នារៀព័លខាងមខុ្ញុំរៀនិះ។	
ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ីី	 បានិដែថួ្មីងអបអរស្ថាទំរចំំរៀពាះបអ�និៗទំទួំលបានិ
ឱ្កាស្អភិិវឌ្ិឍន៍ិស្មត្តថភាព័	ជាពិ័រៀស្ស្ឱ្កាស្សិ្ក្្នុសាដែស្វងយល់ផ្លាាល់
រៀ�ក្រុបរៀទំស្ជំបុុនិអំព័�ភាព័រៀជាគឺជំ័យ	 ភាព័ខាាំង	 បទំព័ិរៀស្ថាធ្នូនិ៍លអៗ
នៃនិក្រុបព័និធរ័ៀរៀបចំំស្ងគម	រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច	ឧស្្សាហ៍ក្នុមី	និងិស្ហក្រុគិឺនិភាព័របស់្
ជំបុុនិ។	
	 បដែនិថមរៀលើស្ព័�រៀនិះ	ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី ក៏្នុបានិដែចំក្នុរំដែលក្នុ
បទំពិ័រៀស្ថាធ្នូន៍ិរៀ�កុ្នុ�ងការរៀ�សិ្ក្្នុសារៀក្រុ�ក្រុបរៀទំស្	ជាពិ័រៀស្ស្រៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្ត
ឱ្្យបអ�និៗក្រុបឹងដែក្រុបងរៀរៀនិសូ្ក្រុត្តអភិិវឌ្ិឍន៍ិស្មត្តថភាព័ខួ្ញុំ�និ	 បរៀងកើត្តទំំនាក់្នុទំំនិង
លអៗជាមួយមិតី្តបររៀទំស្	ស្ថាាល់ការវិវត្តីពិ័ភិព័រៀ�ក្នុ	ស្ថាាល់ជំបុុនិ	និិង
ស្ថាាល់ខួ្ញុំ�និឯង	រៀដ្តីើម្បី�យក្នុចំំរៀណ៍ះជំនំាញមក្នុអភិិវឌ្ិឍន៍ិស្ងគមជាតិ្តក្នុមព�ជា៕
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ថ្នាមព័លចំក្រុមុះ	រៀដាយបរៀងកើនិការគិឺត្តគូឺរព័�ក្រុបភិព័ថ្នាមព័លស្ថាាត្តនិិង
ថ្នាមព័លក្នុរៀក្នុើត្តរៀ�ើងវិញ	ការកាត់្តបនិថយការរៀក្រុបើក្រុបាស្ប់ាាសិិ្ក្នុ	លទំធភាព័
នៃនិការទាញយក្នុសំ្ណ៍ល់រៀ�ជាថ្នាមព័ល	និងិការតាងំចិំតី្តរបស់្ក្នុមព�ជា
កុ្នុ�ងការរៀធ្នូវើឱ្្យរចំនាស្មព័និធរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចក្នុមព�ជាឱ្្យមានិភាព័នៃបត្តងជាង
មនុិបនាាប់ព័�ការរីក្នុរាលដាលនៃនិជំំងឺកូ្នុវីដ្តី-១៩។	
ក្នុចិំចក្រុបជំុំបានិទំទួំលលទំធ�លសំ្ខាន់ិៗដ្តីចូំត្តរៀ�៖
១.ភាគឺ�ក្នុមព�ជារៀសុ្ើសំុ្ឱ្្យ	GGGI	ជួំយរៀក្នុៀរគឺរធ្នូនិធានិកុ្នុ�ងវិស័្យក្រុគឺប់ក្រុគឺង
ស្ំណ៍ល់រឹង	 រៀដាយដែស្វងរក្នុលទំធភាព័នៃនិការទំទួំលបានិឧបក្នុរណ៍	៍
រថ្មីយនីិដឹ្តីក្នុសំ្រាម	និិង�ការដុ្តីត្តសំ្ណ៍ល់ជារៀដ្តីើម
២.ក្នុមព�ជា�ំក្រុទំ	 GGGI	 ក្នុុ�ងការរៀក្នុៀរគឺរធ្នូនិធានិស្ក្រុមាប់ការស្ិក្នុ្សា
ស្មិទំធលទំធភាព័រៀព័ញរៀលញនៃនិការដែក្នុនៃចុំស្ំណ៍ល់រឹងរៀ�ជាថ្នាមព័ល
ឥនិធនិៈចំំរៀហះព័�សំ្រាម(RDF)	រៀ�ក្នុមព�ជា
៣.ភាគឺ�ក្នុមព�ជា	 និងិ	 GGGI	 ឯក្នុភាព័�ំការរៀរៀបចំំក្រុកុ្នុងឱ្្យកាន់ិដែត្តមានិ
ភាព័នៃបត្តង	ក្រុស្បតាមបរិបទំថី្មី�របស់្ក្នុមព�ជា
៤.ក្នុមព�ជា	និិងGGGI	ឯក្នុភាព័�ំកុ្នុ�ងការដែស្វងរក្នុឱ្កាស្នៃនិទំ��្សារកាបនូិ
ស្ក្រុមាប់ឥណ៍ទានិកាបូនិរៀចំញព័�ការកាត់្តបនិថយការរៀក្រុបើក្រុបាស់្ថ្នាមព័ល
ដ្តីចូំជាកុ្នុ�ងវិស័្យកាត់្តរៀដ្តីរ	ដែដ្តីលមានិស្កាានុិព័លស្ក្រុមាប់ទំ��្សារអឺរ�បុ៕

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ជួួបម្របជំុួច្ចេទីវភាគី�មួ្មយុអគគនាំយុក

វិិទីាសាា �អភិិវិឌ្ឍឍ�៍នៃបតិងសកលិ

	 រៀ�ទំ�សី្�ការក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	រៀ�នៃថ្មីៃទំ�២៦	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០២១	
ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ក្រុបធានិក្រុកុ្នុមក្រុបក្ឹ្នុសាជាតិ្តអភិវិឌ្ិឍន៍ិរៀដាយ
ចំ�រភាព័	និិងជារដ្តីឋមស្រ្តនិី�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	បានិជួំបក្រុបជំុំរៀទំវភាគឺ�	ជាមួយ
ច្ចេលាក Frank Rijsberman	 អគឺគនាយក្នុវិទ្ំយាស្ថាានិអភិិវឌ្ិឍន៍ិ
នៃបត្តងស្ក្នុល	(GGGI)	និងិស្ហការី	តាមរយៈក្រុបព័័និធវីរៀដ្តីអូ	(Zoom)	
រៀដ្តីើម្បី�ព័ិភាក្នុ្សាព័�ក្នុិចំចស្ហការរៀលើការអភិិវឌ្ិឍនៃបត្តង	 រៀដាយរៀផ្លាាត្តរៀលើ
វឌិ្ឍនិភាព័ការងារក្នុនិួងមក្នុ	 និិងទិំស្រៀ�បនិីពាក់្នុព័័និធនឹិងគឺរៀក្រុមាង
មយួចំំនួិនិដូ្តីចំជា	គឺរៀក្រុមាងរៀលើក្នុក្នុមពស់្ការអនុិវតី្តថ្នាមព័លរៀដាយនិិរនីិរភាព័
រៀ�កុ្នុ�ងវិស័្យកាត្តរ់ៀដ្តីររៀ�ក្នុមព�ជា	គឺរៀក្រុមាងទាញដែក្នុនៃចុំស្ណំ៍ល់រឹងរៀ�ជា
ថ្នាមព័លឥនិធនិៈចំំរៀហះព័�សំ្រាម(RDF)	 និិងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងសំ្ណ៍ល់រឹង	
និិងនិគឺរូបនិ�យក្នុមី។	 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តបីានិវាយត្តនៃមួខ្ញុំពស់្រៀលើ
ទំំនាក់្នុទំំនិងរវាងក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	និងិGGGI	រៀលើកិ្នុចំចស្ហការក្នុនួិងមក្នុ	
ដែដ្តីលក្នុមព�ជាបានិទំទួំល�លក្រុបរៀយាជំន៍ិរៀលើកិ្នុចំចស្ហការរៀនិះ	 និងិបនីិ
ក្នុចិំចស្ហការជាមួយ	GGGI	រៀ�រៀព័លខាងមុខ្ញុំ។	
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តក៏ី្នុបានិជំក្រុមាបជំនូិភាគឺ�	 GGGI	 រៀលើ
វឌ្ិឍនិភាព័របស្ក់្នុមព�ជាកុ្នុ�ងវិស័្យបរិស្ថាានិដូ្តីចំជាការរៀធ្នូវើឱ្្យក្រុបរៀស្ើររៀ�ើង
និវូការក្រុគឺបក់្រុគឺងសំ្ណ៍ងលរឹ់ង	ការបរៀងកើនិថ្នាមព័លព័នឺួិក្រុព័ះអាទិំត្្តយកុ្នុ�ង
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ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តមី្រកសងួបរសិាា �ដ្ឋកឹនាំមំ្របតិិភូិ អច្ចេ�ើ �ញ�លូិរមួ្មពធីិ៌ច្ចេ�រព
ម្រពះវិិញ្ញាា �កខ�ាម្រពះបរម្មរតិ�ច្ចេកាដ្ឋឋ

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១៥	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០២១	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	បានិដឹ្តីក្នុនំាថំ្នាក្នុដ់្តីកឹ្នុនំា	មស្រ្តនីិ�រាជំការរៀក្រុកាមឱ្វាទំ
នៃនិក្រុក្នុស្ួងបរិស្ថាានិ	អរៀញ្ញូើញចូំលរួមពិ័ធ្នូ�រៀ�រព័	ម្រពះវិិញ្ញាា �កខ�ា 
ម្រពះករណុា ម្រពះបាទីសច្ចេម្មត� ម្រពះ�ច្ចេ�តិតម្ម សីហ៊ុ�ុ 
ម្រពះបរម្មរតិ�ច្ចេកាដ្ឋឋ	គឺក្រុមប់ខួ្ញុំប៩ឆំំ្នាំ	រៀ�វិមានិក្រុព័ះបរមរបូ	ស្ថតិ្តរៀ�
មណិ៍លស្នួិច្ំបារខាងរៀក្នុើត្តវិមានិឯក្នុរាជ្ំយ	និិងរៀ�ទំ�សី្�ការក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ។
	 តាងនាមឱ្្យថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនា	ំនិិងមស្រ្តនីិ�រាជំការទំាងអស់្នៃនិក្រុក្នុស្ងួ	
បរិស្ថាានិ	ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ីបានិស្ដែមីងនូិវក្រុព័ះរាជំមរណ៍ទុំក្នុខយាាង
រៀក្រុក្នុៀមក្រុក្នុបំ�ំតុ្ត	 ចំរំៀពាះការយាងរៀស្ថាយទំវិងគត្តរបស់្	 ម្រពះករណុា 
ម្រពះបាទីសច្ចេម្មត� ម្រពះ�ច្ចេ�តិតម្ម សហី៊ុ� ុម្រពះម្មហាវីិរកសម្រតិ 
ម្រពះវិរ�ជួបិតាឯក�ជួយ�តិិ បរូ�ភាពទីកឹដី្ឋ �ិង
ឯកភាព�តិិផ្នែខិមរ ម្រពះបរម្មរតិ�ច្ចេកាដ្ឋឋ។	
	 ស្មូរំឭក្នុថ្នា ម្រពះករណុា ម្រពះបាទីសច្ចេម្មត� ម្រពះ�ច្ចេ�តិតម្ម 
សហី៊ុ�ុ ម្រពះបរម្មរតិ�ច្ចេកាដ្ឋឋ	បានិយាងរៀស្ថាយទិំវងគត្តរៀដាយក្រុព័ះ
ជំរាពាធ្នូ	កាលព័�នៃថ្មីៃទំ�១៥	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០១២	រៀ�មនិិ�ររៀព័ទ្ំយ	រៀ�ក្រុក្នុងុ
រៀបុកំាង	 ក្រុបរៀទំស្ចិំនិ។	 ក្រុព័ះបរមស្ព័របស្ក់្រុព័ះអងគ	 ក្រុតូ្តវបានិដ្តីដែងហមក្នុ	
ដ្តីល់រាជំធានិ�ភំុិរៀព័ញ	រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១៧	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០១២	និិងបានិត្តមកល់
រយៈរៀព័ល៩០នៃថ្មីៃ	 រៀ�កុ្នុ�ងក្រុព័ះបរមរាជំវំាង	 រៀដ្តីើម្បី�ឱ្្យក្រុព័ះរាជំវង្សានុិវង្ស	
មស្រ្តនីិ�រាជំការ	ក្រុបជារាស្រ្តសី្	អងគទូំត្ត	ក្រុព័មទំាងរៀមដឹ្តីក្នុនាបំណាាក្រុបរៀទំស្ជា
មតីិ្ត	ចូំលស្ដែមីងក្រុព័ះរាជំមរណ៍ទុំក្នុខ	និិងរៀ�រព័ក្រុព័ះវិញ្ជាាណ៍ក្នុខនិធ៕
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ចំលូរមួព័� ច្ចេលាក Terrance Teoh Yih Min,	នាយក្នុក្រុបតិ្តបតិី្តនៃនិ
ធ្នូនា�រ	Hong	Leong	Cambodia	,រៀ�ក្នុ	Mohan	Tirugmana-
sam	Bandam,	នាយក្នុក្រុបតិ្តបតិី្តនៃនិកាដែស្ត្ត	Khmer	Times,រៀ�ក្នុ	
រៀស្ង	រៀមុងត្តងុ	ក្រុបធានិនាយក្នុដាានិដែ�ុក្នុចំ្បាប់នៃនិស្ហព័័និធនិិរៀយាជំក្នុ	
និិងស្មាគឺមពាណិ៍ជូំក្នុមីក្នុមព�ជា�ងដែដ្តីរ៕

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់អ�ញុ្ញាា តិឱ្យយសភាព៌ា�ិជួើកម្មមមាា ច្ចេ�សុ ីម្របចាកំមុុ្ម� 

ជួួបពភិាកាការងារ

	 រៀ�ក្នុុ�ងជំំនិួបពិ័ភាក្នុ្សាការងារ	 ជាមួយស្ភាពាណ៍ិជំូក្នុមី
មាារៀ�សុ្�ក្រុបចាំកំ្នុមព�ជា	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	បានិស្ថាាគឺមន៍ិយាាងក្នុក់្នុរៀ�ា	ចំំរៀពាះវិនិិរៀយាគឺនិិមាារៀ�សុ្�	
ដែដ្តីលមានិបំណ៍ងមក្នុបណាាក់្នុទុំនិរក្នុសុ្�រៀ�ក្នុមព�ជា	ក្រុស្បរៀព័លដែដ្តីលក្នុមព�ជា	
មានិសុ្ខ្ញុំស្និីិភាព័	រៀស្ថរភាព័និរៀយាបាយ	និងិការអភិិវឌ្ិឍរៀហដាារចំនាស្មពនិធ័
របូវនីិទូំទំាងក្រុបរៀទំស្។	
	 ជាក្នុចិំចរៀឆួើយត្តប	ច្ចេលាក Tan Khee Meng,	ក្រុបធានិស្ភា
ពាណិ៍ជូំក្នុមីមាារៀ�សុ្�រៀ�ក្នុមព�ជា	និងិជានាយក្នុក្រុគឺប់ក្រុគឺងនៃនិក្រុក្នុមុហុ៊និBaker	
Tilly	(Cambodia)	Co.,	Ltd.	បានិបញ្ជាាក់្នុថ្នា	អុក្នុនិិរៀយាគឺទុំនិមាារៀ�ស្ុ�	
និឹងរៀ�រព័ចំ្បាប់វិនិិរៀយាគឺរៀ�ក្នុមព�ជា	 ជាព័ិរៀស្ស្នឹិងក្រុបកាន់ិខាាប់នូិវ
រៀ�លការណ៍៍បរិស្ថាានិ	 រៀដ្តីើម្បី�ព័ក្រុងឹងកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបត្តីិការកាន់ិដែត្តលអ
ក្រុបរៀស្ើររវាងក្រុបរៀទំស្ទាងំព័�រ។	 ជាមួយ�ំរៀនិះដែដ្តីរ	 វិនិិរៀយាគឺនិិមាារៀ�សុ្�	
ក្នុំព័ុងមានិការចាំប់អាមរីណ៍៍ខាាំង	 ការព័ក្រុង�ក្នុដែ�និការវិនិិរៀយាគឺនានា	
រៀ�ដ្តីលក់្រុក្នុងុក្រុព័ះស្�ហនិ	ុរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិជាទំ�ក្រុក្នុងុថី្មី�	មានិស្កាានុិព័លខ្ញុំពស្់	
ការអភិិវឌ្ិឍរៀលឿនិ	និិងជាទំ�ក្រុកុ្នុងព័ហុបណំ៍ង។
	 គួឺរបញ្ជាាក្នុ់ថ្នា	រៀ�ក្នុុ�ងជំំនិួបព័ិភាក្្នុសារៀនិះ	ក្នុ៏មានិការអរៀញ្ញូើញ



ទំំព័័រ 14 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ការអភិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	និងិក្រុបព័័និធរៀអកូ្នុ��សុ្�	(ការក្នុស្ថាងអនាគឺត្តរួម�ំ
ស្ក្រុមាបជ់ំ�វិត្តទាងំអស់្រៀ�រៀលើដែ�និដ្តី�)	 និងិបានិពិ័និិត្្តយ	 និងិពិ័ភាក្្នុសា
រៀលើស្ក្នុមីភាព័ការងារ	 រមួមានិ៖	១)ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ក្រុបព័័និធរៀអកូ្នុ��សុ្�
ស្ក្រុមាបជ់ាមរៀធ្្នូយាបាយដ្តីល់ការធានាបានិនូិវអាហារស្ខុ្ញុំភាព័	ការងារ	
ពាណ៍ជូិំក្នុមី	និងិការអប់រំ,	២)ការ�្សារភាាបរ់វាងថ្មីវិកា	និិងការក្នុស្ថាង
ស្មត្តថភាព័រៀដ្តីើម្បី�រៀលើក្នុក្នុមពស់្ក្រុបព័័និធរៀអកូ្នុ��សុ្�,	៣)ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្
ស្ក្នុមីភាព័	 និិងគំឺនិតិ្ត�ិ�ចំរៀ�ិើមកុ្នុ�ងការអនុិវតី្តរមួ�ំរវាងជំ�វៈចំក្រុមុះ	 ការ	
ដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត	 និងិដ្តី�/ស្មុក្រុទំ។	 ទំនឹិិមនឹិងរៀនិះ	 និងិតាមរយៈ
ក្នុចិំចក្រុបជំុំតុ្តមលូ	បណាាថំ្នាក់្នុដ្តីកឹ្នុនាក៏ំ្នុបានិបនិិកិ្នុចំចពិ័ភាក្្នុសារៀលើក្រុបធានិបទំ	
ចំំនួិនិ៤	ជាបនិិរៀទំៀត្ត	 រួមមានិ៖	១)ការយក្នុចិំតី្តទុំក្នុដាក់្នុស្ថាារធ្នូនិធានិ
ជំ�វៈចំក្រុមុះរៀ�ើ	ងវិញ,	២)ការលុបបំបាត្តប់ញ្ជាា	និងិក្នុងវះខាត្តហិរញ្ញញប្បីទានិ	
ជំ�វៈចំក្រុមុះ	 និងិការធានានូិវមរៀធ្្នូយាបាយស្ក្រុមាប់ការអនិវុតី្ត,	 ៣)ការ
អភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	 និិងការអភិិវឌ្ិឍន៍ិរៀដាយចំ�រភាព័,	 និិង៤)ចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង	
និវានុិវតី្តន៍ិ	និិងការដែបងដែចំក្នុ�លក្រុបរៀយាជំន៍ិ៕

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់�លូិរមួ្មកែងុក�ិេម្របជុួថំ្នាែ កដ់្ឋកឹនាំ�ំ�ខុ់ិសន់ៃ�ស�ែសិទីីកពូំលិរដ្ឋឋ

�ភាគចី្ចេលិ�កទី១ី៥ នៃ�អ�ុសញ្ញាា សហ៊ុម្រប��តិិសតពីីជីួវិៈ�ម្រម្មះះ 

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១២	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០២១	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនិិ�ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 បានិដឹ្តីក្នុនាកំ្រុបតិ្តភិកូ្នុមព�ជាចំំនួិនិ៥០របូ	 មក្នុព័�
ក្រុក្នុស្ងួស្ថាានិប័និពាក់្នុព័័និធ	 ចូំលរមួកុ្នុ�ងកិ្នុចំចក្រុបជំុំថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនាជំាន់ិខ្ញុំពស់្	
(High	Level	Segment	-	Leader's	Submit	and	Ministerial	Seg-
ment	Plenery)	នៃនិស្និុិស្�ទំកំ្នុព័លូរដ្តីឋជាភាគឺ�រៀលើក្នុទំ�១៥	នៃនិអនិសុ្ញ្ជាា	
ស្ហក្រុបជាជាតិ្តសិ្�ព័�ជំ�វៈចំក្រុមុះ	(CBD-COP	15)	តាមរយៈក្រុបព័័និធរូបភាព័	
និិងសំ្រៀ�ង(អនិឡាញ)។	 កិ្នុចំចក្រុបជំុំរៀនិះដឹ្តីក្នុនា	ំ និងិស្ក្រុមបស្ក្រុមួល
រៀដាយ	ឯកឧតិតម្ម Huang Runqiu	រដ្តីឋមស្រ្តនិិ�រៀអកូ្នុ��សុ្�	និងិបរិស្ថាានិ	
នៃនិស្ថាធារណ៍រដ្តីឋក្រុបជាមានិិត្តចិំនិ	 និងិមានិការចូំលរមួព័�ថំ្នាក់្នុដ្តីកឹ្នុនំា
ដែដ្តីលជាតំ្តណាងនៃនិក្រុបរៀទំស្ស្មាជិំក្នុ	 និិងអុក្នុពាក់្នុព័ន័ិធរាប់ពានិន់ាក្នុ។	
ក្នុចិំចក្រុបជំុំរៀនិះរៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀដាយស្ថាធារណ៍រដ្តីឋក្រុបជាមានិិត្តចិំនិ	ស្ហការ
ជាមយួនិងឹរៀលខាធិ្នូការដាានិ	UN-CBD	កុ្នុ�ងរៀ�លបំណ៍ងធានាបានិនូិវ
ការ�ំក្រុទំស្ក្រុមាប់ក្នុក្រុមិត្តនិរៀយាបាយព័�បណាាថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនំារៀ�រៀលើ
ព័ភិិព័រៀ�ក្នុ	 រៀលើដំ្តីរៀណ៍ើរការរៀរៀបចំំក្រុក្នុបខ្ញុំណិ៍ការងារជំ�វៈចំក្រុមុះស្ក្នុល
រៀក្រុកាយឆំំ្នាំ២០២០	(Post-2020	GBF)	រួមទាងំការពិ័និត្ិ្តយ	និងិស្រៀក្រុម
ចំរៀលើរៀស្ចំកិ្នុ�ដែថួ្មីងការរួមទំ�ក្រុកុ្នុងគួឺនិម�ង	(Kuning	Declaration)។
	 ជាក្នុចិំចចាំប់រៀ�ិើមស្ក្រុមាប់ក្នុចិំចក្រុបជំុំរៀនិះ	បណាាថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនារំៀ�រៀលើ	
ព័ភិិព័រៀ�ក្នុ	បានិរៀធ្នូវើក្នុរៀស្ចំកិ្នុ�ដែថួ្មីងការណ៍៍រៀដ្តីើម្បី�បងាាញព័�ឆនិិៈ	និងិជំំហរ	
រមួកុ្នុ�ងការ�ំក្រុទំដ្តីល់ការរៀរៀបចំំ	និងិជំំរញុរៀលើការអនុិម័ត្តក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ការងារ	
ជំ�វៈចំក្រុមុះស្ក្នុលរៀក្រុកាយឆំំ្នាំ២០២០រៀនិះ	 រមួទាងំមរៀធ្្នូយាបាយធ្នូនិធានិ
រៀដ្តីើម្បី��កំ្រុទំ	និិងធានាបានិនូិវក្រុបស្ទិំធភាព័ក្រុព័មទំាងចំក្នុខ�វិស័្យឆំំ្នាំ២០៥០	
សិ្�ព័�ការរស់្រៀ�រៀដាយភាព័សុ្ខ្ញុំដុ្តីមរមនាជាមួយធ្នូមីជាតិ្ត។
	 ជាលទំធ�ល	 កិ្នុចំចក្រុបជំុំបានិរៀផ្លាាត្តសំ្ខានិរ់ៀលើការរៀលើក្នុក្នុមពស់្
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ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់ដ្ឋកឹនាំកំ�ិេម្របជុួចំ្ចេលិ�កដំ្ឋបងូរបសគ់�ៈកមាម ធិ៌ការ
ម្រគប់ម្រគងស�ំម្ម ស�ំលិរ់ងឹទីីម្របជុួជំួ�

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១១	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០២១	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 និិងជាក្រុបធានិគឺណ៍ៈក្នុមាៅធិ្នូការ	 (គឺ.គឺ.ស្.)	
បានិដឹ្តីក្នុនំាកិ្នុចំចក្រុបជំុំរៀលើក្នុដំ្តីបូងរបស្គ់ឺណ៍ៈក្នុមាៅធិ្នូការក្រុគឺប់ក្រុគឺងស្រំាម	
ស្ណំ៍ល់រឹងទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	(គឺ.គឺ.ស្.)	រៀដ្តីើម្បី��្សព័វ�្សាយរៀ�លនិរៀយាបាយ	
លខិ្ញុំតិ្តបទំដាានិគឺតិ្តយតិីុ្ត	ការកំ្នុណ៍ត់្តវិធានិការចាំបំាចំ	់និងិទិំស្រៀ�ព័ក្រុង�ក្នុ	
វិស្ថាលភាព័នៃនិការ�ីល់រៀស្វាពាក់្នុព័ន័ិធនឹិងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងសំ្រាម	សំ្ណ៍ល់រឹង	
ទំ�ក្រុបជំុំជំនិ។	
	 ក្នុិចំចក្រុបជំុំរៀលើក្នុដំ្តីបូងរបស្់គឺណ៍ៈក្នុមាៅធិ្នូការក្រុគឺប់ក្រុគឺងស្ំរាម	
ស្ណំ៍ល់រឹងទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	 (គឺ.គឺ.ស្.)	 តាមរយៈក្រុបព័័និធវីរៀដ្តីអូព័�ចំមាាយ	
មានិការចំលូរមួរបស់្ឯក្នុឧតី្តម	 រៀ�ក្នុជំំទាវ	 រៀ�ក្នុ	 រៀ�ក្នុក្រុស្�	 ដែដ្តីល
ជាស្មាជិំក្នុគឺណ៍ៈក្នុមាៅធិ្នូការ	(គឺ.គឺ.ស្.)	ថំ្នាក្នុដឹ់្តីក្នុនាកំ្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	
ត្តណំាងក្រុក្នុសួ្ង	ស្ថាាបន័ិពាក់្នុព័័និធ	រដ្តីឋបាលរាជំធានិ�	រៀខ្ញុំតី្ត	រដ្តីឋបាលក្រុក្នុងុ	
ក្រុស្កុ្នុ	និិងមនិិ�របរិស្ថាានិរាជំធានិ�	រៀខ្ញុំតី្ត	ស្រុប	៤២១នាក់្នុ៕
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«របូវិ�តបគុគលិ �ងិ�តិីិបគុគលិច្ចេ�ែ�ម្ម ទីទីលួិបា�ប័�ណ សរច្ចេស�រច្ចេម្មម្រតិភីាពបរសិាា �»

រៀលើក្នុមពស្កិ់្នុចំច�ពំារបរិស្ថាានិ	 ការអភិរិក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	 ការរៀក្រុបើក្រុបាស្់
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តឱ្្យមានិនិិរនីិរភាព័	 និិងការរស់្រៀ�រៀដាយចំ�រភាព័	 រៀ�
ក្នុមព�ជា។
 

នាឱ្កាស្រៀនាះដែដ្តីរ	 ឯកឧតិតម្ម ជួួប បាា រសី	៍ អគឺគនាយក្នុ	 នៃនិ
អគឺគនាយក្នុដាានិចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង	 និងិព័័ត៌្តមានិបរិស្ថាានិ	 ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
បានិដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍	 និងិស្ដែមិងនូិវការដ្តីងឹគុឺណ៍	 ដ្តីល់អុក្នុ�ំក្រុទំ	
អុក្នុឧបត្តថមុ	 និិងក្រុបតិ្តបតិី្តក្នុររៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិទំាងអស់្	 កុ្នុ�ងបុព័វរៀហតុ្ត
រៀលើក្នុក្នុមពស់្បរិស្ថាានិ	និងិធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត។	ក្នុមីវិធ្នូ�រៀនិះ	ជាការ�ិល់និវូ
ការអបអរស្ថាទំរ	�្សព័វ�្សាយ	និិងបំ�ុស្ឱ្្យមានិការចូំលរមួកាន់ិដែត្តរៀក្រុចំើនិ	
រៀដ្តីើម្បី�ដែក្រុបកាាយក្នុមព�ជារៀពាររៀព័ញរៀដាយព័លរដ្តីឋលអ	និិងបរិស្ថាានិលអ។

	 ក្រុបតិ្តបតិី្តក្នុរ	 ជានិ�តិ្តបុគឺគល	 និងិរបូវនីិបុគឺគលរៀឆុើម	 ស្រុបចំនួំិនិ	
២៣០រូប	ទំទួំលបានិប័ណ៍ណស្ររៀស្ើររៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិព័�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
រៀក្រុកាមអធ្នូបិត្ត�ភាព័	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	រៀ�នៃថ្មីៃទំ�២៤	ដែខ្ញុំវិចិិំកា	ឆំំ្នាំ២០២១។
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត ី សាយុ សអំាលិ	់ បានិមានិ	
ក្រុបស្ថាស្ន៍ិរៀលើក្នុរៀ�ើងនូិវចំំណុ៍ចំគឺនឹួិះថ្នា	ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិមានិរៀបស្ក្នុក្នុមី	
ជារៀក្រុចំើនិកុ្នុ�ងវិស័្យបរិស្ថាានិ	កុ្នុ�ងរៀនាះ	ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ក្រុបត្តបិតិី្តរៀមក្រុត្ត�ភាព័
បរិស្ថាានិ	គឺឺជាកិ្នុចំចការមយួដ៏្តីសំ្ខានិ	់រៀធ្នូវើយាាងណាឱ្្យក្នុមព�ជាមានិបរិស្ថាានិ
ស្ថាាត្ត	 មានិភាព័នៃបត្តង	 និងិមានិភាព័សុ្�វិល័យ។	 ការងាររៀនិះ	 អាចំ
ស្រៀក្រុមចំបានិ	 ដ្តីរាបណាមានិការចូំលរមួព័�ក្រុគឺប់ត្តអួងគពាក់្នុព័ន័ិធ	 និងិ
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋក្រុគឺប់រូប។	 ជាក្រុបវតិី្តស្ថាស្រ្តសី្ថី្មី�របស់្ក្នុមព�ជា	 ក្រុបជាព័លរដ្តីឋ	
ចាំបរ់ៀ�ីើមស្ថាាល់អពំ័�ស្កាានុិព័ល	និិងស្ក្រុមស់្ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	ដែដ្តីលមានិ
ត្តបំន់ិរៀទំស្ចំរណ៍៍ស្ម្បី�រដែបប	 ជាពិ័រៀស្ស្រៀទំស្ភាព័ដែបបធ្នូមីជាតិ្ត។	
រៀ�ីើមរៀចំញព័�ក្នុតាារៀនិះ	បរៀងកើត្តនូិវមនិសិ្ការក្រុស្ឡាញទ់ំកឹ្នុដ្តី�	និងិធ្នូមីជាតិ្ត
កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្	 ដែដ្តីលជាមលូដាានិក្រុគឹឺះជំំរញុឱ្្យក្នុចិំច�ំពារបរិស្ថាានិ	 និងិការ
អភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 ទំទួំលបានិរៀជាគឺជ័ំយ។	 ឯក្នុឧតី្តមរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�	
ស្ូមដែថួ្មីងអំណ៍រគឺុណ៍ចំំរៀពាះការចំូលរួមក្រុបតិ្តបតិី្តរៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ
របស្ក់្រុបតិ្តបតិី្តក្នុរទំាអស់្	ដែដ្តីលបានិចំលូរួមជាមួយក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	និិង
ស្មូបនីិស្ក្នុមីភាព័រៀនិះជាមួយក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបនីិរៀទំៀត្ត	 រៀដ្តីើម្បី�រមួ�ំ
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	 រៀ�ឆំំ្នាំ២០២១រៀនិះ	ក្រុបតិ្តបតិី្តក្នុររៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិរៀឆុើម	ស្រុប
ចំំនួិនិ២៣០អងគ/នាក់្នុ	ដែដ្តីលទំទួំលបានិបណ៍ណស្ររៀស្ើររៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	
មក្នុព័�ចំក្រុមុះវិស័្យ	រមួមានិជាអាទ៍ំ៖	ទំ�១)និិតិ្តបគុឺគល	ដូ្តីចំជា	ក្រុក្នុមុហុ៊និ
�លិត្តរៀភិស្ជូំៈ	ក្រុក្នុមុហុ៊និទូំរស័្ពិ័ចំល័ត្ត	ក្រុកុ្នុមហុ៊និអចំលនិក្រុទំព្័យ	ធ្នូនា�រ	
�លិត្តក្នុមី	រមីណ៍�យដាានិ	រៀភាជំនិ�ដាានិ	ឬក្រុគឹឺះស្ថាានិស្ថាធារណ៍ៈរៀ�្សងៗ
ជារៀដ្តីើម	និិងទំ�២)របូវនីិបុគឺគល៖	ដូ្តីចំជា	អុក្នុថ្មីត្តរូប	សិ្ល្បីៈក្នុរ	ត្តស្រ្តនីិ�ក្នុរ	
�លិត្តក្នុរ	ឬបុគឺគលស្ថាធារណ៍ៈរៀ�្សងៗរៀទំៀត្ត៕

	 គឺរួឱ្្យដ្តីងឹថ្នា	រៀដ្តីើម្បី�ជំំរុញការចំលូរួមព័�ក្រុបតិ្តបតិី្តក្នុរ	ជានិ�តិ្តបគុឺគល	
និិងរបូវនីិបុគឺគល	 មក្នុព័�ក្រុគឺប់វិស្យ័	 មិនិថ្នាវិស្យ័ស្ថាធារណ៍ៈ	 វិស្យ័
ឯក្នុជំនិ	ឬក្រុគឹឺះស្ថាានិនានា	កុ្នុ�ងកិ្នុចំច�ំពារបរិស្ថាានិ	ការអភិរិក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	
ការរៀក្រុបើក្រុបាស់្ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តឱ្្យមានិនិិរនីិរភាព័	និិងការរស្រ់ៀ�រៀដាយ
ចំ�រភាព័	ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	ដែដ្តីលមានិនាយក្នុដាានិរងាាន់ិ	និងិរៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្ត	
នៃនិអគឺគនាយក្នុដាានិចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង	 និងិព័័ត៌្តមានិបរិស្ថាានិជារៀស្នាធិ្នូការ	
បានិរៀរៀបចំំក្នុមីវិធ្នូ�រៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្តរៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិក្រុបចាំឆំំំ្នាំ	 រៀដ្តីើម្បី��ីល់
បណ័៍ណស្ររៀស្ើររៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិជូំនិដ្តីល់ក្រុបតិ្តបតិី្តក្នុរដែដ្តីលបានិចូំលរមួ
ក្រុបត្តបិតិី្តរៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិបានិលអក្រុបរៀស្ើរ។
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 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តីបានិរៀលើក្នុរៀ�ើងព័�ការរៀរៀបចំំក្រុក្នុម
បរិស្ថាានិ	ដែដ្តីលមានិស្ថារៈស្ខំានិស់្ក្រុមាបក់ារការក្រុគឺបក់្រុគឺងបរិស្ថាានិនិិង
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត។	ជាមយួ�ំរៀនិះ	ឯក្នុឧតី្តមរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�គូឺស្បញ្ជាាក់្នុព័�ការ	
អភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តដែដ្តីលកាន់ិដែត្តមានិភាព័លអក្រុបរៀស្ើររៀ�ើង	 និងិ
បានិលក់្នុឥណ៍ទានិកាបូនិរៀ�រៀលើទំ��្សារស័ី្ក្រុគឺចិំតី្ត	រៀហើយក្រុបជាព័លរដ្តីឋ
ចាំប់រៀ�ីើមយល់ដឹ្តីងនិិងព័លរដ្តីឋបានិរៀដ្តីើរក្នុម្សានីិកុ្នុ�ងតំ្តបន់ិរៀទំស្ចំរណ៍៍
ធ្នូមីជាតិ្ត។	
	 រៀ�ក្នុក្រុស្�	 Allisar	 Chaker	 បានិស្ដែមីងនូិវកី្នុ�រៀស្ថាមនិស្្ស
រីក្នុរាយចំំរៀពាះកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតីិ្តការដ៏្តីមានិដែ�ួផ្លាារវាងក្នុមព�ជា	និងិក្នុមីវិធ្នូ�	
អភិិវឌ្ិឍន៍ិស្ហក្រុបជាជាត្តរិៀលើវិស័្យបរិស្ថាានិក្នុនួិងមក្នុ	 ដែដ្តីលបានិជំយួ
�កំ្រុទំដ្តីល់ការអភិវិឌ្ិឍរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច	ស្ងគម	និងិបរិស្ថាានិជាវិជូំមានិ។	រៀ�ក្នុក្រុស្�	
បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងព័�កិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការជាមួយក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិកុ្នុ�ងក្នុចិំចការ	
ជារៀក្រុចំើនិកុ្នុ�ងរៀនាះមានិយុទំធនាកាត់្តបនិថយសំ្ណ៍ល់បាាសិិ្ក្នុ	ការដែក្រុបក្រុបួល	
អាកាស្ធាតុ្ត	ការអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	ការរៀក្រុបើក្រុបាស្ថ់្នាមព័លស្ថាាត្ត	
និិងអព្័យាក្រុកឹ្នុត្្តយភាព័ដែ�ុក្នុកាបូនិជារៀដ្តីើម។	 រៀ�ក្នុក្រុស្�បានិគូឺស្បញ្ជាាក់្នុ
ថ្នាក្នុមព�ជាគឺឺជានៃដ្តីគូឺរបស្ក់្នុមីវិធ្នូ�អភិិវឌ្ិឍន៍ិស្ហក្រុបជាជាតិ្ត	 និងិជានៃដ្តីគូឺ
ក្រុបក្នុបរៀដាយការទុំក្នុចិំតី្ត	និិងរៀ�រព័�ំរៀ�វិញរៀ�មក្នុ។

ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ៖់ ក�ិេការផ្នែដ្ឋលិម្រកសងួបរសិាា � បា��ងិកពំងុច្ចេធ៌វ�ទ្ធាងំម្រកបខិ�័ឌ ច្ចេ�លិ�ច្ចេ�បាយុ ផ្នែ��ការ

សកម្មមភាព �ិងការ អ�ុវិតិត�កផ់្នែសតងសចំ្ចេ�ច្ចេធ៌វ�ឱ្យយកា�ផ់្នែតិម្របច្ចេស�រច្ចេ��ង�វូិគ�ុភាពបរសិាា � �ិង�រិ�តរភាពបរសិាា �

	 រៀ�កុ្នុ�ងជំំនួិបពិ័ភាក្្នុសាការងារជាមួយរៀ�ក្នុក្រុស្�	 អាល�ស្ថា	
ដែឆក្នុគ័ឺរ	 (Allisar	 Chaker)	 នាយក្នុក្រុបចំាំក្រុបរៀទំស្ថី្មី�របស់្ក្នុមីវិធ្នូ�
អភិិវឌ្ិឍន៍ិស្ហក្រុបជាជាត្ត	ិ (UNDP)	 រៀ�ក្នុមព�ជារៀ�នៃថ្មីៃទំ�១៣	 ដែខ្ញុំធុ្នូ�	
ឆំំ្នាំ២០២១	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងព័�កិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការដែដ្តីលក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិរៀធ្នូវើជា
មួយក្នុមីវិធ្នូ�អភិិវឌ្ិឍន៍ិស្ហក្រុបជាជាត្តិកុ្នុ�ងវិស្័យបរិស្ថាានិនិិងធ្នូនិធានិ
ធ្នូមីជាតិ្ត។	 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងព័�កិ្នុចំចការដែដ្តីល
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 បានិនិិងកំ្នុព័ងុរៀធ្នូវើទំាងក្រុក្នុបខ្ញុំណិ៍រៀ�លនិរៀយាបាយ	
ដែ�និការស្ក្នុមីភាព័	និងិការអនុិវតី្តជាក្នុដ់ែសី្ងសំ្រៀ�រៀធ្នូវើឱ្្យកានិដ់ែត្តក្រុបរៀស្ើរ
រៀ�ើងនិវូគឺណុ៍ភាព័បរិស្ថាានិ	និិងនិិរនីិរភាព័បរិស្ថាានិ។	
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី បានិមានិក្រុបស្ថាស្ន៍ិថ្នា	 ក្រុក្នុសួ្ង	
បរិស្ថាានិបានិនិិងកំ្នុពុ័ងអនិុវតី្តដែ�និការជាយុទំធស្ថាស្រ្តសី្ពាក់្នុព័័និធនឹិងកិ្នុចំច
�ពំារបរិស្ថាានិ	តាមរយៈការរៀរៀបចំំទំ��និចាំក់្នុស្រំាម	ការក្នុស្ថាងអាង
ក្រុបក្រុពឹ័តិី្តក្នុមីទំកឹ្នុ	ការបពំាក់្នុឧបក្នុរណ៍៍ចំរៀក្រុមាះទំកឹ្នុស្ថាាត្តរៀ�តាមស្ថា�រៀរៀនិ	
វតី្តអារាម	 	 រដ្តីឋបាលស្ថាធារណ៍ៈ	 ក៏្នុដូ្តីចំជាការកាត់្តបនិថយការរៀក្រុបើក្រុបាស្់
បាាសិិ្ក្នុ	 និិងការគិឺត្តគូឺរព័�គឺណុ៍ភាព័	និងិសុ្វត្តថភិាព័ចំំណ៍�អាហារជារៀដ្តីើម	
ជាការរមួចំំដែណ៍ក្នុគិឺត្តគូឺរសុ្ខ្ញុំមុាលភាព័មនុិស្្ស	និងិការក្នុស្ថាងធ្នូនិធានិ
ម	នុិស្្ស	ក្រុស្បរៀ�នឹិងការវិវតី្តរីក្នុចំរៀក្រុមើនិនៃនិរៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	ស្ងគម	និិងបរិស្ថាានិ
ក្នុមព�ជានារៀព័លខាងមុខ្ញុំ។	



ទំំព័័រ 19ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ផ្នែ�ែកទីី ២                 
សកម្មមភាពថ្នាែ កដ់្ឋកឹនាំ ំ



ទំំព័័រ 20 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ក្រុស្ង	់និិងក្រុតួ្តត្តពិ័និត្ិ្តយនិ�ត្្តយានុិរៀ�លភាព័នៃនិអតី្តស្ញ្ជាាណ៍	និងិព័័ត៌្តមានិ
របស្ក់្រុបជាព័លរដ្តីឋដែដ្តីលបានិរៀសុ្ើសំុ្ដ្តី�បងកបរៀងកើនិ�លរៀ�ចំំណុ៍ចំ	 អូរ
ចំំបក់្នុ	 ភូិមភួិិ�ក្នុ	�ុភួំិ�ក្នុ	 ក្រុសុ្ក្នុរៀស្ស្ថានិ	រៀខ្ញុំតី្តសឹិ្ងដែក្រុត្តង	 រៀដ្តីើម្បី�រៀកាះរៀ�
ស្ម�ខួ្ញុំ�និមក្នុបំភឺួិ	និិងរៀធ្នូវើរបាយការណ៍៍ជូំនិក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ។
	 ៣.ចំំរៀពាះក្នុរណ៍�	 រៀសុ្ើសំុ្ស្ថាងស្ង់មណិ៍លស្ខុ្ញុំភាព័ចំំនួិនិ	
០២ក្នុដែនួិង	 កុ្នុ�ងក្រុសុ្ក្នុរៀស្ៀមបាាង	 រៀសុ្ើឱ្្យមនិិ�រសុ្ខាភិបិាលរៀខ្ញុំតី្ត	 រៀធ្នូវើ
ស្រំៀណ៍ើរៀ�ក្រុក្នុស្ងួសុ្ខាភិបិាល	 រៀដ្តីើម្បី�រៀសុ្ើសំុ្បរៀងកើត្តមណិ៍លសុ្ខ្ញុំភាព័	
ដែដ្តីលមានិរៀឈាៅះមណិ៍លសុ្ខ្ញុំភាព័	 ក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ក្រុគូឺរៀព័ទ្ំយ	 និងិស្មាារ
រៀវជូំស្ថាស្រ្តសី្ស្ក្រុមាបម់ណិ៍លសុ្ខ្ញុំភាព័។	មនិិ�រស្ខុាភិិបាលគឺរួស្ក្ិ្នុសាបួង់
រៀ�លស្ក្រុមាបស់្ថាងស្ង់អា�រ	និងិត្តនៃមួឱ្្យបានិជាក់្នុច្ំបាស់្។	អាជាាធ្នូរ
ក្រុតូ្តវរៀរៀបចំំទំ�តាងំដ្តី�ធួ្នូ�រៀដាយមានិចុំះបញូ្ញ�	បណាាញអគឺគ�ស្និ�	និងិរបង។	
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	និងិសិ្ក្្នុសាលទំធភាព័ជួំយស្ថាងស្ង់អា�រមណិ៍ល	សុ្ខ្ញុំភាព័	
អណ៍ះ�ងទឹំក្នុស្ថាាត្តចំំនួិនិ០២	និិងអពំ័លូសូ្ឡា	ចំំនួិនិ០៤	រៀក្រុគឺឿង៕

ឯកឧតិតម្ម នៃ� បុុ�ច្ចេ�ឿ� ដឹ្ឋកនាំមំ្រកះម្មការងារម្រកសងួបរសិាា � ជួួបពិភាកាការងារ�ម្មយួុឯកឧតិតម្ម

អភិិបាលិ ច្ចេខិតិតសឹងឹផ្នែម្រតិង ច្ចេ�ត តិច្ចេលិ�ការងារសខំា��់�ួំ�០៣

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�២៣	ដែខ្ញុំក្នុក្នុកដា	ឆំំ្នាំ២០២១	ឯកឧតិតម្ម នៃ� បុុ�
ច្ចេ�ឿ� បានិដឹ្តីក្នុនំាក្រុក្នុមុការងារក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 ជួំបពិ័ភាក្្នុសាការងារ
ជាមយួឯក្នុឧតី្តមអភិិបាលនៃនិគឺណ៍ៈអភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តសឹិ្ងដែក្រុត្តង	នាស្ថាល
ក្រុបជំុំស្ថា�រៀខ្ញុំតី្តសឹិ្ងដែក្រុត្តង	 រៀលើការងារចំនួំិនិ០៣គឺឺ	 ១)ក្នុរណ៍�ការ
ចំងក្រុក្នុងឯក្នុស្ថារក្រុបជាព័លរដ្តីឋរៀក្រុបើក្រុបាស់្ដ្តី�កុ្នុ�ងត្តំបន់ិការពារធ្នូមីជាត្តិ	
២)ក្នុរណ៍�ការរៀសុ្ើសំុ្ដ្តី�ស្ថាងស្ង់លំរៀ�ដាានិ	 និងិដ្តី�បងកបរៀងកើនិ�លរៀ�
ក្រុស្កុ្នុរៀស្ស្ថានិ	 រៀខ្ញុំតី្តសឹិ្ងដែក្រុត្តង	 និងិ៣)ក្នុរណ៍�ការរៀសុ្ើសំុ្ស្ថាងស្ង់
មណិ៍លសុ្ខ្ញុំភាព័ចំំនួិនិ០២ក្នុដែនួិង	កុ្នុ�ងក្រុសុ្ក្នុរៀស្ៀមបាាង។
	 ជាលទំធ�លអងគក្រុបជំុំបានិឯក្នុភាព័ស្រៀក្រុមចំដូ្តីចំខាងរៀក្រុកាម៖
	 ១.បរៀងកើត្តក្រុកុ្នុមការងារក្រុសុ្ក្នុទាងំ៦	នៃនិរៀខ្ញុំតី្តសឹិ្ងដែក្រុត្តង	ដែដ្តីល	
ដ្តីកឹ្នុនំារៀដាយអភិិបាលរង	រៀខ្ញុំតី្តសឹិ្ងដែក្រុត្តង	និិងតំ្តណាង	 	 	
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិបូក្នុស្រុប	និិងបញ្ញចប់ការក្រុបមលូទិំនុិន័ិយ	 	 	
រៀ�កុ្នុ�ងក្រុសុ្ក្នុថ្នាឡាបរីវាាត់្ត	និិងទូំទាងំរៀខ្ញុំតី្តឱ្្យបានិ	 	 	
ឆ្នាំបរ់ហ័ស្។
	 ២.បរៀងកើត្តក្រុកុ្នុមការងារដ្តីកឹ្នុនំារៀដាយអភិិបាលរងរៀខ្ញុំតី្ត	 រៀដ្តីើម្បី�
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រៀលើក្នុទំ�១៥	នៃនិអនុិស្ញ្ជាាជំ�វៈចំក្រុមុះ	(COP15)
៣.រៀស្ចំកី្នុ�ដែថួ្មីងការរួមអាស្ថាានិ-ចិំនិ	 សី្�ព័�ការព័ក្រុងឹងកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្ត
ការរៀលើការអភិិវឌ្ិឍនៃបត្តង	និិងក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័
៤.រៀស្ចំកី្នុ�ដែថួ្មីងការរួមអាស្ថាានិសី្�ព័�ស្ថារធាតុ្តគឺ�ម�និិងសំ្ណ៍ល់	 ស្ក្រុមាប់
ក្នុចិំចក្រុបជំុំកុ្នុ�ងឆំំ្នាំ២០២១របស់្អនុិស្ញ្ជាាបាដែស្ល	រ�រូៀធ្នូើដា	ំនិិងសី្�ក្នុហូម	
៥.ពានិរងាានិទ់ំ�ក្រុក្នុងុនិរិនីិរភាព័បរិស្ថាានិអាស្ថាានិជូំនិរដ្តីឋស្មាជិំក្នុអាស្ថាានិ
៦.ដែ�និការស្ក្នុមីភាព័តំ្តបន់ិអាស្ថាានិសី្�ព័�ការទំប់ស្ថាាត្តស់្រំាមស្មុក្រុទំ	
៧.សំ្រៀណ៍ើ�ី�ចំរៀ�ីើមបរៀងកើត្តមជ្ំឈមណិ៍លអាស្ថាានិសី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួល
អាកាស្ធាត្តុ
៨.របាយការណ៍៍អាស្ថាានិសី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត
៩.	របាយការណ៍៍រៀលើក្នុទំ�៦	សី្�បរិស្ថាានិអាស្ថាានិ
១០.	ក្រុក្នុបខ្ញុំណិ៍អាស្ថាានិសី្�ព័�ការរៀក្រុបើក្រុបាស្	់និងិ�លិត្តក្នុមីក្រុបក្នុបរៀដាយ
ចំ�រភាព័
១១.វឌ្ិឍនិភាព័ការងាររៀក្រុកាមក្នុចិំចស្ហក្រុបត្តបិតិី្តការបរិស្ថាានិ	ជាមួយនៃដ្តីគូឺ	
អាស្ថាានិបូក្នុ៣	 និងិនៃដ្តីគូឺអាស្ថាានិរៀ�្សងរៀទំៀត្ត	 រមួមានិចំក្រុក្នុភិព័អង់រៀគួឺស្	
ស្ហរដ្តីឋអារៀមរិក្នុ	និិងស្ហគឺមន៍ិអឺរ�បុ។
	 ស្មូជំក្រុមាបជូំនិ�ងដែដ្តីរថ្នា	 កិ្នុចំចក្រុបជំុំរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�បរិស្ថាានិអាស្ថាានិ
រៀលើក្នុទំ�១៦	 ក៏្នុបានិរៀរៀបចំំពិ័ធ្នូ��ីល់ពានិរងាានិទ់ំ�ក្រុក្នុងុនិរិនីិរភាព័បរិស្ថាានិ
អាស្ថាានិជូំនិរដ្តីឋស្មាជិំក្នុអាស្ថាានិ	 ដែដ្តីលក្នុមព�ជាមានិទំ�ក្រុកុ្នុងក្រុព័ះស្�ហនុិ	
រាជំធានិ�ភំុិរៀព័ញ	ទំ�ក្រុក្នុងុដែក្នុប	ទំ�ក្រុកុ្នុងដែស្និរៀនារម្យ	 ក្រុព័មទំាង�កំ្រុទំគំឺនិតិ្ត
�ី�ចំរៀ�ីើមរៀលើរៀស្ចំកី្នុ�ដែថួ្មីងការណ៍៍យុវជំនិអាស្ថាានិសី្�ព័�ស្ក្នុមីភាព័
អាកាស្ធាត្ត	ុរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ	និិងស្ក្នុល៕

ឯកឧតិតម្ម អុាង ស�ុផ្នែលិែតិ �លូិរមួ្មក�ិេម្របជុួរំដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តបីរសិាា �អាសុា�ច្ចេលិ�កទីី១៦ �ងិ
កិ�េម្របជុួពំ៌ាក់ព�័ា

	 រៀ�ទំ�សី្�ការក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	រៀ�នៃថ្មីៃទំ�២០-២២	ដែខ្ញុំតុ្ត�	ឆំំ្នាំ២០២១	
ឯកឧតិតម្ម អុាង ស�ុផ្នែលិែតិ	 រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
ត្តណំាង	 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី និិងឯកឧតិតម្ម វ៉ាា �់ មុ្ម�នីាំថ្មី 
អគឺគរៀលខាធិ្នូការ	និងិជាក្រុបធានិឧតី្តមមស្រ្តនីិ�បរិស្ថាានិអាស្ថាានិ	រួមមានិទំាង
មស្រ្តនីិ�បរៀងាាលអាស្ថាានិពាក់្នុព័ន័ិធក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 បានិចូំលរួមកិ្នុចំចក្រុបជំុំ
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�បរិស្ថាានិអាស្ថាានិរៀលើក្នុទំ�១៦	 និិងកិ្នុចំចក្រុបជំុំពាក់្នុព័័និធ	តាមក្រុបព័័និធ
វីរៀដ្តីអ	ូ និិងមានិការចូំលរួមព័�រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�	 ឬតំ្តណាងរដ្តីឋស្មាជំកិ្នុអាស្ថាានិ	
អគឺគរៀលខាធិ្នូការអាស្ថាានិ	រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�អាស្ថាានិបូក្នុ៣	ក្រុក្នុមុឧតី្តមមស្រ្តនីិ�បរិស្ថាានិ
អាស្ថាានិ	ក្រុក្នុមុមស្រ្តនីិ�មជ្ំឈមណិ៍លជំ�វ:ចំក្រុមុះ	ក្រុកុ្នុមព្័យាក្នុរណ៍៍អាកាស្ធាតុ្ត
អាស្ថាានិពិ័រៀស្ស្	និងិមស្រ្តនីិ�ពាក់្នុព័ន័ិធជារៀក្រុចំើនិរូបរៀទំៀត្ត	 ដែដ្តីលរៀរៀបចំំរៀ�ើង
រៀ�ក្រុបរៀទំស្ឥណិ៍�រៀនិសុ្�។
	 អងគក្រុបជំុំបានិវាយត្តនៃមួខ្ញុំពស់្ចំរំៀពាះលទំធ�លការងារដែក្រុបក្រុបួល
អាកាស្ធាត្ត	ុ ការងារនិិរនីិរភាព័បរិស្ថាានិក្រុកុ្នុង	 ការងារអភិរិក្្នុសធ្នូមីជាតិ្ត	
និិងជំ�វៈចំក្រុមុះ	ការងារអបរំ់បរិស្ថាានិ	ការងារក្រុគឺប់ក្រុគឺងធ្នូនិធានិទឹំក្នុ	ការងារ	
ត្តបំន់ិរៀឆុរ	និិងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំ	ការងារស្ថារធាត្តគុឺ�ម�និិងសំ្ណ៍ល់	ការងារ	
បពំ័លុដែ�្សងអពិ័័ឆួងដែដ្តីនិ	 និងិវឌ្ិឍនិភាព័ការងាររបស់្មជ្ំឈមណិ៍លជំ�វៈ
ចំក្រុមុះអាស្ថាានិ។	 អងគក្រុបជំុំបានិពិ័ភាក្្នុសា	 ក្នុត់្តស្មាាល់	 និងិអនុិមត័្តរៀលើ
លទំធ�លការងារស្រៀក្រុមចំបានិសំ្ខាន់ិៗ	មានិដូ្តីចំខាងរៀក្រុកាម៖
១.រៀស្ចំកី្នុ�ដែថួ្មីងការណ៍៍រួមអាស្ថាានិសី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាត្តុ
ស្ក្រុមាប់កិ្នុចំចក្រុបជំុំរៀលើក្នុទំ�២៦	 នៃនិអនុិស្ញ្ជាាក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ស្ហក្រុបជាជាត្តិ
សី្�ព័�ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត	(COP26	on	UNFCCC)
២.រៀស្ចំកី្នុ�ដែថួ្មីងការរួមអាស្ថាានិសី្�ព័�ការអភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	ស្ក្រុមាបក់្នុចិំចក្រុបជំុំ	
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របស្រ់ាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា។
	 មានិក្រុបស្ថាស្ន៍ិកុ្នុ�ងកិ្នុចំចចុំះហត្តថរៀលខា	 ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ� 
សភុាព	 រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារ	 កុ្នុ�ងនាម	 ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 និិងជាក្រុបធានិក្រុកុ្នុមក្រុបក្ឹ្នុសាជាតិ្តអភិវិឌ្ិឍន៍ិរៀដាយ
ចំ�រភាព័	សូ្មរៀកាត្តស្រៀស្ើរដ្តីលកិ់្នុចំចខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបងឹដែក្រុបងរបស់្ក្រុក្នុស្ងួស្ថាាប័និ
ពាក្នុព័់័និធ	 នៃដ្តីគូឺអភិវិឌ្ិឍន៍ិ	 អងគការជាតិ្ត-អនីិរជាតិ្ត	 ស្ងគមសុ្�វិល	 វិស័្យ
ឯក្នុជំនិ	អាជាាធ្នូរ	មលូដាានិក្រុគឺប់លំដាបថំ់្នាក់្នុ	និងិមាាស់្ជំនួំិយ	ជាព័រិៀស្ស្	
អងគការWCSដែដ្តីលបានិស្ហការ�ំ�ីល់ការ�ំក្រុទំយាាងស្ក្នុមីទំាង
ដែ�ុក្នុបរៀចំចក្នុរៀទំស្	 ស្ថាៅរត្ត�	 និិងហិរញ្ញញវត្តថ�រហតូ្តរៀធ្នូវើឱ្្យស្រៀក្រុមចំបានិនូិវការ	
អនុិវតី្តដែ�និការយុទំធស្ថាស្រ្តសី្ក្រុគឺប់ក្រុគឺងត្តបំន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្ត	និងិស្មិទំឋធិ្នូ
�លរៀ�្សងៗ	 រៀទំៀត្តកុ្នុ�ងវិស្យ័ការងារអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 និងិជំ�វៈ
ចំក្រុមុះរៀ�ក្នុមព�ជា។	កុ្នុ�ងការស្រៀក្រុមចំឱ្្យបានិនូិវចំក្នុខ�វិស្យ័	ក្នុមីវិធ្នូ�និរៀយាបាយ	
អភិិវឌ្ិឍន៍ិជាតិ្ត	និងិការងារអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិជំ�វៈចំក្រុមុះក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័	
រៀឆួើយត្តបរៀ�នឹិងបរិការណ៍៍អភិិវឌ្ិឍន៍ិស្ងគម-រៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	 បញ្ជាាក្រុបឈ្នះម	
និិងកា�និវុតី្តភាព័ទាងំឡាយដែដ្តីលជាបញ្ជាារមួរបស់្ស្ងគមជាត្តរិៀយើង	
រៀដ្តីើម្បី�ឈានិស្រៀក្រុមចំបានិនូិវរៀ�លរៀ�អាទិំភាព័របស្់រាជំរដាាភិិបាល
និ�តិ្តកាលទំ�៦	 នៃនិរដ្តីឋស្ភា	 និងិការស្រៀក្រុមចំបានិរៀ�លរៀ�អភិិវឌ្ិឍន៍ិ

ពធិ៌�ុីះហ៊ុតិាច្ចេលិខាប�តក�ិេម្រពម្មច្ចេម្រពៀងអ�វុិតិតគច្ចេម្រមាងម្រកសងួបរសិាា � �ងិអងគការ 
សមាគម្មអភិិរកសសតិវនៃម្រពម្របចាកំម្មុ�ុ

	 រៀ�ទំ�សី្�ការក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ� សភុាព 
រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារ	 និងិជាក្រុបធានិក្រុក្នុមុការងារស្ហក្រុបតិ្តបតាារ	 ដែ�និការ	
និិងថ្មីវិកា	 នៃនិក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 បានិអរៀញូ្ញើញកុ្នុ�ងពិ័ធ្នូ�ចុំះហត្តថរៀលខាបនីិ
ក្នុចិំចក្រុព័មរៀក្រុព័ៀងអនុិវតី្តគឺរៀក្រុមាងក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិនិិងអងគការ	 ស្មាគឺម
អភិិរក្្នុសស្ត្តវនៃក្រុព័ក្រុបចាំកំ្នុមព�ជា	នានៃថ្មីៃទំ�	២៥	ដែខ្ញុំ	វិចិិំកា	ឆំំ្នាំ	២០២១។
	 រៀ�ក្នុ	ដែក្នុនិ	រៀស្រីរដាា	នាយក្នុក្នុមីវិធ្នូ�អងគការស្មាគឺមអភិិរក្្នុស
ស្ត្តវនៃក្រុព័ក្រុបចាំកំ្នុមព�ជា	 បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងថ្នា	 តាមរយៈកិ្នុចំចក្រុព័មរៀក្រុព័ៀង
គឺរៀក្រុមាងរវាងក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	និិងអងគការWCS	ក្នុនួិងមក្នុ	អងគការ	WCS	
បានិរៀក្នុៀរគឺរថ្មីវិកា	និិងជំំនួិយបរៀចំចក្នុរៀទំស្	ព័�មាាស់្ជំំនួិយ	នៃដ្តីគូឺអភិវិឌ្ិឍន៍ិ
រៀទំវរភាគឺ�	 អងគការរៀក្រុ�រដាាភិិបាល	 និងិវិស័្យឯក្នុជំនិរៀដ្តីើម្បី��កំ្រុទំដ្តីល់
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិកុ្នុ�ងការព័ក្រុងឹងស្ថាាប័និថំ្នាក់្នុជាត្ត-ិរៀខ្ញុំតី្ត	ការក្នុស្ថាងធ្នូនិធានិ	
មនុិស្្សការព័ក្រុងងឹការអនុិវតី្តច្ំបាប់	ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ជំ�វភាព័រស់្រៀ�របស្់
ក្រុបជាស្ហគឺមន៍ិមូលដាានិ។	 ការចុំះហត្តថរៀលខាបនីិកិ្នុចំចក្រុព័មរៀក្រុព័ៀង
អនុិវតី្តគឺរៀក្រុមាងរវាងក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 និងិអងគការWCS	 បានិបងាាញព័�
ក្នុចិំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការ	 កុ្នុ�ងភាព័ជានៃដ្តីគូឺរៀលើការងារអភិរិក្្នុសធ្នូនិធានិជំ�វៈ
ចំក្រុមុះជាមួយក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	និងិការរៀបីជាាចិំតី្តជាមួយនិងឹស្ថាៅរត្ត�ទំទួំល	
ខ្ញុំុស្ក្រុតូ្តវខ្ញុំពស់្របស្់ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិដែដ្តីលជារៀស្នាធិ្នូការបរៀចំចក្នុរៀទំស្



ទំំព័័រ 23ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

Rice)	 ដែដ្តីលជាក្រុស្វូស្រីរាងគ	 និងិកំ្នុពុ័ងទំទួំលបានិនូិវការចាំបអ់ារមីណ៍៍
ព័�អតិ្តថ្មីជិំនិជាតិ្ត	និិងអនីិរជាតិ្ត។រៀលើស្ព័�រៀនិះរៀក្រុកាមកិ្នុចំចស្ហការអនុិវតី្ត
ក្នុចិំចក្រុព័មរៀក្រុព័ៀងគឺរៀក្រុមាងរវាងក្រុក្នុស្ងួ	បរិស្ថាានិ	និងិអងគការ	WCS	ក្នុនួិងមក្នុ	
រៀយើងបានិអនុិវតី្តន៍ិក្រុបក្នុបរៀដាយរៀជាគឺជ័ំយនូិវគឺរៀក្រុមាងកាត់្តបនិថយការបំ
ភាយឧស័ី្និ�ិះក្នុញ្ញចក់្នុបណាាល	មក្នុព័�ការបាត់្តបង់	និងិរិចំរឹលនៃក្រុព័	រៀឈ្នះើ	
(REDD+)	ដែដ្តីលបានិអនុិវតី្តចាំបតំ់ាងឆំំ្នាំ២០១៦	រៀដាយមានិការចំលូរមួ	
និិងទំទួំល�លព័�ក្រុបជាព័លរដ្តីឋចំំនួិនិព័�រមឺុនិ	(២០.០០០)នាក្នុ	់ដែដ្តីលបានិ	
និិងកំ្នុព័ងុរស្រ់ៀ�កុ្នុ�ងភូិមិចំនួំិនិ២០	និងិតំ្តបន់ិដែក្្នុបីរគឺរៀក្រុមាងរៀរដ្តីបកូ្នុ	 កុ្នុ�ង
ដែដ្តីនិជំក្រុមក្នុស្ត្តវនៃក្រុព័ដែក្នុវស្�មា	 ភិមូសិ្ថាស្រ្តសី្រៀខ្ញុំតី្តមណិ៍លគិឺរី	 និងិក្រុក្នុរៀចំះ។	
តាមរយៈការអនិវុតី្តគឺរៀក្រុមាងខាងរៀលើរៀនិះបានិរៀធ្នូវើឱ្្យដែដ្តីនិជំក្រុមក្នុស្ត្តវនៃក្រុព័
ដែក្នុវស្�មាកាាយជាត្តបំន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តទំ�មួយរៀ�កុ្នុ�ងក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុ	
ក្នុមព�ជាដែដ្តីលមានិនិរិនីិរភាព័ថ្មីវិកាស្ក្រុមាបក់ារអនិវុតី្តស្ក្នុមីភាព័អភិិរក្្នុស
ធ្នូនិធានិជំ�វៈចំក្រុមុះកុ្នុ�ងរយៈរៀព័ល៥ឆំំ្នាំស្ថាររៀព័ើព័និធខាងមុខ្ញុំ	ព័�ឆំំ្នាំ២០២១-
២០២៦	 រៀហើយរៀមរៀរៀនិ	 និងិបទំពិ័រៀស្ថាធ្នូន៍ិនៃនិគឺរៀក្រុមាងរៀរដ្តីបូក្នុរៀនិះក្រុតូ្តវ
បានិយក្នុរៀ�រៀរៀបចំំនិិងអនុិវតី្តរៀ�តាមត្តំបនិ់ការពារធ្នូមីជាតិ្តជារៀក្រុចំើនិ
រៀ�្សងរៀទំៀត្ត�ងដែដ្តីរ៕

រៀដាយចំ�រភាព័ក៏្នុដូ្តីចំជាការការពារក្រុបរៀភិទំស្ត្តវ	 និងិរកុ្នុខជាតិ្តរៀ�
ក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជា	និិងពិ័ភិព័រៀ�ក្នុទំាងមូល។
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌ិការបានិបនីិថ្នា៖ការអនុិវតី្តកិ្នុចំច
ក្រុព័មរៀក្រុព័ៀងគឺរៀក្រុមាងរវាងក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 និងិអងគការ	 WCS	 រៀ�តាម
ត្តបំន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្ត	 ដូ្តីចំបានិរៀរៀបរាប់ខាងរៀលើក្នុនួិងមក្នុបានិរៀធ្នូវើឱ្្យ
ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិស្រៀក្រុមចំបានិនូិវស្មិទំធ�លជារៀក្រុចំើនិដូ្តីចំជាការព័ក្រុងឹង
ស្មត្តថភាព័ស្ថាាប័និថំ្នាក់្នុជាតិ្ត	 និងិថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាជាត្ត	ិ ការក្នុស្ថាងធ្នូនិធានិ	
មនុិស្្ស	និិងព័ក្រុងឹងការអនុិវតី្តច្ំបាប់	ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ជំ�វភាព័រស់្រៀ�របស់្
ក្រុបជាស្ហគឺមន៍ិមូលដាានិតាមរយៈជំំនួិយដែ�ុក្នុបរៀចំចក្នុរៀទំស្	និងិហិរញ្ញញវត្តថ�	
របអងគការWCS	 ដែដ្តីលចំំណុ៍ចំទំាងរៀនិះបានិ�ីល់ជាកា�នុិវតី្តភាព័
ដ្តីល់ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិកុ្នុ�ងការស្រៀក្រុមចំបានិនិវូស្មទិំធ�លការងារអភិិរក្្នុស
មយួចំំនួិនិដូ្តីចំជា៖	 ១)ការការពារជំក្រុមក្នុស្ត្តវស្ថាាប	 រៀ�ឋបនិ�យជំ�វ
មណិ៍លដែក្រុព័ក្នុទាល់ដែដ្តីលជាជំក្រុមក្នុស្ត្តវស្ថាាបធំ្នូបំ�ុត្តរៀ�អាសុ្�។	២)ការ	
រៀរៀបចំំស្ហក្រុ�ស្អភិិរក្្នុសរៀដាស្ហគឺមន៍ិ	ដូ្តីចំជា	តំ្តបន់ិរៀអកូ្នុរៀទំស្ចំរណ៍៍
ធ្នូមីជាតិ្ត	 ដែដ្តីលក្រុគឺប់ក្រុគឺងរៀដាយស្ហគឺមន៍ិតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តរៀ�
ស្ហគឺមន៍ិតាៅត្តរៀបុើយ	 ស្ហគឺមន៍ិនៃក្រុព័ដែវងស្ហគឺមន៍ិដ្តីង�ិួត្ត	 និិង
ស្ហគឺមន៍ិអណ៍ះ�ងក្រុក្នុ�ឹង	និិង៣)ក្រុស្វូមិតី្តភាព័ស្រៀស្រ្តងាាះស្ត្តវនៃក្រុព័	(Ibis	
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រៀ�ជំនិបទំ	និិង៤)	ការក្នុស្ថាងស្មត្តថភាព័	កុ្នុ�ងការរៀក្នុៀរគឺរមូលនិធិិ្នូ	ឬ
ការទំទួំលបានិមូលនិិធ្នូិស្ក្រុមាប់ការអនុិវតី្តរៀ�លរៀ�អភិិវឌ្ិឍន៍ិ
ក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័	(SDGs)៕

ពិធ៌�ុីះហ៊ុតិាច្ចេលិខាអ�ុសសរ�ៈ នៃ�កិ�េម្រពម្មច្ចេម្រពៀងរវ៉ាងម្រកសងួបរសិាា � �ិងវិទិីាសាា ��កខវិុិសយ័ុអាសុ(ីAVI) ច្ចេលិ�

កិ�េសហ៊ុម្របតិិបតិតកិារកែងុវិសិយ័ុម្រគបម់្រគងបរសិាា � �ិងការអភិវិិឌ្ឍឍម្របកបច្ចេដ្ឋាយុ�រីភាព

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�២៧	 ដែខ្ញុំម�នា	 ឆំំ្នាំ២០២១	 អគឺគរៀលខាធិ្នូការដាានិ
ក្រុក្នុមុក្រុបឹក្្នុសាជាតិ្តអភិវិឌ្ិឍន៍ិរៀដាយចំ�រភាព័	 (ក្នុ.ជំ.អ.ចំ.)	 បានិរៀរៀបចំំពិ័ធ្នូ�
ចុំះហត្តថរៀលខាអនុិស្្សរណ៍ៈ	នៃនិកិ្នុចំចក្រុព័មរៀក្រុព័ៀងរវាងក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	តំ្តណាង	
រៀដាយអគឺគរៀលខាធិ្នូការដាានិ	 ក្នុ.ជំ.អ.ចំ.	 និងិវិទ្ំយាស្ថាានិចំក្នុខ�វិស័្យអាសុ្�	
(AVI)	 រៀលើកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការកុ្នុ�ងវិស័្យក្រុគឺបក់្រុគឺងបរិស្ថាានិ	 និងិការ
អភិិវឌ្ិឍក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័	រៀក្រុកាមអធិ្នូបត្ត�ភាព័	ឯកឧតិតម្ម ទិី� ព�ែក 
រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	តំ្តណាងឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ ់
រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ។	 ពិ័ធ្នូ�ចុំះហត្តថរៀលខារៀនិះ	 មានិការចំលូរមួព័�
ឯកឧតិតម្ម វ៉ាា �់ ម្ម�ីុនាំថ្មី អគឺគរៀលខាធិ្នូការ	 ក្នុ.ជំ.អ.ចំ.	 និងិ
ស្ហការី	និិងរៀ�ក្នុបណិិ៍ត្ត	ដែក្នុវ	ព័សិ្ដិ្តីឋ	នាយក្នុរងវិទ្ំយាស្ថាានិចំក្នុខ�វិស័្យ
អាសុ្�	និិងស្ហការី។
	 រៀ�លរៀ�នៃនិកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការរៀនិះនិឹងចូំលរួមចំំដែណ៍ក្នុ	
�្សព័វ�្សាយព័�ជំំហររាជំរដាាភិបិាលក្នុមព�ជាកុ្នុ�ងវិស្យ័បរិស្ថាានិរៀ�រៀលើឆ្នាំក្នុ	
អនីិរជាត្តិក្រុព័មទាំងជំំរុញក្នុិចំចស្ហក្រុបត្តិបតិី្តការបរៀចំចក្នុរៀទំស្រៀលើវិស្័យ
ដ្តីចូំជា៖	១)	ការអភិវិឌ្ិឍធ្នូនិធានិមនុិស្្ស	តាមរយៈវគឺគបណ៍ះ�ះបណាាល
រយៈរៀព័លខួ្ញុំ�	 និិងរយៈរៀព័លដែវង	 រៀដាយរៀផ្លាាត្តស្ខំាន់ិរៀលើការក្រុគឺបក់្រុគឺង
បរិស្ថាានិ	 និិងភាព័ជាអុក្នុដឹ្តីក្នុនាកំ្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័	 ២)	 វិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្	
បរៀចំចក្នុវិទ្ំយា	 និងិនិវានុិវតី្តន៍ិកុ្នុ�ងវិស័្យបរិស្ថាានិ	 ការក្រុគឺបក់្រុគឺងធ្នូនិធានិ
ធ្នូមីជាតិ្ត	 និិងការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត	 ៣)ការបរៀងកើត្តរៀស្ណារីយូុនៃនិ
ការអភិិវឌ្ិឍក្រុបក្នុបរៀដាយភាព័នៃចុំក្រុបឌិិត្ត	ស្ក្រុមាប់ស្ហគឺមន៍ិងាយរងរៀក្រុ�ះ	



ទំំព័័រ 25ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

	 គឺរួបញ្ជាាក្នុថ់្នា	ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	រៀក្រុកាមការដឹ្តីក្នុនា	ំនិងិ�ី�ចំរៀ�ីើម
របស្	់ឯកឧតិមី្ម សាយុ សអំាលិ	់រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិរៀបើក្នុ
វគឺគបណ៍ះ�ះបណាាល	និងិព័ក្រុងឹងស្មត្តថភាព័មស្រ្តនីិ�រាជំការតំាងព័�ឆំំ្នាំ២០១៤	
រហតូ្តដ្តីល់បចំច�ប្បីនុិ។	ទំនឹិិមនឹិងមានិការបណ៍ះ�ះបណាាលជំំនាញបរៀចំចក្នុរៀទំស្	
ដ្តីល់មស្រ្តនីិ�រាជំការជាបនីិបនាាប់ឥត្តឈ្នះប់ឈ្នះររៀនិះ	ក៏្នុក្រុក្នុស្ងួបានិនឹិងបនីិ
រៀរៀបចំកំ្នុមីវិធ្នូ�រៀ�្សងៗរៀទំៀត្ត	 រៀដ្តីើម្បី�ព័ក្រុងឹងស្មត្តថភាព័ដ្តីល់មស្រ្តនិី�រាជំការ	
ជាព័រិៀស្ស្មស្រ្តនីិ�វយ័រៀកី្នុង	 និងិរៀឆួើយត្តបនឹិងការអនុិវតី្តការងារជំំនាញឱ្្យ
កានិដ់ែត្តមានិ	ក្រុបស្ទិំធភាព័	ក្រុបសិ្ទំធ�លខ្ញុំពស់្	និិងមានិភាព័ជាអុក្នុដឹ្តីក្នុនា៕ំ

ឯកឧតិតម្ម ស ូខិ�ឬទីាគុី� រដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារម្រកសងួបរសិាា � ផ្នែ�ករផំ្នែលិក�ចំ្ចេ�ះដ្ឋងឹ 
«ភាព�អែកដឹ្ឋកនាំ ំ»ដ្ឋលិម់្មន្រ្ដី�តវីិយ័ុច្ចេកមង��ំ�ួ ២៤៥នាំក់

 	 រៀ�ក្នុុ�ងបទំបងាាញ	 និិងការដែចំក្នុរំដែលក្នុចំំរៀណ៍ះដឹ្តីងរៀក្រុកាម
ក្រុបធានិបទំ	«ភាព័ជាអុក្នុដឹ្តីក្នុនា	ំនិងិការក្រុគឺប់ក្រុគឺងស្ថាាប័និ» ឯកឧតិតម្ម 
ស ូខិ�ឬទីាគី�ុ	រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	បានិគូឺស្បញ្ជាាក់្នុ
ថ្នា	អុក្នុក្រុគឺប់ក្រុគឺង	និិងដឹ្តីក្នុនាំ	ក្រុតូ្តវមានិជំំនាញ៣គឺឺ	ជំំនាញបរៀចំចក្នុរៀទំស្	
(ចំំរៀណ៍ះដឹ្តីងជាមូលដាានិក្រុគឹឺះ)	 ជំនំាញមនុិស្្ស(ស្មត្តថភាព័យល់ដឹ្តីង
ព័�មនុិស្្ស)និិងជំំនាញរៀក្រុបើគំឺនិតិ្ត(រៀចំះវិភាគឺ	ថឹួ្មីងដែថួ្មីងរក្នុរៀហតុ្ត�ល	�ីល់
និវូការស្រៀក្រុមចំចំតីិ្តក្រុត្តមឹក្រុតូ្តវ)។	 ឯកឧតិតម្ម បានិបនីិថ្នា	 ធាត្ត�្ុសំនៃនិ
ស្ថាាបន័ិមួយចាំបំាច់ំក្រុតូ្តវមានិ	 ទំស្្សនិវិស័្យ	 រៀបស្ក្នុមី	 តួ្តនាទំ�ភារកិ្នុចំច	
និិងរចំនាស្មពនិធក័្រុគឺប់ក្រុគឺង។
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ទំនឹិិមរៀនិះ	ស្និីិសុ្ខ្ញុំ	 បូុលិស្	និងិអុក្នុអនាម័យ	បានិស្ដែមីងនូិវរៀស្ចំកី្នុ�
រីក្នុរាយ	 និិងដែថួ្មីងអំណ៍រគុឺណ៍យាាងក្រុជាលដ្តីល់	 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត ី
ដែដ្តីលដែត្តងដែត្តគិឺត្តគូឺព័�សុ្ខ្ញុំទុំក្នុខរបស់្ព័កួ្នុ�ត់្តមនិិថ្នាស្ថតិ្តកុ្នុ�ងកាលៈរៀទំស្ៈ	
ណាក៏្នុរៀដាយ។	
	 ជាក្នុចិំចបញ្ញចប់	 ច្ចេលាកជួទំ្ធាវិ ក៏្នុបានិផ្លាារំៀ�ំើដ្តីល់ស្និីិសុ្ខ្ញុំ	
បូុលិស្	និិងអុក្នុអនាម័យក្រុតូ្តវយក្នុចិំតី្តទុំក្នុដាក់្នុដែថ្មីរក្្នុសាសុ្ខ្ញុំភាព័របស់្ខួ្ញុំ�និ	
និិងក្រុកុ្នុមក្រុគួឺស្ថារ	កុ្នុ�ងរៀព័លជួំបវិបតិី្តនៃនិការឆួងរីក្នុរាលដាលជំំងឺកូ្នុវីដ្តី-១៩	
រៀដាយអនុិវតី្តន៍ិវិធានិការសុ្ខាភិបិាល(៣កំុ្នុ	៣ការពារ)	ឱ្្យបានិខាាបខូ់្ញុំ�និ	
ឱ្្យបានិក្រុគឺប់ៗ�ំ៕

ច្ចេលាកជួទំ្ធាវិ ម្មាមុ្ម ថ្នា�ី នាំយំុកថ្មីវិិកា ច្ចេម្រគឿងឧបច្ចេភាគបរចិ្ចេភាគ ម្របគលិជ់ួ�ូ
ស�តសិខុិ បាលូិសិ �ិងអែកអនាំម័្មយុផ្នែដ្ឋលិមា�ជួវីិភាពខិវះខាតិ

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�៣០	 ដែខ្ញុំក្នុញ្ជាា	 ឆំំ្នាំ២០២១	 រៀវ�រៀមាាង	 រៀ�ទំ�សី្�
ការក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	ក្រុក្នុមុការងារស្មាគឺមន៍ិនារីក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	រៀក្រុកាម
អធិ្នូបត្ត�ភាព័	 ច្ចេលាកជួទំ្ធាវិ ម្មាមុ្ម ថ្នា�ី រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារនិងិជា
ក្រុបធានិក្រុក្នុមុការងារ	 អមរៀដាយច្ចេលាកជួទំ្ធាវិ ម្រព ំ សភីុិ	 អនុិរដ្តីឋ
រៀលខាធ្នូកិារ	 តំ្តណាងក្រុកុ្នុមការងារយុវជំនិក្រុក្នុសួ្ង	 ច្ចេលាកជួទំ្ធាវិ 
ងិ� លិណីា	 អគឺគរៀលខាធ្នូកិាររង	 និិងជាអនុិក្រុបធានិក្រុក្នុមុការងារ	
រៀ�ក្នុ	 រៀទំស្	 សំ្ណាង	 អគឺគនាយក្នុរង	 និិងស្មាជិំក្នុ	 ស្មាជិំកានៃនិ
ក្រុក្នុមុការងារ	បានិនាយំក្នុថ្មីវិកា	 រៀក្រុគឺឿងឧបរៀភាគឺបរិរៀភាគឺ	 និិងរៀភិស្ជូំៈ	
ក្រុបគឺល់ជំនូិ	 ស្និីិសុ្ខ្ញុំ	 បូុលិស្	 និងិអុក្នុអនាម័យដែដ្តីលមានិជំ�វភាព័
ខ្ញុំវះខាត្តចំំនួិនិ២៧នាក្នុ។់	 កុ្នុ�ងរៀនាះ	 មំាក់្នុៗទំទួំលបានិថ្មីវិកាចំំនួិនិ	
២០០	០០០រៀរៀល(នៃមុមុនឺិរៀរៀលគឺត់្ត)	អងករចំំនួិនិ	២៥គឺ���ក្រុកាម	ក្រុត្ត�ខ្ញុំ
ចំំនួិនិ	 ១២កំ្នុបុុង	 ម�ចំំនិនួិ១រៀក្នុស្	 និិងរៀភិស្ជូំៈ(ទឹំក្នុសុ្ទំធ១រៀក្នុស្	 និងិ
ទំកឹ្នុក្រុកូ្នុចំ១រៀក្នុស្)។	
	 រៀឆួ�ត្តកុ្នុ�ងឱ្កាស្រៀនិះ	 រៀ�ក្នុជំំទាវក្រុបធានិក្រុក្នុមុការងារក៏្នុបានិ
ស្រួស្ខុ្ញុំទុំក្នុខដ្តីល់ស្និីិសុ្ខ្ញុំ	 បូុលិស្	 និិងអុក្នុអនាម័យ	 និងិពំានំានូិវ
អនុិស្ថាស្ន៍ិរបស់្ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត	ី ដែដ្តីលបានិគឺតិ្តគូឺយក្នុចិំតី្ត
ទំកុ្នុដាក់្នុព័�សុ្ខ្ញុំទុំក្នុខ	សុ្ខុ្ញុំមាលភាព័	ជំ�វភាព័រស់្រៀ�	និងិឱ្កាស្ការងារ	
ស្ក្រុមាប់មស្រ្តនីិ�រាជំការដែដ្តីលជួំបការខ្ញុំវះខាត្ត	ដែដ្តីលទំរៀងវើរៀនិះបានិរៀឆួើយត្តប	
រៀ�និឹងរៀ�លនិរៀយាបាយ�ំពារមស្រ្តនីិ�រាជំការរបស្់ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ។	
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ស្រំាមសំ្ណ៍ល់រឹងទំ�ក្រុបជំុំជំនិរៀ�រាជំធានិ�	ក្រុក្នុងុ	ក្រុស្កុ្នុទូំទាងំក្រុបរៀទំស្ឱ្្យ
មានិភាព័លអក្រុបរៀស្ើររៀ�ើង។
 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារ ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីកាត 	បានិដែថួ្មីងថ្នា	
ទំវិាអនាម័យបរិស្ថាានិជាតិ្ត	២៣	វិចិិំកា	ឆំំ្នាំ២០២១	រៀនិះ	ក្រុតូ្តវបានិក្រុបារព័ធ
រៀធ្នូវើរៀ�ើងកុ្នុ�ងបរិបទំដែដ្តីលក្នុមព�ជា	 និិងពិ័ភិព័រៀ�ក្នុបានិនិិងកំ្នុព័ងុខិ្ញុំត្តខំ្ញុំ
រៀបើក្នុ	 ដំ្តីរៀណ៍ើរការក្រុបរៀទំស្រៀ�ើងវិញ	 តាមគឺនួិងថី្មី�	 រៀក្រុកាយព័�រងនូិវ�ល
បុះពាល់ព័�ការឆួងរីក្នុរាលដាលនៃនិជំំងឺកូ្នុវីដ្តី១៩។	 ឯកឧតិតម្ម បានិ
ដែថួ្មីងថ្នា	 បដែនិថមព័�រៀខ្ញុំឿនិសុ្ខ្ញុំមុាលភាព័ដែដ្តីលរាជំរដាាភិិបាលរៀក្រុកាម
ការដ្តីកឹ្នុនារំបស្ ់សច្ចេម្មត�ច្ចេតិច្ចេ� ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� នាំយុករដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត ី
បានិក្នុស្ថាងរៀ�ើងតាមរយៈរៀ�លនិរៀយាបាយវាាក្នុ់ស្ថាំងក្រុបឆំ្នាំងកូ្នុវីដ្តី-
១៩	 ការចំលូរួមស្មាាត្តអនាម័យបរិស្ថាានិជាក្រុបចាំរំបស់្ក្រុបជាព័លរដ្តីឋ	
ក្រុព័មទំាង	 ក្រុបកាន់ិខាាប់និវូវិធានិការរដ្តីឋបាល	 និងិវិធានិការសុ្ខាភិបិាល
បានិលអ	នឹិងរៀធ្នូវើ	ឱ្្យស្ខុ្ញុំភាព័របស់្រៀយើងលអ	និងិអាចំទំប់ស្ថាាត្តក់ារឆួងរីក្នុ
រាលដាលនៃនិជំំងឺកូ្នុវីដ្តី-១៩	 និងិបងាារជំំងឺឆួងរៀ�្សងៗបានិ	 និងិអាចំ
ស្ន្ិសសំ្នំៃចំថ្មីវិកា	ស្ក្រុមាប់ក្រុក្នុមុក្រុគួឺស្ថារបានិ�ងដែដ្តីរ។	
 ឯកឧតិតម្ម បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងបនីិថ្នា	ការក្រុបារព័ធទិំវាអនាម័យ
បរិស្ថាានិជាតិ្តរៀនិះ	ក៏្នុជាដែ�ុក្នុមួយនៃនិការចូំលរួមជំរំញុការអនិវុតី្តរៀ�ល

អនាំម្មយ័ុបរសិាា �សាា តិ ច្ចេធ៌វ�ឱ្យយសខុិភាពច្ចេយុ�ងលិា ច្ចេជួៀស�ុតិពកីារ�ែងជួងំឺ

 «ស្ូមបងបអ�និក្រុបជាព័លរដ្តីឋបនីិចូំលរួមស្មាាត្តអនាម័យ
បរិស្ថាានិរៀ�តាម�ិះស្ដែម្បីង	ភូិម�ិុរំបស្ខួ់្ញុំ�និ	ដែញក្នុសំ្រាមតាមក្រុបរៀភិទំ	
រៀវចំខិ្ញុំប់ទំកុ្នុដាក់្នុស្រំាមឱ្្យបានិក្រុតឹ្តមក្រុតូ្តវ	 និិងចូំលរួមអនុិវតី្តវិធានិការ	
៣កំុ្នុ	 ៣ការពារ	 រៀដ្តីើម្បី�ភិមូដិាានិរបស់្រៀយើងមានិអនាម័យបរិស្ថាានិលអ	
មានិផ្លាសុ្ក្នុភាព័ស្ក្រុមាប់ការរស្រ់ៀ�	 ស្ខុុ្ញុំមាលភាព័ព័លរដ្តីឋរៀយើងលអ	
រៀជំៀស្�ុត្តព័�ការឆួងជំំងឺទាំងឡាយ»។	 រៀនិះគឺឺជាការដែថ្មីងួអំពាវនាវ
របស្ឯ់កឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីកាត 	 រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិកុ្នុ�ង
ឱ្កាស្	 នៃនិការក្រុបារព័ធទិំវាអនាម័យបរិស្ថាានិជាតិ្ត	 រៀ�ក្រុព័កឹ្នុនៃថ្មីៃទំ�២៣	
ដែខ្ញុំវិចិិំកា	ឆំំ្នាំ២០២១	រៀនិះរៀ��្សារក្រុត្តពាងំររៀ�	ស្ងាាត់្តដែក្រុព័ក្នុរៀតំាត្ត	ក្រុក្នុងុ
បកូ្នុរៀ�	រៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ត្ត	រៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំ	«ភិមូឋិានិស្ថាាត្ត	សុ្ខ្ញុំភាព័លអ	ជំ�វិត្ត
រីក្នុរាយ»	រៀដាយមានិអុក្នុចូំលរមួស្រុបចំនួំិនិ២៥០នាក់្នុ។	
	 រៀក្រុ�ព័�រៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ត្ត	 រាជំធានិ�រៀខ្ញុំតី្តរៀ�្សងៗរៀទំៀត្ត	 ក៏្នុបានិក្រុបារព័ធ
ទំិវាអនាម័យបរិស្ថាានិជាតិ្តរៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំដូ្តីចំ�ំរៀនិះដែដ្តីរកុ្នុ�ង
រៀ�លបណំ៍ង	 បំ�សុ្ចំលនាឱ្្យក្រុបជាព័លរដ្តីឋក្រុគឺប់មជ្ំឈដាានិចូំលរមួរៀធ្នូវើ
អនាម័យ	 និិងដែក្នុលមអរៀស្ថាភិណ័៍ភាព័មូលដាានិរបស្ខួ់្ញុំ�និឱ្្យស្ថាាត្ត	 និងិ
នៃបត្តងសំ្រៀ�ដែក្នុដែក្រុប�ុត់្តគឺំនិិត្តរបស់្ស្ថាធារណ៍ជំនិក្រុគឺប់មជ្ំឈដាានិ
ចំលូរមួក្រុបតិ្តបតិី្តរៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	 និងិជំំរញុការអនិវុតី្តក្រុគឺបក់្រុគឺង



ទំំព័័រ 28 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ក្នុស្ថាងស្ងគមក្នុមព�ជាឱ្្យមានិបរិស្ថាានិលអស្ថាាត្ត	 និងិភាព័ក្រុស្ស់្បំក្រុព័ង។	
ក្នុមព�ជាបានិក្រុបារព័ធទំវិាអនាម័យ	 បរិស្ថាានិរៀនិះជារៀរៀងរាលឆំំ់្នាំរៀក្រុកាម
ក្រុបធានិបទំរៀ�្សងៗ	 សំ្រៀ�ចំលូរមួកុ្នុ�ងការធានាបានិនូិវរៀស្ថាភិណ័៍ភាព័	
ក្នុចិំច�ពំារស្ខុ្ញុំភាព័ស្ថាធារណ៍ៈ	និិង	បរិស្ថាានិ។	
	 រៀ�កុ្នុ�ងក្រុក្នុបខ្ញុំ័ណិ៍នៃនិការក្រុបារព័ធទំិវាអនាម័យបរិស្ថាានិជាត្តិ	
២៣	 វិចិិំកា	 រៀនិះ�ងដែដ្តីរ	ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីកាត 	 រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារ
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	និងិឯកឧតិតម្ម នៃ� គង់	អភិិបាលរងរៀខ្ញុំតី្ត	បានិដែចំក្នុ
និិង�្សព័វ�្សាយថ្មីង់បរិស្ថាានិជំូនិដ្តីល់ព័លរដ្តីឋនិិងអាជំ�វក្នុររៀ��្សារដែក្រុព័ក្នុ
ររៀ�	ស្ងាាត់្តដែក្រុព័ក្នុរៀតំាត្ត	 ក្រុក្នុងុបូក្នុរៀ�	 រៀដាយរៀសុ្ើឱ្្យព័លរដ្តីឋរៀវចំខ្ញុំចបន់ិងិ
ទំកុ្នុដាក់្នុសំ្រាមឱ្្យបានិក្រុតឹ្តមក្រុតូ្តវ	 ដែញក្នុសំ្រាមតាមក្រុបរៀភិទំ	 និងិ

កាត់្តបនិថយការរៀក្រុបើ ក្រុបាស់្ថ្មីង់បាាសិិ្ក្នុឱ្្យបានិរៀក្រុចំើនិរៀដ្តីើ ម្បី�ការពារ
បរ ិស្ថាានិ។	 សំ្ណ៍ល់រឹងស្ំរាមដែដ្តីលតាមការដែថ្មីួងឱ្្យដឹ្តីងរបស្់
រដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារម្រកសងួបរសិាា � ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីតាត  
មានិក្រុបមាណ៍ជាង	១មឺុនិរៀតានិកុ្នុ�ងមួយនៃថ្មីៃ	 និិង	 ១	 ឆំំ្នាំជាង	៤	�និ
រៀតានិ	 និិងមានិកំ្នុរៀណ៍ើនិក្រុបមាណ៍	 ១៥%	 កុ្នុ�ងមួយឆំំ្នាំ។	 ឯកឧតិតម្ម
បានិឱ្្យដឹ្តីងថ្នាកុ្នុ�ងសំ្ណ៍ល់ស្រំាម១០០%	 មានិសំ្ណ៍ល់ស្រីរាងគ
ក្រុបមាណ៍៦៨%	 សំ្ណ៍ល់បាាសិិ្ក្នុ	 ក្រុបមាណ៍	២០%	 និិងសំ្ណ៍ល់រឹង
ជាង១០%	 រៀហើយអវ�ដែដ្តីលរៀយើងក្រុតូ្តវយក្នុចិំតី្តទំកុ្នុដាក្នុប់ដែនិថមគឺឺស្ណំ៍ល់
បាាសិិ្ក្នុ	ដែដ្តីលជាស្ណំ៍ល់ក្រុបក្នុបរៀដាយ	រៀក្រុ�ះថំ្នាក្នុ	់ក្រុបសិ្និរៀបើរៀយើងមិនិ
ក្រុគឺប់ក្រុគឺងបានិលអរៀក្រុពាះស្ំណ៍ល់បាាសិិ្ក្នុមានិ�ិ�ក្នុស្ថារធាត្តុគឺ�ម�។	
ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារ បានិដែថួ្មីងថ្នា	 រាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា	
បានិនិិងកំ្នុពុ័ងបនីិជំំរុញរៀលើការអនុិវតី្តរៀ�ល	និរៀយាបាយជាត្តកិ្រុគឺប់ក្រុគឺង
ស្ណំ៍ល់រឹងស្រំាមទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	 រៀដ្តីើម្បី�ក្រុគឺបក់្រុគឺង	 សំ្ណ៍ល់រឹងស្រំាមតាម
ទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	ឱ្្យមានិក្រុបសិ្ទំធភាព័ខ្ញុំពស់្	ក្រុគឺប់ក្រុគឺងអនាម័យបរិស្ថាានិបានិលអ៕

និរៀយាបាយជាត្តភិិមូ�ិុសំ្ងាាត់្តមានិសុ្វត្តថភិាព័	 ដែដ្តីលរៀលើក្នុរៀ�ើងអំព័�
ភិមូ	ិ �ំុស្ងាាត្ត	់ ក្រុតូ្តវដែត្ត«មានិអនាម័យលអ	រៀស្ថាភ័ិណ៍ភាព័	និងិបរិស្ថាានិ
លអ» ដែដ្តីលស្រំៀ�រៀលើការមានិវិធានិការកុ្នុ�ងការក្រុគឺប់ក្រុគឺង	 ដែថ្មីរក្្នុសា	 និងិ
ការពារធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 និងិបរិស្ថាានិ	 អនាម័យកុ្នុ�ងភូិម�ិុសំ្ងាាត់្ត
ក្រុបក្នុបរៀដាយក្រុបសិ្ទំធភាព័	ជាពិ័រៀស្ស្យនីិការរៀដាះក្រុស្ថាយស្រំាម	 រៀធ្នូវើឱ្្យ
ភិមូ�ំុិស្ងាាត់្ត	មានិរៀស្ថាភ័ិណ៍ភាព័	និងិផ្លាសុ្ក្នុភាព័។	ជាមួយ�ំរៀនិះ	
រៀរៀបចំំឱ្្យមានិ	 ការបស្រ្តញ្ជាាបការអបរំ់ដ្តីល់ក្រុបជាព័លរដ្តីឋអំព័�ច្ំបាប់	
រៀ�លការណ៍៍	 និងិវិធានិការនានា	 សី្�ព័�ការដែថ្មីរក្្នុសាបរិស្ថាានិ	 រួមទាងំ
វិធ្នូ�ស្ថាស្រ្តសី្នៃនិការរក្្នុសា	 សុ្ខ្ញុំភាព័	 អនាម័យ	 សុ្វត្តថភិាព័ចំំណ៍�អាហារ
ជារៀដ្តីើម។	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 ជាមយួ�ំរៀនិះដែដ្តីរ	 ឯកឧតិតម្ម នៃ� គង	់ អភិិបាលរងនៃនិ
គឺណ៍ៈអភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ត្ត	 ដែដ្តីលបានិចូំលរមួជា	 អធិ្នូបត្ត�កុ្នុ�ងទិំវា
អនាម័យ	 បរិស្ថាានិជាតិ្ត	 ២៣	 វិចិិំការៀនិះដែដ្តីរ	 បានិដែថួ្មីងអំពាវនាវដ្តីល់
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋចូំលរមួដែថ្មីរក្្នុសា	អនាម័យបរិស្ថាានិ	 រៀបាស្ស្មាាត្តភូិមដិាានិ	
និិងរៀវចំខ្ញុំចប់ទុំក្នុដាក់្នុសំ្រាមឱ្្យបានិក្រុតឹ្តមក្រុតូ្តវរៀដ្តីើម្បី�រៀធ្នូវើឱ្្យបរិស្ថាានិទំាង៣	
ស្ថាាត្តគឺឺទឹំក្នុស្ថាាត្ត	ខ្្ញុំយល់ស្ថាាត្ត	និងិដ្តី�ស្ថាាត្ត។	ឯកឧតិតម្ម បានិដែថួ្មីងថ្នា
អនាមយ័ស្ថាាត្តនាឱ្ំ្យស្ខុ្ញុំភាព័លអ	 និិងក៏្នុជាដែ�ុក្នុមួយនៃនិការទាក់្នុទាញ
រៀភំិ�វរៀទំស្ចំរ	ជាត្ត	ិនិិងអនីិរជាតិ្ត�ងដែដ្តីរ។	
	 ស្មូបញ្ជាាក់្នុថ្នា	 ទិំវាអនាម័យបរិស្ថាានិជាតិ្ត	 ២៣វិចិិំកា	 ក្រុតូ្តវ
បានិរាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជាបរៀងកើត្តរៀ�ើងរៀដាយអនុិក្រុក្នុត្ឹ្តយរៀលខ្ញុំ	 ៤៧	 អនិ
ក្រុក្នុ	 បក្នុ	 ចុំះនៃថ្មីៃទំ�១២	 ដែខ្ញុំមិថុ្មីនា	 ឆំំ្នាំ១៩៩៥	 កុ្នុ�ងរៀ�លបណំ៍ង
រៀលើក្នុក្នុមពស្ក់ារអបរំ់	 �្សព័វ�្សាយ	 និងិជំំរញុចំលនាក្រុបជាព័លរដ្តីឋ	
ក្រុព័ះស្ង្ឃឹ	ក្នុងក្នុមាាងំ	ក្រុបដាប់អាវធុ្នូ	មស្រ្តនីិ�រាជំការក្រុគឺប់លំដាបថំ់្នាក់្នុ	សិ្ស្្ស	
និិស្្សតិ្តឱ្្យចូំលរមួរៀធ្នូវើអនាម័យ	ដែក្នុលមអរៀស្ថាភិណ័៍ភាព័ទំ�ក្រុកុ្នុង	ទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	
ជំនិបទំ	 ភូិមឋិានិ	 វតី្តអារាម	 ស្ថា�រៀរៀនិ	 មនិិ�ររៀព័ទ្ំយ	 រៀរាងចំក្រុក្នុ	
ស្ហក្រុ�ស្	 ទំ��្សារ	 និងិមជ្ំឈមណិ៍លរៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	 សំ្រៀ�រមួចំដំែណ៍ក្នុ	
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ក្រុតូ្តវមានិឆនិិៈបនីិខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបងឹដែក្រុបងស្ហការជាមួយស្ថាាប័និពាក់្នុព័ន័ិធ	និិង
អាជាាធ្នូរមានិស្មត្តថកិ្នុចំចកុ្នុ�ងការព័ក្រុងងឹការអនិវុតី្តច្ំបាប់ឱ្្យមានិក្រុបសិ្ទំធភាព័
ខ្ញុំពស់្	រៀហើយមិនិរៀធ្នូវើឱ្្យរៀលើស្តាមតួ្តនាទំ�	និិងរៀ�រព័តាមវិជាាជំ�វៈ	ជានិគឺបាល	
យតិីុ្តធ្នូម៌	។

ឯកឧតិតម្ម ម្រសុះ� ដ្ឋារទិីឋ ិរដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារម្រកសងួបរសិាា �  អច្ចេ�ើ �ញកែងុក�ិេម្របជុួបូំកសរបុលិទីា�លិការងារ

ឆ្នាំែ ២ំ០២១ �ងិច្ចេលិ�កទិីសច្ចេ�ការងារប�ត ឆ្នាំែ ២ំ០២២ ច្ចេ�ម្ម�ីឹរបរសិាា �ច្ចេខិតិតកំពង់សុឺ

 ឯកឧតិតម្ម ម្រសុះ� ដ្ឋារទិីឋ	ិ រដ្តីឋរៀលខាធិ្នូការក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ		
អរៀញូ្ញើញកុ្នុ�ងកិ្នុចំចក្រុបជំុំបូក្នុស្របុលទំធ�លការងារឆំំ្នាំ២០២១	 និងិរៀលើក្នុ
ទំសិ្រៀ�ការងារបនីិ	 ឆំំ្នាំ២០២២	 រៀ�មនិិ�របរិស្ថាានិរៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ង់ស្ព	ឺ នា
នៃថ្មីៃទំ�២៤	ដែខ្ញុំធុ្នូ�	ឆំំ្នាំ២០២១	។
	 រៀ�ក្នុ	 ឱ្ម	មាាក់្នុធារី	 ក្រុបធានិមនិិ�បរិស្ថាានិ	 បានិរាយការណ៍៍
ស្រៀងខបព័�ស្ថាានិភាព័ទូំរៀ�	និងិវឌ្ិឍនិភាព័ការងារក្រុបចំាំឆំំ្នាំ២០២១	និងិ
រៀលើក្នុទិំស្រៀ�ការងារបនីិ	ឆំំ្នាំ២០២២	រួចំមក្នុ	។
	 កុ្នុ�ងកិ្នុចំចរៀនិះ	 ឯកឧតិតម្ម ម្រសុះ� ដ្ឋារទិីឋ	ិ រដ្តីឋរៀលខាធិ្នូការ
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងថ្នា៖រៀយើងបនីិចុំះអប់រំ�្សព័វ�្សាយអំព័�
ច្ំបាប់	អនុិក្រុកឹ្នុត្្តយ	ស្ថារាចំរដែណ៍នំា	រៀស្ចំកី្នុ�ស្រៀក្រុមចំ	អំព័�បរិស្ថាានិឱ្្យបានិ
ទំូលំទូំ�យដ្តីល់បណាារៀរាងចំក្រុក្នុ	ស្ហក្រុ�ស្	សិ្ប្បីក្នុមី	ការដាានិ	
ក្នុស្ិដាានិចំិញ្ញចឹមស្ត្តវ	ទំ�ស្ត្តីឃាត្ត	អាជំ�វក្នុរ	ស្ហគឺមនិ៍ត្តំបនិ់ការពារ	
ធ្នូមីជាតិ្ត	និិងក្រុបជាព័លរដ្តីឋទូំទាងំរៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ង់ស្ព	ឺរៀដ្តីើម្បី�ឱ្្យពួ័ក្នុ�ត់្ត	មានិការ	
យលដឹ់្តីងអំព័�ច្ំបាប់សី្�ព័�កិ្នុចំចការពារបរិស្ថាានិ	និិងការក្រុគឺប់ក្រុគឺ	ង	ធ្នូនិធានិ
ធ្នូមីជាតិ្ត		ពិ័រៀស្ស្រៀយើងក្រុគឺប់�ំជាមស្រ្តនីិ�រាជំការក្រុតូ្តវយល់ដ្តីងឹនូិវស្ថារាចំរថី្មី�
ដែដ្តីលក្រុក្នុសួ្ងមានិ។
 ឯកឧតិតម្ម បនីិរៀទំៀត្តថ្នា៖ក្រុតូ្តវបនីិស្ហការជាមួយស្ថាាបន័ិ
ពាក្នុព័់័និធ	និិងអាជាាធ្នូរមូលដាានិឱ្្យបានិរឹងមំាលអ		កុ្នុ�ងកិ្នុចំចការពារបរិស្ថាានិ	
និិងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	ជំ�វៈចំក្រុមុះ	 ក្រុបព័័នុិរៀអកូ្នុ��សុ្�ចំលូរមួ
ទំប់ស្ថាាត្ត់	 និិងបស្រ្តងាាបបទំរៀលីើស្ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 ពិ័រៀស្ស្ការកាប់
រកុ្នុរានិទំស្រ្តនាានិដ្តី�នៃក្រុព័រៀដ្តីើម្បី�យក្នុដ្តី�រៀធ្នូវើជាក្នុមីសិ្ទំធ	ិ រៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិការពារ	
ធ្នូមីជាតិ្ត	 និិងឧទ្ំយានិជាតិ្ត	 និងិដែដ្តីនិជំក្រុមក្នុស្ត្តវនៃក្រុព័។	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស



ទំំព័័រ 30 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ស្និីិភាព័រៀ�ក្នុមព�ជាក្នុនួិងមក្នុ។	ឯកឧតិតម្ម	ជំក្រុមាបព័�ស្ថាានិភាព័នៃនិជំំងឺ
ក្នុវីូដ្តី-១៩	និិងកិ្នុចំចខំ្ញុំក្រុបងឹដែក្រុបងរបស់្រាជំរដាាភិិបាលកុ្នុ�ងការចាំក់្នុវាាក្នុសំ់្ថាង	
ជំនូិក្រុបជាព័លរដ្តីឋ	 បានិជិំត្ត៩០%	 ដែដ្តីលនាឱ្ំ្យមានិការស្រៀក្រុមចំចិំតី្តកុ្នុ�ង
រៀបើក្នុក្រុបរៀទំស្រៀ�ើងវិញ	 រៀដ្តីើម្បី�ដ្តីរំៀណ៍ើរការស្ក្នុមីភាព័ក្រុគឺប់វិស្យ័	 សំ្រៀ�
ជំំរញុការស្ថាាររៀស្ដ្តីឋក្នុចិំច	និងិកំ្នុរៀណ៍ើនិរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចតាមររៀបៀបនៃនិការរស្រ់ៀ�
តាមគឺនួិងថី្មី�។	 កុ្នុ�ងរៀនាះដែដ្តីរ	 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារ	 ក៏្នុបានិ
រៀលើក្នុរៀ�ើងនូិវច្ំបាប់ថី្មី�សី្�ព័�ការវិនិិរៀយាគឺនៃនិក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជា	
ដែដ្តីលអាចំ�ីល់ឱ្កាស្ដ្តីល់វិនិិរៀយាគិឺនិហងុក្រុគឺ�រៀធ្នូវើការសិ្ក្្នុសា	 និងិអាចំ
វិនិិរៀយាគឺរៀលើវិស្យ័រៀ�្សង រៗៀក្រុ�ព័�វិស័្យបរិស្ថាានិ	និងិចុំងបញូ្ញប់	ឯកឧតិតម្ម 
បានិរៀសុ្ើឱ្្យហុងក្រុគឺ�ជួំយកុ្នុ�ងការអភិិវឌ្ិឍន៍ិធ្នូនិធានិមនុិស្្ស	 រៀដាយ�ីល់
អាហារបូក្នុរណ៍៍	 ក៏្នុដូ្តីចំជាវគឺគបណ៍ះ�ះបណាាលជំំនាញបរិស្ថាានិដ្តីល់មស្រ្តនីិ�
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	ជាការរៀឆួើយត្តប	ឯកឧតិតម្ម Pal Rethy	 នឹិងយក្នុ
ស្រំៀណ៍ើរៀ�ពិ័ភាក្្នុសា	និងិពិ័និត្ិ្តយរៀមើលលទំធភាព័រៀលើក្នុចិំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការ
កុ្នុ�ងវិស័្យបរិស្ថាានិ	 ឯកឧតិតម្ម	 បានិរៀលើក្នុព័�ស្ថាលក្នុវិទ្ំយាល័យចំំនួិនិ
ព័�រស្ក្រុមាប់ការ�ីល់អាហាររូបក្នុរណ៍៍ដ្តីល់មស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុស្ួងបរិស្ថាានិរៀលើ
ការក្រុគឺបក់្រុគឺងបរិស្ថាានិ។	
 ឯកឧតិតម្ម សាប ូ អូហ៊ុា�ូ	 ក៏្នុបានិជួំបក្រុបជំុំពិ័ភាក្្នុសា
ជាមយួ	 ឯកឧតិតម្ម Ferenc Hizo	 រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារនៃនិក្រុក្នុសួ្ង
និវានុិវតី្តន៍ិ	និិងបរៀចំចក្នុវិទ្ំយានៃនិក្រុបរៀទំស្ហុងក្រុគឺ�	រៀលើក្នុចិំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការ
វិស្យ័បរិស្ថាានិ។	 កុ្នុ�ងកិ្នុចំចពិ័ភាក្្នុសា	 ឯកឧតិតម្ម សាបូ អហូ៊ុា�ូ 

ឯកឧតិតម្ម សាប ូអហូ៊ុា�ូ ដឹ្ឋកនាំមំ្របតិិភិកូម្មុ�ុ �លូិរមួ្មក�ិេម្របជុួកំពំលូិ
សតពី ី«�រិ�តភាពនៃ�ភិពផ្នែ��ដ្ឋ ីច្ចេ�ម្របច្ចេទីសហុ៊ុងម្រគី»

	 ចាំប់ព័�នៃថ្មីៃទំ�៣០	ដែខ្ញុំវិចិិំកា	ដ្តីល់នៃថ្មីៃទំ�២	ដែខ្ញុំធុ្នូ�	រៀ�ទំ�ក្រុកុ្នុងបុ៊យដា
រៀបុស្	ក្រុបរៀទំស្ហុងក្រុគឺ�	ឯកឧតិតម្ម សាប ូអូហ៊ុា�ូ	រដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារ	
ត្តណំាងឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់ រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	បានិ
ដ្តីកឹ្នុនំាក្រុបត្តភិិកូ្នុមព�ជា	 ចូំលរមួកិ្នុចំចក្រុបជំុំកំ្នុព័លូសី្�ព័�និិរនីិភាព័នៃនិភិព័ដែ�និដ្តី�	
ដែដ្តីលដឹ្តីក្នុនារំៀដាយក្រុបរៀទំស្ហងុក្រុគឺ�	ក្រុបរៀទំស្បូុ��ញ	និិងក្រុបរៀទំស្សួ្�វាាគឺ�។	
ក្នុចិំចក្រុបជំុំកំ្នុពូ័លរៀនិះក៏្នុអរៀញូ្ញើញចូំលរមួព័�ក្រុបមុខ្ញុំរដ្តីឋ	ថំ្នាក់្នុដឹ្តីក្នុនំាក្រុបតិ្តភូិតំ្តណាង	
មក្នុព័�២៥	ក្រុបរៀទំស្	និិងតំ្តណាងអុក្នុជំំនាញការនៃនិអងគការអនីិរជាតិ្ត	អុក្នុ
វិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្	នៃដ្តីគូឺអភិវិឌ្ិឍន៍ិ	និិងវិនិិរៀយាគឺនិិ។	រៀ�លបណំ៍ងនៃនិកិ្នុចំចក្រុបជំុំ
ក្នុពំ័លូរៀនិះ	រៀផ្លាាត្តសំ្ខានិរ់ៀលើការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្ត	វិធានិការការពារ
ជំ�វចំក្រុមុះ	ស្និីិសុ្ខ្ញុំថ្នាមព័ល	ទឹំក្នុ	និងិអាហារ	ការអភិិវឌ្ិឍន៍ិបរៀចំចក្នុរៀទំស្
កុ្នុ�ងវិស័្យដឹ្តីក្នុជំញូ្ញ�និ	 ការក្រុគឺប់ក្រុគឺងសំ្ណ៍ល់រឹង	 ការ�ីល់ហរិញ្ញញប្បីទានិ
ដ្តីល់ការអភិិវឌ្ិឍន៍ិក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័	និិងក្នុស្ថាងរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចចំក្រុកា។	
	 ជាមយួ�ំរៀនាះដែដ្តីរ	ឯកឧតិតម្ម សាបូ អូហ៊ុា�ូ	 បានិ
ជំបួក្រុបជំុំពិ័ភាក្្នុសារៀទំវភាគឺ�ជាមួយ	ឯក្នុឧតី្តម	Pal	Rethy	អនុិរដ្តីឋរៀលខាធ្នូកិារ	
នៃនិក្រុក្នុស្ងួមហានៃ�ិ	 នៃនិក្រុបរៀទំស្ហុងក្រុគឺ�	 រៀលើកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការវិស័្យ
បរិស្ថាានិ	 ដែដ្តីលរៀ�កុ្នុ�ងរៀនាះ	 ឯកឧតិតម្ម បានិដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍ដ្តីល់
ហុងក្រុគឺ�ដែដ្តីលបានិអរៀញូ្ញើញក្នុមព�ជាមក្នុចំូលរួមកុ្នុ�ងក្នុិចំចក្រុបជំុំកំ្នុពូ័លសី្�ព័�
និិរនីិភាព័នៃនិភិព័ដែ�និដ្តី�រៀនិះ	និងិបានិរៀលើក្នុរៀ�ើងអំព័�ទំំនាក្នុទ់ំនំិងយូរអដែងវង	
រវាងក្នុមព�ជា	 និិងហុងក្រុគឺ�	 រមួទាងំបានិដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍ចំំរៀពាះហងុក្រុគឺ�
ដែដ្តីលបានិចូំលរួមជាមួយអងគការស្ហក្រុបជាជាតិ្តកុ្នុ�ងរៀបស្ក្នុក្នុមីក្នុស្ថាង	



ទំំព័័រ 31ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

បានិរៀសុ្ើឱ្្យហុងក្រុគឺ�បនីិអនិុវតី្តគឺរៀក្រុមាងចុំះរៀធ្នូវើការសិ្ក្្នុសាបុរៀរស្មិទំធិ
លទំធភាព័រៀលើការក្រុគឺប់ក្រុគឺង	និិងការរៀធ្នូវើក្រុបក្រុពឹ័តី្តក្នុមីស្មាាត្តសំ្ណ៍ល់រាវ	ដែដ្តីល
ក្នុនិួងមក្នុ	បានិព័និ្យាររៀព័លរៀដាយស្ថារការរីក្នុរាត្តត្ត្បាត្តនៃនិជំំងឺ	 កូ្នុវីដ្តី-
១៩។	ម្ុយាងវិញរៀទំៀត្ត	ឯកឧតិតម្ម សាប ូអហូ៊ុា�ូ	ក៏្នុបានិរៀសុ្ើឱ្្យ
ហងុក្រុគឺ�ជួំយក្នុមព�ជារៀលើការក្រុគឺបក់្រុគឺងសំ្ណ៍ល់រៀក្រុ�ះថំ្នាក់្នុ�ងដែដ្តីរ	ជាការ
រៀឆួើយត្តប	 ឯកឧតិតម្ម Fenenc Hizo	 នឹិងពិ័ភាក្្នុសាជាមួយរដ្តីឋមស្រ្តនីិ�
ការបររៀទំស្	 និងិពាណិ៍ជូំក្នុមី	 រៀលើអនុិស្្សារណ៍ៈនៃនិការរៀយាគឺយល	់ �ំ
រវាងក្នុមព�ជា	 និិងហុងក្រុគឺ�	 រមួទំាងកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការក្នុនួិងមក្នុរៀលើ
វិស័្យបរិស្ថាានិជាមួយក្នុមព�ជា។	 ពាក្នុព័់័និធនឹិងការក្រុគឺប់ក្រុគឺងសំ្ណ៍ល់
រៀក្រុ�ះថំ្នាក្នុ	់ ឯក្នុឧតី្តម	 នឹិងបញូ្ញ�និជំំនាញការហុងក្រុគឺ�មក្នុជួំយក្នុមព�ជារៀលើ
ការក្រុគឺបក់្រុគឺងសំ្ណ៍ល់រៀក្រុ�ះថំ្នាក្នុ	់ រមួទាងំជួំយក្នុមព�ជាកុ្នុ�ងការពិ័និត្ិ្តយ
លខិ្ញុំតិ្តបទំដាានិគឺតិ្តយុតិី្តពាក់្នុព័ន័ិធនឹិងក្រុគឺប់ក្រុគឺងសំ្ណ៍ល់រៀក្រុ�ះថំ្នាក្នុ៕់
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ក្នុមាាងំកាយចិំតី្តរបស់្បងបអ�និមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយារុរក្្នុស	 ក៏្នុដូ្តីចំជាក្រុក្នុមុងារងារនៃនិ
មនិិ�របរិស្ថាានិរៀខ្ញុំតី្តក្រុក្នុរៀចំះ	 ដែដ្តីលមនិិគិឺត្តព័�ការរៀនិឿយហត់្តកុ្នុ�ងការបំរៀព័ញ
និវូភារកិ្នុចំចក្នុនួិងមក្នុ។	ជាមួយ�ំរៀនិះ	ឯកឧតិតម្ម	ក៏្នុបានិ�ីល់អនុិស្ថាស្ន៍ិ
លអៗ 	និិងជាបទំពិ័រៀស្ថាធ្នូដ្តីល់មស្រ្តនីិ�រៀក្រុកាមឱ្វាទំ	ជាពិ័រៀស្ស្នំានិវូការស្រួ	
ស្ខុ្ញុំទុំក្នុខព័�	ឯកឧតិតម្ម សាយុ សអំាលិ	់រដ្តីឋមស្រ្តនីិ�ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	ជូំនិ
ដ្តីល់មស្រ្តនីិ�ទាងំអស់្�ំ�ងដែដ្តីរ។	
	 គឺរួរមឹួក្នុឱ្្យដឹ្តីងថ្នា	 ពិ័ធ្នូ�សំ្រៀណ៍ះសំ្ណាលដ្តីល់ថំ្នាក់្នុដ្តីកឹ្នុនាមំនិិ�រ	
និិងមស្រ្តនិី�រៀក្រុកាមឱ្វាទំនៃនិមនិិ�របរិស្ថាានិរៀខ្ញុំតី្តក្រុក្នុរៀចំះ	បានិក្រុបក្រុព័ឹត្តីរៀ�រៀ�
នៃថ្មីៃទំ�១៣	ដែខ្ញុំស្�ហា	ឆំំ្នាំ២០២១៕

ឯកឧតិតម្ម រត័ិែ វិិរៈ អច្ចេ�ើ �ញម្របគលិប័់�ណ សរច្ចេស�រច្ចេម្មម្រតិភីាពបរសិាា �ដ្ឋលិម់្មន្រ្ដី�តី
ឧទីា�រុកស ផ្នែដ្ឋលិមា�សាែ នៃដ្ឋច្ចេ�ែ�ម្មកែងុការបចំ្ចេពញ�ូវិភារក�ិេ

	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសចំនួំិនិ៥របូ	បានិទំទួំលនូិវបណ័៍ណស្ររៀស្ើររៀមក្រុត្ត�ភាព័	
បរិស្ថាានិ	ដែដ្តីលមានិសំ្ថានៃដ្តីរៀឆុើមកុ្នុ�ងការបំរៀព័ញនិវូភារកិ្នុចំច�ពំារបរិស្ថាានិ	
ការក្រុគឺបក់្រុគឺងធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	ការអភិរិក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ។	ការក្រុបគឺល់ជំនូិ
និូវប័ណ៍ណស្ររៀស្ើរជំូនិមស្រ្តនីិ�ឧទំ្យានិុរក្នុ្សរៀនិះ	 បានិក្រុព័ឹត្តីរៀ�ក្នុុ�ងព័ិធ្នូ�ជំួប
ស្រំៀណ៍ះស្ណំាលជាមយួថំ្នាក់្នុដ្តីកឹ្នុនំាមនិិ�រ	 និងិមស្រ្តនីិ�រៀក្រុកាមឱ្វាទំ	 នៃនិ
មនិិ�របរិស្ថាានិរៀខ្ញុំតី្តក្រុក្នុរៀចំះ	 រៀក្រុកាមអធិ្នូបត្ត�ភាព័	 ឯកឧតិតម្ម រត័ិែ វិិរៈ 
អនុិរដ្តីឋរៀលខាធិ្នូការក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ។	
	 កុ្នុ�ងឱ្កាស្រៀនាះដែដ្តីរ	ឯកឧតិតម្ម រត័ិែ វិិរៈ	បានិស្ដែមីងនូិវ
ការរៀកាត្តស្ររៀស្ើរ	 និងិរៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្តចំំរៀពាះការខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបឹងដែក្រុបងអស់្ព័�
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យុទុីាសាន្រ្ដីសតអភិវិិឌ្ឍឍ�ម៍្របកបច្ចេដ្ឋាយុ�រីភាពសម្រមាបស់ម្មមុ្រទីអាសុបីព៌ូ៌ា ម្រតិវូិបា�ផ្នែ�ករផំ្នែលិកកែងុ

ច្ចេវិទីកិាថ្នាែ ក់ច្ចេម្រកាម្ម�តិិនៃ�បណាត ញម្រគបម់្រគងបរសិាា �សម្មមុ្រទីអាសុបីព៌ូ៌ា ឆ្នាំែ ២ំ០២១

ដ្តីណំាក្នុក់ាលដ៏្តីរៀ�ាប�ំតុ្ត	 មក្នុកាន់ិដំ្តីណាក់្នុកាលដែដ្តីលមានិសុ្ខ្ញុំ
ស្និីិភាព័	 ស្វុត្តថភិាព័	 រៀស្ថរភាព័	 និរៀយាបាយរឹងមំា	 និិងការរីក្នុចំរៀក្រុមើនិ	
រៀទំើបរៀរៀបចំំបានិនូិវក្រុព័តិីឹ្តការណ៍៍ជារៀក្រុចំើនិ	រមួទំាងរៀវទំកិាថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាមជាត្តិ
នៃនិបណាាញក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌ និិងមហាស្និុិបាត្ត
ស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពាទ៌ំ�៧	រៀ�រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិរៀនិះ។	
 ឯកឧតិតម្ម	 ក៏្នុសូ្មដែថួ្មីងអំណ៍រគុឺណ៍យាាងក្រុជាលរៀក្រុ�ប�ុំត្ត	
ចំំរៀពាះរាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា	 និងិក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 ដែដ្តីលបានិស្រៀក្រុមចំ
រៀក្រុជំើស្រៀរីស្យក្នុរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 រៀធ្នូវើជាទំ�តាងំមាាស់្�ិះកុ្នុ�ងការរៀរៀបចំំ
រៀវទិំកា	 រៀនិះ។	ឯកឧតិតម្មបញ្ជាាក់្នុឱ្្យដ្តីងឹថ្នា	 រៀវទិំកាថំ្នាក្នុរ់ៀក្រុកាមជាត្តនិៃនិ
បណាាញ	 ក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា៌	 គឺឺជាក្រុព័ឹត្តីិការណ៍៍
មួយដ្តី៏មានិស្ថារៈសំ្ខាន់ិដែដ្តីល�ីល់ឱ្កាស្ដ្តីល់បណាារៀខ្ញុំតី្ត-ក្រុក្នុុង	
ត្តបំន់ិរៀឆុរទាងំអស់្	 រៀ�កុ្នុ�ងត្តបំន់ិអាសុ្�បូពា	៌ ជាព័រិៀស្ស្បណាារៀខ្ញុំតី្ត-
ក្រុក្នុងុ	តំ្តបនិរ់ៀឆុរ	ដែដ្តីលជាស្មាជិំក្នុថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាមជាតិ្តនៃនិបណាាញក្រុគឺបក់្រុគឺង
បរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�	 បូពា	៌បានិចូំលរួមជារៀរៀងរាលឆំំ់្នាំ	 ដែចំក្នុរំដែលក្នុនូិវ
ស្ថាៅរត្ត�	ចំំរៀណ៍ះដ្តីងឹ	បទំពិ័រៀស្ថាធ្នូន៍ិ	និិងស្មិទំធ�លថី្មី�ៗ 	ដែដ្តីលរៀក្នុើត្តរៀ�ើងព័�
ការខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបឹងដែក្រុបង	 របស់្រៀខ្ញុំតី្ត-ក្រុក្នុងុនៃនិតំ្តបន់ិរៀឆុរនិ�មយួ 	ៗ សំ្រៀ�ក្រុបមលូ
បានិធាត្តចុំលូស្ខំាន់ិៗ	 ព័�ក្រុបរៀទំស្ជាស្មាជិំក្នុ	 កុ្នុ�ងការដែថ្មីរក្្នុសា	 និងិ
អភិិវឌ្ិឍន៍ិបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំ	 និងិមហាស្មុក្រុទំឱ្្យស្ថតិ្តរៀស្ថរក្រុបក្នុបរៀដាយ
និិរនីិភាព័។

	 យុទំធស្ថាស្រ្តសី្អភិិវឌ្ិឍន៍ិក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័ស្ក្រុមាប់ស្មុក្រុទំ
អាសុ្�បូពា	៌ ក្រុតូ្តវបានិដែចំក្នុរំដែលក្នុកុ្នុ�ងរៀវទិំកាថំ្នាក្នុរ់ៀក្រុកាមជាត្តនិៃនិបណាាញ
ក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌ ឆំំ្នាំ២០២១	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�០១	 ដែខ្ញុំធុ្នូ�	
ឆំំ្នាំ២០២១	នាស្ណាា�រឯក្នុរាជ្ំយ	រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	រៀក្រុកាមអធិ្នូបត្ត�ភាព័
ឯកឧតិតម្ម វ៉ាា �់ មុ្ម�នីាំថ្មី	 អគឺគរៀលខាធ្នូកិារក្រុក្នុមុក្រុបឹក្្នុសាជាតិ្ត
អភិិវឌ្ិឍន៍ិរៀដាយចំ�រភាព័	 និងិជាស្ហក្រុបធានិក្រុកុ្នុមក្រុបក្ឹ្នុសាភាព័ជានៃដ្តីគូឺ
ស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា	៌ ឯកឧតិតម្ម គួ� �ំច្ចេរ ��	 អភិិបាលនៃនិគឺណ៍ៈ
អភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 និិងតំ្តណាងក្រុបរៀទំស្ជាស្មាជំកិ្នុជារៀក្រុចំើនិរូប
រៀទំៀត្ត	 តាមរយៈចូំលរមួផ្លាាល់	 និិងតាមរយៈក្រុបព័័និធវីរៀដ្តីអូ	 Zoom។		
រៀវទិំកាថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាមជាតិ្តនៃនិបណាាញក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា៌	
បានិក្រុបក្រុពឹ័តី្តរៀ�មុនិពិ័ធ្នូ�រៀបើក្នុជា�ួ�វការនៃនិមហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាស្ុ�
បពូា	៌ឆំំ្នាំ២០២១	ដែដ្តីលនឹិងរៀបើក្នុជា�ួ�វការរៀ�ររៀស្ៀលនៃថ្មីៃដ្តីដែដ្តីល។	
 ឯកឧតិតម្ម គ�ួ �ំច្ចេរ ��	 អភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 បានិ
រមឹួក្នុឱ្្យដ្តីងឹថ្នា	 ក្នុមព�ជាដែដ្តីលធាាប់បានិឆួងកាត់្តព័�ក្រុបរៀទំស្ដែដ្តីលមានិ
ស្ស្រ្តងាាម	សុ្�វិលរំុានៃរ�	 ក្រុបល័យពូ័ជំស្ថាស្ន៍ិ	និិងកិ្នុចំចខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបឹងដែក្រុបងរៀដ្តីើម្បី�
បញ្ញចប់ស្ស្រ្តងាាម	 និិងបានិក្នុស្ថាងអភិិវឌ្ិឍស្ងគមជាតិ្តរៀ�ើងវិញព័�
ចំំណុ៍ចំសូ្ន្ិយ	 មក្នុ	 ដ្តីល់បចំច�ប្បីនុិ។	 សច្ចេម្មត�ច្ចេតិច្ចេ� ហ៊ុុ�ុ ផ្នែស� 
នាំយុករដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តនីៃ�ម្រពះ��ណា�ម្រកកមុុ្ម�	 គឺឺជាឥស្្សរជំនិ
ដ៏្តីរៀឆុើមបំ�ុត្ត	 ជាអុក្នុដែដ្តីលបានិរៀធ្នូវើឱ្្យក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	បានិរៀដ្តីើរឆួងកាត់្តព័�
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�ងដែដ្តីរ។
	 គឺរួរមឹួក្នុឱ្្យដឹ្តីងថ្នា	មហាស្និុិបាត្តស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌រៀលើក្នុទំ�៧	
រៀក្រុកាមក្រុបធានិបទំ	«បរៀងកើត្តទំស្វត្្តសរ៍ថី្មី�នៃនិសុ្ខុ្ញុំមាលភាព័ស្មុក្រុទំ	មនុិស្្ស	
និិងរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច»	 នឹិងចាំប់រៀ�ីើមរៀបើក្នុជា�ួ�វការរៀ�នៃថ្មីៃទំ�១	 ដែខ្ញុំធុ្នូ�រៀនិះ	 រៀ�
រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ។	 មុនិនឹិងពិ័ធ្នូ�រៀបើក្នុជា�ួ�វការនៃនិមហាស្និុិបាត្តរៀនិះ	 ក៏្នុ
មានិកិ្នុចំចក្រុបជំុំបណាាញរដ្តីឋបាលថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាមជាត្តនិៃនិក្រុបរៀទំស្ស្មាជំកិ្នុនៃនិ
អងគការភាព័ជានៃដ្តីគូឺក្រុគឺបក់្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំអាសុ្�បពូា	៌ ឆំំ្នាំ២០២១	
ដែដ្តីលកុ្នុ�ងរៀនាះ	 រដ្តីឋបាលរៀខ្ញុំតី្ត	 ជាបម់ាត់្តស្មុក្រុទំទាងំ៤	 របស្ក់្នុមព�ជា	
រមួមានិ	រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	រៀខ្ញុំតី្តកំ្នុព័ត្ត	រៀកាះកុ្នុង	និិងដែក្នុប៕

អគឺគរៀលខាធិ្នូការក្រុកុ្នុមក្រុបឹក្្នុសាជាតិ្តអភិវិឌ្ិឍន៍ិរៀដាយចំ�រភាព័	បានិឱ្្យដឹ្តីងថ្នា	
រៀវទិំការៀវទិំកាថំ្នាក់្នុរៀក្រុកាមជាតិ្តនៃនិបណាាញក្រុគឺប់ក្រុគឺងបរិស្ថាានិស្មុក្រុទំ
អាសុ្�បូពា	៌ (PNLG)	 ក្រុតូ្តវបានិរៀរៀបចំំរៀ�ើងប�ឆំំ្នាំមីង	 រៀដ្តីើម្បី�រៀកាះក្រុបជំុំ
ភាគឺ�ក្រុគឺប់មជ្ំឈដាានិព័�ឥស្្សរជំនិថំ្នាក់្នុខ្ញុំពស់្រហូត្តដ្តីល់ស្ហគឺមន៍ិ
មលូដាានិ	រៀដ្តីើម្បី�តាមដានិវឌ្ិឍនិភាព័	រៀធ្នូវើដែចំក្នុរំដែលក្នុរៀមរៀរៀនិ	បទំពិ័រៀស្ថាធ៍្នូ	
ដែដ្តីលបានិមក្នុព័�ការអនិុវតី្តយុទំធស្ថាស្រ្តសី្អភិិវឌ្ិឍន៍ិក្រុបក្នុបរៀដាយចំ�រភាព័
ស្ក្រុមាប់ស្មុក្រុទំអាសុ្�បូពា	៌(SDS-SEA)	កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ។	រៀហតុ្តរៀនិះ	រៀយើង
អាចំកំ្នុណ៍ត់្តឱ្កាស្ស្ក្រុមាប់អនីិរាគឺមន៍ិ	 និងិកិ្នុចំចស្ហការកុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ
រៀដាយព័ចិាំរណារៀលើការនៃចុំក្រុបឌិតិ្តថី្មី�បំ�តុ្ត	 និិងរបក្នុគំឺរៀហើញកុ្នុ�ងការ	
ក្រុគឺបក់្រុគឺង	វិធ្នូ�ស្ថាស្រ្តសី្	បរៀចំចក្នុវិទ្ំយា	បទំប្បីញ្ញញតិី្ត	ការវិនិិរៀយាគឺ	និិងហិរញ្ញញវត្តថ�
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ឧស្្សាហក្នុមី	និងិការរៀក្រុបើក្រុបាស់្�លិត្ត�ល	ការរៀក្រុបើក្រុបាស្ទ់ំកឹ្នុ	សំ្ណ៍ល់	
និិងរៀហដាារចំនា	 ស្មពន័ិធ	 ដែដ្តីលរៀផ្លាាត្តស្ខំាន់ិរៀលើការកាត់្តបនិថយ	 និងិការប
ន្ិសំុានឹិងការដែក្រុបក្រុបួល	 អាកាស្ធាតុ្ត	 ក្រុព័មទាងំការរៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្តឱ្្យមានិ
មានិការចូំលរមួរបស្ស់្រ្តសី្�	�ងដែដ្តីរ៕

គច្ចេម្រមាងវ៉ាយុតិនៃម្មែតិម្រម្មវូិការបច្ចេ�េកវិិទីា �ងិផ្នែ��ការច្ចេដ្ឋ�ម្មី�ីមំ្រទីដ្ឋលិក់ារអ�វុិតិតបច្ចេ�េកវិិទីា

ច្ចេម្មម្រតីិភាពបរសិាា �រមួ្ម�ផំ្នែ�កច្ចេ�ែ�យុតិប�ឹងការអភិិវិឌ្ឍឍឆ្នាំប់រហ៊ុស័របសច់្ចេខិតិតម្រពះសហី៊ុ� ុ

 «រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 មានិការអភិិវឌ្ិឍយាាងឆ្នាំប់រហស័្	 និិង
ដែក្រុបកាាយរៀ�ជាត្តបំន់ិរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចពិ័រៀស្ស្គំឺរូព័ហបុណំ៍ង	 ក្រុស្បតាម
ដែ�និការ	 យុទំធស្ថាស្រ្តសី្អភិិវឌ្ិឍន៍ិរបស់្រាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជានារៀព័ល
អនាគឺត្ត។	 គឺរៀក្រុមាងវាយត្តនៃមួត្តក្រុមូវការបរៀចំចក្នុវិទ្ំយា	 និិងដែ�និការរៀដ្តីើម្បី�
�កំ្រុទំដ្តីល់ការ	 អនុិវតី្តបរៀចំចក្នុវិទ្ំយារៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	 ស្ក្រុមាប់តំ្តបន់ិ
រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចព័រិៀស្ស្រៀ�	 រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 នឹិងចូំលរួមចំដំែណ៍ក្នុព័ក្រុងឹង
ស្មត្តថភាព័ធ្នូនិធានិមនិស្ុ្សរៀ�កុ្នុ�ងរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 និងិស្ក្រុមបស្ក្រុមួល
ជាមយួអុក្នុពាក្នុព័់័និធទាងំអស់្	រៀដ្តីើម្បី�រិះរក្នុដំ្តីរៀណាះក្រុស្ថាយកុ្នុ�ងការអភិិវឌ្ិឍ
រៀខ្ញុំតី្ត	ដែដ្តីលគិឺត្តគូឺរព័�រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច	បរិស្ថាានិ	វប្បីធ្នូម៌	និិងស្ងគម»។	
	 រៀនិះជាការរៀលើក្នុរៀ�ើង	របស់្	ឯកឧតិតម្ម វ៉ាា �់ មុ្ម�នីាំថ្មី 
អគឺគរៀលខាធិ្នូការក្រុកុ្នុមក្រុបក្ឹ្នុសាជាតិ្តអភិវិឌ្ិឍន៍ិរៀដាយចំ�រភាព័	 កុ្នុ�ងព័ធិ្នូ�
�្សព័វ�្សាយ	 រៀបើក្នុគឺរៀក្រុមាងវាយត្តនៃមួត្តក្រុមូវការបរៀចំចក្នុវិទ្ំយា	 និងិដែ�និការ
រៀដ្តីើម្បី��ំក្រុទំដ្តីល់ការអនិវុតី្តបរៀចំចក្នុវិទ្ំយារៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	 ស្ក្រុមាប់ត្តបំន់ិ
រៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចព័រិៀស្ស្	 រៀ�រៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនិ	ុ រៀរៀបចំំរៀ�ើងរៀ�នៃថ្មីៃទំ�១១	
ដែខ្ញុំស្�ហា	ឆំំ្នាំ២០២១	តាមក្រុបព័័និធអនិឡាញនាយក្នុដាានិវិទំ្យាស្ថាស្រ្តស្ី	
និិងបរៀចំចក្នុវិទំ្យា	 នៃនិអគឺគរៀលខាធ្នូកិារដាានិក្រុក្នុមុក្រុបឹក្្នុសាជាតិ្តអភិវិឌ្ិឍន៍ិ
រៀដាយចំ� រភាព័ស្ហការជាមួយអងគការអភិិវឌ្ិឍ ន៍ិឧស្្សាហក្នុមី
ស្ហក្រុបជាជាតិ្ត	 (UNIDO)	 និិងមានិការចូំលរួមព័�តំ្តណាងក្រុក្នុសួ្ង	
ស្ថាាបន័ិរដ្តីឋ	 មនិិ�រជំំនាញ	 រដ្តីឋបាលរៀខ្ញុំតី្តក្រុព័ះស្�ហនុិ	 វិស័្យឯក្នុជំនិ	
ត្តណំាងតំ្តបន់ិរៀស្ដ្តីឋក្នុចិំចពិ័រៀស្ស្	អងគការស្ងគមសុ្�វិល	តំ្តណាងស្ថាក្នុល
វិទ្ំយាល័យ	អុក្នុជំំនាញ	និិងអុក្នុក្រុស្ថាវក្រុជាវ	ស្រុបក្រុបមាណ៍៧០	របូ។
	 ស្មូបញ្ជាាក់្នុថ្នា	ការ�្សព័វ�្សាយគឺរៀក្រុមាងខាងរៀលើ	បានិពិ័ភាក្្នុសា	
និិងផ្លាាស់្បី�ររៀយាបល់រៀលើដែ�និការស្ក្នុមីភាព័របស់្គឺរៀក្រុមាង	ការចូំលរមួ
របស្់ភាគឺ�ពាក្នុ់ព័ន័ិធ	 និិងការបណ៍ះ�ះបណាាល	 សី្�ព័�ដ្តីំរៀណ៍ើរការអនិុវត្តី
បរៀចំចក្នុវិទ្ំយារៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិ	 កុ្នុ�ងវិស័្យថ្នាមព័ល	 ដំ្តីរៀណ៍ើរការ
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រៀឆុើម�ងដែដ្តីរ។	 ប័ណ៍ណស្ររៀស្ើររៀមក្រុត្ត�ភាព័បរិស្ថាានិរៀនិះ	 គឺឺជាភិសី្�តាង
បងាាញព័�ការលះបង់របស្ម់ស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសចំំរៀពាះជាតិ្ត	 និងិធ្នូនិធានិ
ធ្នូមីជាតិ្ត។	
	 ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជាបានិក្រុបារព័ធទិំវាឧទ្ំយានុិរក្្នុសក្រុបចំាំឆំំ្នាំរៀលើក្នុដំ្តីបូង
រៀ�ឆំំ្នាំ	 ២០១៧	 រៀដាយមានិការចូំលរួមព័�ស្ថាាប័និពាក់្នុព័ន័ិធអងគការជាតិ្ត
និិងអនីិរជាតិ្ត	 ក្រុព័ះស្ង្ឃឹព័ទុំធស្ថាស្នា	 និស្ិ្សតិ្តស្ហគឺមន៍ិមូលដាានិ
ស្ថាធារណ៍ជំនិទូំរៀ�	និិងវិស័្យឯក្នុជំនិ។	រៀ�លបំណ៍ងរៀ�្សងរៀទំៀត្តនៃនិ
ការក្រុបារព័ធព័ធិ្នូ�រៀនិះគឺឺរៀដ្តីើម្បី�រៀលើក្នុក្នុមពស្ក់ារយលដ់្តីងឹជាស្ថាធារណ៍ៈអពំ័�
ត្តួនាទំ�របស់្ឧទ្ំយានុិរក្្នុសរៀ�ក្នុមព�ជានិិងជំំរុញឱ្្យស្ថាធារណ៍ជំនិចូំលរួម
ជាមយួឧទ្ំយានុិរក្្នុសកុ្នុ�ងការការពារ	 ក្រុគឺបក់្រុគឺង	 អភិរិក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	
និិងបរិស្ថាានិក្រុបក្នុបរៀដាយនិិរនីិរភាព័។	
	 ទំវិាឧទ្ំយានុិរក្្នុសព័ភិិព័រៀ�ក្នុ	 ក្រុបារព័ធរៀ�ើងកុ្នុ�ងរៀ�លបំណ៍ង៖	
១)�ីល់គឺណុ៍ត្តនៃមួនិិងរៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្តដ្តីល់មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស	 ដែដ្តីលបានិត្តសូ៊្	
លះបង់	និិងបូជាជំ�វិត្តរៀដ្តីើម្បី�បពុ័វរៀហតុ្តបរិស្ថាានិនិងិធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	២)
រៀលើក្នុក្នុមពស្់ការយល់ដ្តីឹងរបស្់ស្ថាធារណ៍ជំនិអំព័�តួ្តនាទំ�របស់្មស្រ្តនីិ�
ឧទ្ំយានុិរក្្នុសរៀ�ក្រុព័ះរាជាណាចំក្រុក្នុក្នុមព�ជា	 អំព័�ការត្តសូ៊្លះបង់របស្ម់ស្រ្តនីិ�

 អម្មអរសាទីរទីវិ៉ាឧទីា�រុកសពិភិពច្ចេលាក!

	 ទំវិាឧទ្ំយានុិរក្្នុសព័ភិិព័រៀ�ក្នុក្រុតូ្តវបានិក្រុបារព័ធរៀ�ើងរៀ�នៃថ្មីៃទំ�	៣១	
ដែខ្ញុំក្នុក្នុកដា	 រៀដ្តីើម្បី�រំលឹក្នុដ្តីល់មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស(Rangers)	 ដែដ្តីលក្រុតូ្តវបានិ
ស្មាាប់ឬរងរបសួ្កុ្នុ�ងរៀបស្ក្នុក្នុមីនៃនិកាត្តព័វកិ្នុចំចការពារបរិស្ថាានិ	 អភិរិក្្នុស
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	និងិរៀដ្តីើម្បី�អបអរស្ថាទំរការងារមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស	 ដែដ្តីល
បានិលះបង់ក្នុមាាំងកាយក្នុមាាំងចិំតី្តបំរៀព័ញការងាររៀដ្តីើម្បី�ការពារ
រៀបតិ្តក្នុភិណិ៍ធ្នូមីជាតិ្តនិិងវប្បីធ្នូម៌របស្ពិ់័ភិព័រៀ�ក្នុ។	កុ្នុ�ងរយៈរៀព័ល៨	ឆំំ្នាំ	
ចំងុរៀក្រុកាយរៀនិះមានិមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសចំំនិនួិ២រូប	បានិទំទួំលរងរៀក្រុ�ះថំ្នាក្នុ់	
ដ្តីលជ់ំ�វិត្តរៀដាយស្ថារដែត្តក្រុកុ្នុមជំនិរៀលីើស្បានិបាញស់្មាាប	់និងិជារៀក្រុចំើនិនាក់្នុ	
រៀទំៀត្តរងរបសួ្កុ្នុ�ងអ�ំ�ងបរំៀព័ញរៀបស្ក្នុក្នុមីរៀដ្តីើម្បី�បុព័វរៀហតុ្តបរិស្ថាានិនិងិ
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត។
	 រៀដ្តីើម្បី�ចូំលរមួអបអរស្ថាទំរទំវិាឧទ្ំយានុិរក្្នុសព័ភិិព័រៀ�ក្នុឆំំ្នាំរៀនិះ	
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិបានិរៀរៀបចំំការ�្សព័វ�្សាយនូិវស្ថារៈសំ្ខានិ	់ ក្រុព័មទំាងបានិ	
�លិត្តជារូបភាព័	 បទំយក្នុការណ៍៍	 និងិបទំចំរៀក្រុមៀងអំព័�តួ្តនាទំ�ភារក្នុចិំច	
និិងការលះបង់របស្ម់ស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសចំំរៀពាះបុព័វរៀហតុ្តបរិស្ថាានិ	និងិធ្នូនិធានិ	
ធ្នូមីជាតិ្ត។	ជាមយួ�ំរៀនិះ	ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិ�ីល់បណ័៍ណស្ររៀស្ើររៀមក្រុត្ត�ភាព័	
បរិស្ថាានិដ្តីល់មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានិរុក្្នុសចំនួំិនិ១០០នាក់្នុដែដ្តីលបានិបំរៀព័ញការងារ
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ក្រុគឺប់ឧបស្គឺគរបស្់មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសរៀ�តាមត្តំបនិ់ការពារធ្នូមីជាត្តិនិិង
ររៀបៀង	អភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះនានារៀ�ក្នុមព�ជា!	ជាការលះបង់ដែដ្តីលក្រុតូ្តវបានិ	
ទំទួំលការរៀ�រព័	 និិងរៀកាត្តស្ររៀស្ើរ	 រៀហើយព័កួ្នុ�ត់្តជាវីរជំនិបរិស្ថាានិ
និិងនៃក្រុព័រៀឈ្នះើព័តិ្តក្រុបាក្នុដ្តី!រៀក្រុ�ព័�ជាឆ្នាំៅនំៃក្រុព័	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសក៏្នុជាក្នុនូិរៀ�
ក្រុបជាជំនិ	ជួំយទំកុ្នុខធុ្នូរៈក្រុបជាជំនិ	បរៀក្រុមើក្រុបជាជំនិក្នុមព�ជាមានិរៀមាទំក្នុភាព័
ចំំរៀពាះមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសដែដ្តីលបានិលះបង់ក្នុមាាងំកាយ	 ក្នុមាាងំចិំតី្ត	 និងិ
រៀព័លខួ្ញុំះក្រុបឈ្នះមនិងឹការលះបងអ់ាយុជំ�វិត្តរៀដ្តីើម្បី�បុព័វរៀហតុ្តបរិស្ថាានិនិងិ
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត។	 រៀទំស្ភាព័ធ្នូមីជាតិ្តដ៏្តីក្រុស្ស់្ស្ថាាត្តដែដ្តីលរៀ�ក្នុអុក្នុ
បានិទំស្្សនា	 ក្នុម្សានីិរៀ�តាមតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តនានារៀក្នុើត្តរៀចំញព័�
ក្នុចិំចខិ្ញុំត្តខំ្ញុំ	 ក្រុបឹងដែក្រុបងរៀដាយមិនិខាាចំរៀនិឿយហត់្តទាងំយប់ទាងំនៃថ្មីៃកុ្នុ�ង
ការចុំះល្បាត្ត	ការអនិវុតី្តច្ំបាប់	បស្រ្តងាាបបទំរៀលីើស្ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តក្រុគឺប់
ក្រុបរៀភិទំ	 អប់រំនិិង�្សព័វ�្សាយ។	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 បានិ
និិងកំ្នុព័ងុបនីិរៀបស្ក្នុក្នុមីរបស់្ខួ្ញុំ�និក្រុបក្នុបរៀដាយការទំទួំលខុ្ញុំស្ក្រុតូ្តវខ្ញុំពស្់
និិងវិជាាជំ�វៈកុ្នុ�ងការក្រុគឺប់ក្រុគឺង	 និងិអភិិរក្្នុសតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តនិងិ
ររៀបៀងអភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជាស្ក្រុមាប់មនុិស្្សរាបជ់ំនំាន់ិ
រៀ�មុខ្ញុំរៀទំៀត្ត។	 រៀក្រុ�ព័�បរំៀព័ញត្តនួាទំ�ជាឆ្នាំៅនំៃក្រុព័ការពារទំ�ជំក្រុមក្នុ	 ក្រុបភិព័
ចំំណ៍�	 និិងទឹំក្នុស្ក្រុមាប់ស្ត្តវនៃក្រុព័	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសក៏្នុបានិចូំលរមួកុ្នុ�ង
ការសិ្ក្្នុសាចំងក្រុក្នុងទំនុិិន័ិយអំព័�ជំ�វៈចំក្រុមុះរៀ�កុ្នុ�ងត្តបំនិក់ារពារធ្នូមីជាតិ្ត
ជាមយួមស្រ្តនីិ�ជំំនាញ	ព័�ស្ត្តវនៃក្រុព័�ងដែដ្តីរ។
	 រយៈរៀព័ល៦ដែខ្ញុំ	ឆំំ្នាំ២០២១	ព័�ដែខ្ញុំមក្នុរា	ដ្តីល់ដែខ្ញុំមិថ្មីនុា	ឆំំ្នាំ២០២១	
ដ្តីចូំ�ំ	មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសបានិចុំះល្បាត្តរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្ត	និងិ
ររៀបៀងអភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	 ស្របុបានិចំំនួិនិ១៤,៤២២រៀលើក្នុ	 កុ្នុ�ងរៀនាះ
បានិបស្រ្តងាាបបទំរៀលីើស្ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តបានិចំំនិួនិ៤,២៣៨ក្នុរណ៍�។	
មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសបានិរឹបអូស្រណាយនីិបានិចំំនួិនិ២,៤៦២រៀក្រុគឺឿង	ដ្តីក្នុហូត្ត	
រថ្មីយនីិចំំនួិនិ១៨២រៀក្រុគឺឿង	 រៀ�យនីិចំំនួិនិ៣០៨រៀក្រុគឺឿង	 មូុតូ្តចំំនួិនិ	
៣៣៦រៀក្រុគឺឿង		ក្រុតាក្នុទ័់ំរចំនំិនួិ	២៤រៀក្រុគឺឿង	រៀឈ្នះើចំំនិនួិ	១,២៦០ដែមុក្រុត្តគូឺប។	
ជាមយួ�ំរៀនិះ	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស	 និងិស្ហគឺមន៍ិតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្ត
បានិចំំនួិនិ	២៥,៥៩៦អនាាក់្នុ	និិងកំារៀភួិើងដែក្នុនៃចុំចំំនួិនិ	៣៤៨រៀដ្តីើម៕

ឧទ្ំយានុិរក្្នុសកុ្នុ�ងការដែថ្មីរក្្នុសា	 ការពារ	 និងិអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 និងិ
បរិស្ថាានិក្រុបក្នុបរៀដាយរៀស្ចំកី្នុ�អង់អាចំកាាហានិ។	 ៣)ជំំរុញនិងិរៀលើក្នុទឹំក្នុ	
ចំតីិ្តស្ថាធារណ៍ជំនិចូំលរមួជាមួយនិងឹមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស	រៀដ្តីើម្បី�ការពារនិិង
ក្រុគឺបក់្រុគឺងធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តនិងិបរិស្ថាានិក្រុបក្នុបរៀដាយនិិរនីិរភាព័។
	 ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិរៀលើក្នុទឹំក្នុចិំតី្តស្រ្តសី្�ចំូលរួមកុ្នុ�ងការការពារ
និិងអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តរបស្ក់្នុមព�ជា។	 បចំច�ប្បីនុិរៀនិះ	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិ
រក្្នុសាស្រ្តសី្�ចំំនួិនិ៤២នាក្នុ	់ស្ថតិ្តកុ្នុ�ងចំំរៀណាមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសស្របុ	១២០០នាក្នុ់	
ដែដ្តីលក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិដាក់្នុព័ក្រុងាយតាមត្តបំនិក់ារពារធ្នូមីជាតិ្តនិងិ
ររៀបៀងអភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះទាងំ៧៥	ទំាងតាងំមានិទំហំកំ្រុបមាណ៍	៧,៣�និ	
ស្ថតិ្តរៀ�កុ្នុ�ងភូិមិស្ថាស្រ្តសី្រៀខ្ញុំតី្តចំំនួិនិ២១	កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា។	ឧទ្ំយានុិរក្្នុស
ស្រ្តសី្�ទាងំរៀនាះកំ្នុព័ងុបំរៀព័ញត្តនួាទំ�ដូ្តីចំនឹិងឧទ្ំយានុិរក្្នុសបរុស្ដែដ្តីរ	 ដូ្តីចំជា
ការល្បាត្តកុ្នុ�ងនៃក្រុព័	 ការព័ក្រុងឹងការអនុិវតី្តច្ំបាប់ចុំះបស្រ្តងាាបបទំរៀលីើស្	 និងិ
ការរៀធ្នូវើការអប់រំ�្សព័វ�្សាយព័�ច្ំបាប់	និិងស្ថារៈក្រុបរៀយាជំន៍ិនៃនិធ្នូនិធានិធ្នូមីជាត្តិ	
ជំ�វៈចំក្រុមុះជូំនិដ្តីល់ក្រុបជាព័លរដ្តីឋរស្់រៀ�កុ្នុ�ងនិិងជំុំវិញត្តំបនិ់ស្ហគឺមន៍ិ
ការពារធ្នូមីជាតិ្តនានានៃនិក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា។	
	 រៀទាះប�ជាការងារជាឧទ្ំយានុិរក្្នុសមានិការលំបាក្នុ	 និិងក្រុបឈ្នះម
និងឹរៀក្រុ�ះថំ្នាក់្នុ	 ក៏្នុបុុដែនីិមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសទំាងបុរស្	និងិស្រ្តសី្�	 ក្រុតូ្តវបានិដាក្នុ់
ព័ក្រុងាយជាប់ជាក្រុបចាំរំៀ�តាមតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្ត	រៀដ្តីើម្បី�បរំៀព័ញត្តនួាទំ�	
ជាឆំំ្នាំនៃក្រុព័ការពារ	និងិអភិរិក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	 រៀដាយបានិចុំះទំប់ស្ថាាត្ត់	
និិងបស្រ្តងាាបបទំរៀលីើស្ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តក្រុបក្នុបរៀដាយការទំទួំលខុ្ញុំស្ក្រុតូ្តវ
ខ្ញុំពស់្។	 ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិពិ័ត្តជាមានិរៀមាទំក្នុភាព័ដែដ្តីលក្នុមព�ជាមានិមស្រ្តនីិ�
ឧទ្ំយានុិរក្្នុស	 ដែដ្តីលមានិភាព័អង់អាចំកាាហានិ	 មានិមនិសិ្ការជាត្តខិ្ញុំពស់្
កុ្នុ�ងការដែថ្មីរក្្នុសាធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តដែដ្តីលក្នុមព�ជាមានិស្ក្រុមាប់មនុិស្្សរាប់
ជំំនាន់ិរៀទំៀត្ត។	មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសជាឆ្នាំៅនំៃក្រុព័មនិិដែមនិក្រុតឹ្តមដែត្តបំរៀព័ញភារកិ្នុចំច
តាមតួ្តនាទំ�ឯក្នុស្ណាានិបុុរៀណាះ�ះរៀទំ	ដែត្តជាឪពុ័ក្នុមាាយដែដ្តីលកំ្នុព័ងុដែថ្មីរក្្នុសា	
ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តស្ក្រុមាប់ក្នុនូិៗជំំនាន់ិរៀក្រុកាយ	 រៀ�ព័�រៀក្រុកាយខុ្ញុំងនៃនិ
រៀទំស្ភាព័លអស្ថាាត្ត	 ស្ក្រុមស់្ធ្នូមីជាតិ្តនៃក្រុព័រៀឈ្នះើ	 ស្ត្តវនៃក្រុព័	 ដែដ្តីលបងបអ�និ
ក្រុបជាព័លរដ្តីឋបានិរៀ�ទំស្្សនាក្នុម្សានីិរៀ�កុ្នុ�ងត្តបំនិក់ារពារធ្នូមីជាតិ្តនានា	
គឺឺរៀដាយស្ថារដែត្តការលះបង់ក្នុមាាងំកាយ	ក្នុមាាងំចិំតី្ត	បញ្ជាា	ឆួងកាត់្តរាល់
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១.ការរៀធ្នូវើឱ្្យសិ្ះក្រុបព័័និធបងហ�រទឹំក្នុលូនិងិបងកឱ្្យមានិទឹំក្នុជំំនិន់ិរៀ�រដ្តីវូរៀភួិ�ង
ធាាក្នុ។់
២.ការរៀធ្នូវើឱ្្យបាត្តប់ង់រៀស្ថាភិណ័៍ភាព័ទំ�ក្រុកុ្នុងនិងិទំ�ក្រុបជំុំជំនិ។
៣.វាបងកឱ្្យមានិរៀក្រុ�ះថំ្នាក់្នុដ្តីល់ក្រុបព័័និធរៀអកូ្នុ��សុ្�	ជាព័រិៀស្ស្	ជំ�វៈចំក្រុមុះ
រៀ�កុ្នុ�ងទឹំក្នុ(មចិំជាតិ្ត)។
៤.ថ្មីង់បាាសិិ្ក្នុ�ិ�ក្នុនូិវស្ថារធាត្តគុឺ�ម�ពុ័ល	អាចំក្រុជាបចូំលរៀ�កុ្នុ�ងដ្តី�មានិការ
បពំ័លុទឹំក្នុនិិងដ្តី�។
៥.ថ្មីង់បាាសិិ្ក្នុ	មិនិងាយរ�យ	ដែថ្មីមទំាងអាចំបងកនូិវ�លបុះពាល់ដ្តីល់
ស្ខុ្ញុំភាព័រាងកាយមនុិស្្សយាាងធ្នូៃន់ិធ្នូៃររៀទំៀត្ត�ង។
	 ស្មូជំក្រុមាបជូំនិដែដ្តីរថ្នា	បរិមាណ៍សំ្រាមកុ្នុ�ងមួយឆំំ្នាំ	ក្នុមព�ជាបរៀងកើត្ត
មានិក្រុបមាណ៍	៤�និរៀតានិ	កុ្នុ�ងរៀនាះ២០%	គឺឺជាសំ្ណ៍ល់ថ្មីង់បាាសិិ្ក្នុ	
រៀហើយស្ក្រុមាប់រាជំធានិ�ភំុិរៀព័ញ	ក្រុបមាណ៍ជាង៣ពាន់ិរៀតានិកុ្នុ�ងមួយនៃថ្មីៃ។	
រៀ�កុ្នុ�ងរៀវទំកិានានៃថ្មីៃរៀនិះ	 ឯកឧតិតម្មជួួប បាា រសី	៍ បានិក្រុបគឺល់ជូំនិ
ស្មាារអប់រំបរិស្ថាានិជូំនិដ្តីល់ថំ្នាក្នុដ់្តីកឹ្នុនា	ំស្ថាស្រ្តស្ថាាចាំរ្យ	និស្ិ្សិត្តរមួជាមយួនិងឹ
បទំបងាាញរៀរៀបចំំរៀដាយមស្រ្តនីិ�ជំំនាញក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	ទាក់្នុទំងនឹិងចំំរៀណ៍ះដ្តីងឹ	
អពំ័��លបុះពាល់នៃនិស្ណំ៍ល់បាាសិិ្ក្នុ	 ព័�ការដែក្រុបក្រុបួលអាកាស្ធាតុ្តព័�បញ្ជាា
ជំ�វៈចំក្រុមុះ	ព័�ការក្រុគឺប់ក្រុគឺងសំ្ណ៍ល់ក្រុគឺបក់្រុបរៀភិទំ...	។	ល។

ម្រកសងួបរសិាា � �សពវ�ាយុអពីំការបំពលុិ �ងិការម្រគប់ម្រគងបាែ សឹកិច្ចេ�ទីីម្របជុួជំួ� 
ដ្ឋលិ�ិ់សសតិិសាកលិវិិទីាលិយ័ុភិមិូ្ម�ឹកសកិម្មម 

	 រៀដ្តីើម្បី�បំ�ុស្ស្ថាៅរត្ត�កុ្នុ�ងការចូំលរួមកុ្នុ�ងដែថ្មីរក្្នុសាអនាម័យ
បរិស្ថាានិរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	ឱ្្យមានិភាព័ក្រុបរៀស្ើររៀ�ើងបដែនិថមរៀទំៀត្តរៀនាះ	
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 បានិបនីិ�្សព័វ�្សាយអំព័�ការបពំ័លុ	 និងិការក្រុគឺប់ក្រុគឺង
បាាសិិ្ក្នុរៀ�ទំ�ក្រុបជំុំជំនិ	 ដ្តីល់និិស្្សិត្តនៃនិស្ថាក្នុលវិទ្ំយាល័យភិមូនិិិក្នុសិ្ក្នុមី	
នារាជំធានិ�ភំុិរៀព័ញ។		ឯកឧតិតម្ម ហ៊ុុតួិ ថ្នាវិរៈ	ស្ថាក្នុលវិទ្ំយាធិ្នូការ
រងនៃនិស្ថាក្នុលវិទំ្យាល័យភូិមិនិិក្នុសិ្ក្នុមី	 បានិឱ្្យដឹ្តីងថ្នា	 ក្នុនិួងមក្នុ
ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិដែត្តងដែត្តបានិជួំយ�ំក្រុទំដ្តីល់ស្ថាក្នុលវិទ្ំយាល័យភិូមិនិិ
ក្នុសិ្ក្នុមី	កុ្នុ�ងការជួំយបណ៍ះ�ះបណាាលដ្តីល់និស្ិ្សតិ្ត	ចំរំៀពាះការយល់ដ្តីងឹ
ពាក្នុព័់័និធកុ្នុ�ងវិស័្យបរិស្ថាានិ	 និិងបានិ�ីល់នូិវស្មាារៈក្រុគឺបក់្រុគឺងអនាម័យ
បរិស្ថាានិ	ដូ្តីចំជាមាាសុ្�និចំំរៀរាះទឹំក្នុស្ថាាត្ត	និិងធុ្នូងសំ្រាមជារៀដ្តីើម	។
	 កុ្នុ�ងឱ្កាស្រៀនាះ	ឯកឧតិតម្ម ជួួប បារសី	៍ អគឺគនាយក្នុនៃនិ
អគឺគនាយក្នុដាានិចំំរៀណ៍ះដឹ្តីង	និិងព័័ត៌្តមានិបរិស្ថាានិ	បានិឱ្្យដឹ្តីងថ្នា
ការចំលូរួម�កំ្រុទំព័�អុក្នុពាក់្នុព័័និធទំាងអស់្	 គឺឺជាការឆួ�ះបញ្ជាាងំអំព័�ឆនិិៈ
រមួ�ំ	រៀដ្តីើម្បី�ក្នុចិំច�ំពារបរិស្ថាានិ	និងិបងាាញព័�ការយក្នុចិំតី្តទុំក្នុដាក់្នុ	របស្់	
រៀយើងទំាងអស់្�ំ	ជាមយួក្រុបជាជាតិ្តរៀ�រៀលើស្ក្នុលរៀ�ក្នុ	រៀដ្តីើម្បី�បុព័វរៀហត្តុ	
រមួចំំដែណ៍ក្នុ	កុ្នុ�ងការការពារ	និងិដែថ្មីរក្្នុសាគុឺណ៍ភាព័បរិស្ថាានិ	នៃនិភិព័ដែ�និ
ដ្តី�រៀយើងទាងំអស់្�ំ	ឱ្្យឈានិរៀឆ្នាំះះរៀ�រក្នុនិិរនីិរភាព័	និិងភាព័ក្រុស្ស់្បកំ្រុព័ង	
ជានិិចំច	ស្ក្រុមាប់មនុិស្្សជាត្តបិចំច�ប្បីនុិនិិងមនុិស្្សជំំនាន់ិរៀក្រុកាយៗរៀទំៀត្ត។	
 ឯកឧតិតម្មអគគនាំយុក	 បានិបដែនិថមថ្នា	 សំ្ណ៍ល់ថ្មីង់
បាាសិិ្ក្នុ	បានិ�ីល់នូិវ�លបុះពាល់	ដ្តីល់ស្ងគម	សុ្ខ្ញុំភាព័និិងគុឺណ៍ភាព័
បរិស្ថាានិ	រមួមានិ៖
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ឧបក្នុរណ៍៍ខុ្ញុំស្ច្ំបាប់ជារៀក្រុចំើនិ។	 ជាមួយ�ំរៀនិះ	 មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុស	 និងិ
ស្ហគឺមន៍ិតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តបានិចំំនួិនិ២៥.៥៩៦អនាាក់្នុ	និិងកំារៀភួិើង	
ដែក្នុនៃចុំចំំនួិនិ៣៤៨រៀដ្តីើម។
	 តាមរយៈ	ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីកាត 	 បទំរៀលីើស្ធ្នូនិធានិ
ធ្នូមីជាតិ្តក្រុទំង់ក្រុទាយធ្នូំរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាត្តិ�ៅនិរៀទំៀត្តរៀ�ើយ	
បុុដែនីិរៀ�មានិបទំរៀលីើស្ក្រុទំង់ក្រុទាយត្តចូំៗ	 រៀក្នុើត្តរៀ�ើងដែដ្តីលស្មត្តថកិ្នុចំច
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 និងិស្មត្តថកិ្នុចំចពាក់្នុព័័និធបានិនិិងកំ្នុពុ័ងបនីិអនុិវតី្តច្ំបាប់
រៀដាយការទំទំលួខុ្ញុំស្ក្រុតូ្តវ។	ក្រុក្នុសួ្ងនឹិងបនីិរៀបស្ក្នុក្នុមីរបស់្ខួ្ញុំ�និ	ក្រុបក្នុប	
រៀដាយការទំទំលួខុ្ញុំស្ក្រុតូ្តវខ្ញុំពស្និ់ិងវិជាាជំ�វៈកុ្នុ�ងការក្រុគឺប់ក្រុគឺង	 និងិអភិិរក្្នុស
ត្តបំន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	ស្ក្រុមាប់មនុិស្្សរាប់ជំនំាន់ិ
រៀ�មខុ្ញុំរៀទំៀត្ត។	 ទំាងរៀនិះ	 គឺឺជាកិ្នុចំចខិ្ញុំត្តខំ្ញុំក្រុបឹងដែក្រុបងរមួ�ំរបស់្មស្រ្តនីិ�
ឧទ្ំយានុិរក្្នុសនៃនិក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	ស្ហគឺមន៍ិតំ្តបន់ិការពារ	 ធ្នូមីជាត្ត	ិ និិង
អងគការនៃដ្តីគូឺកុ្នុ�ងកិ្នុចំចការពារនិិងអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តរៀ�ក្នុមព�ជា។	
ក្រុក្នុសួ្ងសូ្មដែថួ្មីងអំណ៍រគឺុណ៍ចំំរៀពាះក្រុគឺប់ភាគឺ�ទាំងអស់្ដែដ្តីលបានិ
ចំលូរមួកុ្នុ�ងការការពារនិងិអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តក្រុបក្នុប	 រៀដាយភាព័
រៀស្ថាៅះក្រុត្តង	់និិងរៀ�រព័តាមនិ�តិ្តវិធ្នូ�ច្ំបាប់។	
 ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីកាត 	 បានិបដែនិថមថ្នា	 ទំនឹិិមនឹិង
ការអនិវុតី្តច្ំបាប	់ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិនិងិក្នុពុំ័ងអនិវុតី្តនូិវរៀ�លនិរៀយាបាយ	

កិ�េការព៌ារ�ងិអភិរិកសធ៌�ធា�ធ៌ម្មម�តិិ ច្ចេដ្ឋាយុ�រច្ចេលិ�ម្មលូិដ្ឋាឋ ��ាប�់ធ៌រមា�

	 ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	 កុ្នុ�ងនាមរៀស្នាធ្នូកិារនៃនិរាជំរដាាភិិបាលនិិង
មស្រ្តនីិ�របស់្ខួ្ញុំ�និ	មានិការទំទួំលខុ្ញុំស្ក្រុតូ្តវកុ្នុ�ងភាព័ជាមាាស់្	កុ្នុ�ងការបំរៀព័ញ
ត្តនួាទំ�និិងភារក្នុចិំចរបស់្ខួ្ញុំ�និ	រៀលើការការពារនិិងអភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	
រៀដាយឈ្នះររៀ�រៀលើមលូដាានិច្ំបាប់ជាធ្នូរមានិ។	 រៀនិះជាការរៀលើក្នុរៀ�ើង
របស្ឯ់កឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិ ភិន្រ្ដីកាត 	 រដ្តីឋរៀលខាធិ្នូការ	 និិងជាអុក្នុនំាពាក្្នុយ
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១៧	ដែខ្ញុំក្នុក្នុកដា	ឆំំ្នាំ២០២១។	
	 ជាមយួ�ំរៀនិះ	 ឯកឧតិតម្ម រដ្ឋឋច្ចេលិខាធ៌កិារបានិបញ្ជាាក់្នុ
ដែដ្តីរថ្នាជាមយួមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសចំំនិនួិ១២៦០នាក់្នុ	របស្ខួ់្ញុំ�និ	ក្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិ	
បានិស្ហការជាមយួក្នុមាាងំមានិស្មត្តថក្នុចិំចពាក់្នុព័ន័ិធចុំះល្បាត្តនិិងទំប់ស្ថាាត្ត់	
បទំរៀលីើស្	ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្ត	និងិររៀបៀងអភិិរក្្នុស	
ជំ�វៈចំក្រុមុះ	ទំាង៧៥ក្នុដែនួិង	ដែដ្តីលមានិនៃ�ិដ្តី�ស្រុប៧,៣�និហិក្នុតា។	
	 កុ្នុ�ងឱ្កាស្រៀនិះដែដ្តីរ	ឯកឧតិតម្ម ច្ចេ�ម្រតិភិន្រ្ដីកាត 	បានិឱ្្យដឹ្តីង
ថ្នា	រយៈរៀព័ល	៦ដែខ្ញុំ	ឆំំ្នាំ២០២១	ព័�ដែខ្ញុំមក្នុរាដ្តីល់ដែខ្ញុំមិថុ្មីនា	ឆំំ្នាំ២០២១	
មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានិរុក្្នុសបានិចុំះល្បាត្តរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាត្តនិិងិររៀបៀង
អភិិរក្្នុសជំ�វៈចំក្រុមុះ	ស្របុបានិចំំនួិនិ១៤.៤២២រៀលើក្នុ	កុ្នុ�ងរៀនាះបានិបស្រ្តងាាប	
បទំរៀលីើស្ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តបានិចំំនួិនិ	៤.២៣៨ក្នុរណ៍�។	ទិំនុិន័ិយរៀនិះ
មានិចំំនួិនិក្រុបហាក់្នុក្រុបដែហល�ំ	 កុ្នុ�ងរយៈរៀព័លដូ្តីចំ�ំរៀ�ឆំំ្នាំ២០២០។	
កុ្នុ�ងក្រុបតិ្តបតិី្តការបស្រ្តងាាបបទំរៀលីើស្រៀនិះ	មស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសបានិរឹបអូស្ស្មាារ	
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មានិភាព័លអក្រុបរៀស្ើរ	ធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្ត	នៃក្រុព័រៀឈ្នះើ	ក្រុតូ្តវបានិការពារបានិលអ
ក្រុបរៀស្ើរ	 ក្នុមព�ជាបានិទំទួំលរៀជាគឺជ័ំយរៀលើការលក្នុឥ់ណ៍ទានិកាបូនិរៀ�
រៀលើទំ��្សារស័ី្ក្រុគឺចិំតី្តអនីិរជាតិ្តរៀក្រុកាមទំសិ្រៀស្ថាាក្នុ	«រក្្នុសានៃក្រុព័ឈ្នះរ	 រៀដ្តីើម្បី�រក្នុ	
ចំំណូ៍ល»។	ស្ត្តវនៃក្រុព័ក្រុតូ្តវបានិដែថ្មីរក្្នុសាការពារបានិលអក្រុបរៀស្ើរ។	ស្ថាានិភាព័	
ជំ�វភាព័ព័លរដ្តីឋរៀ�តាមស្ហគឺមន៍ិតំ្តបនិក់ារពារធ្នូមីជាតិ្តចាំបរ់ៀ�ីើមមានិ
ភាព័លអក្រុបរៀស្ើរ�្សារភាាប់និងឹរៀទំស្ចំរណ៍៍ធ្នូមីជាតិ្ត	និិងជំរៀក្រុមើស្ថី្មី�កុ្នុ�ងមខុ្ញុំរបរ	
របស្ខួ់្ញុំ�និ៕

បរៀងកើត្តរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចមូលដាានិ	 �ីល់ជំរៀក្រុមើស្មុខ្ញុំរបរថី្មី�ជូំនិក្រុបជាព័លរដ្តីឋ
រស្រ់ៀ�	កុ្នុ�ងស្ហគឺមន៍ិតំ្តបន់ិការពារធ្នូមីជាតិ្តរៀដ្តីើម្បី��ីល់ចំំណូ៍លជាក្រុបចាំំ
ស្ក្រុមាប់	 ការរស្រ់ៀ�របស្ព់័លរដ្តីឋតាមរយៈការ�្សារភាាប់រវាងការ
អភិិរក្្នុស	 និិងការអភិិវឌ្ិឍរៀទំស្ចំរណ៍៍ធ្នូមីជាតិ្ត	ការបរៀងកើនិការចិំញ្ញចមឹស្ត្តវ	
ការដាដំំ្តីណារួំម�្សរំៀ�្សងរៀទំៀត្ត។	
 ឯកឧតិតម្ម	បានិរៀលើក្នុរៀ�ើងបដែនិថមថ្នា	 រៀក្រុកាមសុ្ខ្ញុំស្និីិភាព័
រៀព័ញរៀលញ	 ក្នុមព�ជាមានិឱ្កាស្រៀព័ញរៀលញកុ្នុ�ងការគិឺត្តគូឺររៀរៀបចំំការ
អភិិរក្្នុសធ្នូនិធានិធ្នូមីជាតិ្តរបស្ខួ់្ញុំ�និ។	រៀដាយស្ថារដែត្តការការពារនិិងអភិិរក្្នុស	
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ពាក្នុព័់័និធដែដ្តីលបានិស្ហការលអកុ្នុ�ងដំ្តីរៀណ៍ើរការនៃនិការដាក់្នុបញ្ញច�លត្តបំន់ិ
បងឹដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះរៀនិះជាតំ្តបន់ិរាាមស្ថារទំ�៦	រៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	និងិសូ្ម	
វាយត្តនៃមួខ្ញុំពស់្ចំរំៀពាះការរៀរៀបចំំស្កិាាស្ថា�នានៃថ្មីៃរៀនិះ	 ដែដ្តីលមានិ
រៀ�លបំណ៍ង	ក្រុបមូលធាតុ្តចូំលកុ្នុ�ងដំ្តីរៀណ៍ើរការដាក្នុប់ញ្ញច�លត្តបំន់ិការពារ	
រៀទំស្ភាព័បឹងដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះជាតំ្តបន់ិរាាមស្ថារ	 និិងរៀធ្នូវើការ�្សព័វ�្សាយអំព័�
ស្កាានុិព័លនៃនិតំ្តបន់ិរៀនិះដ្តីល់អុក្នុពាក់្នុព័ន័ិធ។		 	 	 	
 ឯកឧតិតម្ម បានិគូឺស្បញ្ជាាក់្នុបដែនិថមថ្នា	 តំ្តបន់ិរៀនិះស្ថតិ្តកុ្នុ�ង
ត្តបំន់ិដ្តី�ស្ណ៍ះទំរៀនួិរៀមគឺងគរៀក្រុកាម	ដែដ្តីលមានិត្តនៃមួខ្ញុំពស់្ស្ក្រុមាបក់ារអភិិរក្្នុស	
ជំ�វៈចំក្រុមុះ	ជាព័រិៀស្ស្គឺឺវតី្តមានិស្ត្តវស្ថាាប	ចំំនួិនិ១៣២ក្រុបរៀភិទំ	មចិំជាតិ្ត	
ចំំនួិនិ១៣៨ក្រុបរៀភិទំ	 ដែដ្តីលរមួមានិទំាងក្រុបរៀភិទំស្ត្តវជិំត្ត�ុព័ជូំរៀ�រៀលើ
ព័ភិិព័រៀ�ក្នុ	ដូ្តីចំជាស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល	និិងក្រុត្តដ្តីក់្នុធ្នូជំារៀដ្តីើម។
	 ស្ិកាាស្ថា�រៀនិះ	 មានិការចំូលរួមរៀធ្នូវើកាបទំបងាាញរៀលើ
ក្រុបធានិបទំរួមមានិ៖	 ១)ស្កាានុិព័លនៃនិតំ្តបន់ិបងឹដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះ៖	 រៀធ្នូវើ
ចំំណាប់អារមីណ៍៍រៀដាយ	រៀ�ក្នុ	បូ៊	វរស្ក្្នុស	នាយក្នុក្នុមីវិធ្នូ�អងគការជំ�វិត្ត
ស្ត្តវស្ថាាបអនីិរជាតិ្តក្រុបចាំកំ្នុមព�ជា	២)អនុិស្ញ្ជាារាាមស្ថារ៖	រៀធ្នូវើបទំបងាាញ	
រៀដាយ	រៀ�ក្នុ	ក្រុស្�	សុ៊្និ�ង	អគឺគនាយក្នុរងនៃនិអគឺគនាយដាានិរដ្តីឋបាល
ការពារ	 និិងអភិិរក្្នុសធ្នូមីជាតិ្ត	៣)ជំ�វៈចំក្រុមុះរៀ�បឹងដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះ៖	 រៀធ្នូវើបទំ
បងាាញរៀដាយ	រៀ�ក្នុ	ល�	ស្ម័ុស្	មស្រ្តនីិ�អងគការជំ�វិត្តស្ត្តវស្ថាាបអនីិរជាតិ្ត
ក្រុបចាំកំ្នុមព�ជា	និិង៤)លក្នុខណ៍ៈវិនិិច័ិំយតំ្តបន់ិរាាមស្ថារនិិងដំ្តីរៀណ៍ើរការដាក្នុ់	
បញ្ញច�លតំ្តបន់ិការពាររៀទំស្ភាព័បឹងដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះជាតំ្តបន់ិរាាមស្ថារ៖	រៀធ្នូវើបទំ

សកិាខ សាលាថ្នាែ ក់ច្ចេខិតិតសតពីកីារដ្ឋាក់ប�េូលិ

តំិប�ក់ារព៌ារច្ចេទីសភាពបងឹផ្នែម្រពកច្ចេ�ុ�តំិប��់ា ម្មសារ

	 រៀ�នៃថ្មីៃទំ�១៤	ដែខ្ញុំក្នុក្នុកដា	ឆំំ្នាំ២០២១	នាយក្នុដាានិអភិិរក្្នុសតំ្តបន់ិ	
ដ្តី�រៀស្ើមទឹំក្នុស្ថាប	នៃនិអគឺគនាយដាានិរដ្តីឋបាលការពារ	និងិអភិិរក្្នុសធ្នូមីជាតិ្ត	
បានិរៀរៀបចំំសិ្កាាស្ថា�ថំ្នាក់្នុរៀខ្ញុំតី្តសី្�ព័�	 «ការដាក្នុប់ញ្ញច�លតំ្តបន់ិការពារ	
រៀទំស្ភាព័បឹងដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះជាតំ្តបន់ិរាាមស្ថារ»	 តាមក្រុបព័័និធវីរៀដ្តីអូ	 ZOOM	
រៀក្រុកាមអធ្នូបិត្ត�ភាព័	 ឯកឧតិតម្ម គមឹ្ម �ុង អគឺគនាយក្នុនៃនិអគឺគ
នាយដាានិរដ្តីឋបាលការពារ	និិងអភិិរក្្នុសធ្នូមីជាតិ្ត	ឯកឧតិតម្ម មឹុ្មង វិធុ៌ ី
អភិិបាលរងនៃនិគឺណ៍ៈអភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តតាដែក្នុវ	 រៀដាយមានិស្មាស្ភាព័
ចំលូរមួព័�រដ្តីឋបាលក្រុស្កុ្នុ	មនិិ�របរិស្ថាានិ	មនិិ�រធ្នូនិធានិទឹំក្នុ	និងិឧតុ្តនិយិម	
អងគការជំ�វិត្តស្ត្តវស្ថាាបអនីិរជាតិ្ត	និិងអុក្នុពាក់្នុព័័និធជារៀក្រុចំើនិរូប។
	 ដែថួ្មីងរៀបើក្នុសិ្កាាស្ថា�	ឯកឧតិតម្ម ម្មុងឹ វិធុ៌	ីអភិិបាលរង
នៃនិគឺណ៍ៈអភិិបាលរៀខ្ញុំតី្តតាដែក្នុវ	 បានិគូឺស្បញ្ជាាក់្នុអំព័�ស្កាានុិព័លនៃនិ
រៀខ្ញុំតី្តតាដែក្នុវទាងំមូល	 កុ្នុ�ងរៀនាះបឹងដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះ	 ដែដ្តីលមានិទំ�តាងំស្ថតិ្តកុ្នុ�ង
ក្រុស្កុ្នុបុរីជំលស្ថារ	និិងក្រុសុ្ក្នុរៀកាះអដែណ៍ះត្ត	រៀខ្ញុំតី្តតាដែក្នុវ	គឺឺជាតំ្តបន់ិដ៏្តីមានិ
ស្ថារៈសំ្ខានិរ់ៀលើដែ�ុក្នុរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំចស្ងគម	ស្កាានុិព័លរៀទំស្ចំរណ៍៍	ជាពិ័រៀស្ស្	
គឺឺដែ�ុក្នុរៀអកូ្នុ��សុ្�ដែដ្តីលមានិត្តនៃមួខ្ញុំពស់្កុ្នុ�ងការអភិិរក្្នុស។	រដ្តីឋបាលរៀខ្ញុំតី្តតាដែក្នុវ	
ស្ូមរៀធ្នូវើការ�ំក្រុទំទំាងក្រុសុ្ងចំំរៀពាះការរៀរៀបចំំដាក្នុ់បញូ្ញ�លតំ្តបន់ិរៀនិះ
រៀ�ជាត្តបំន់ិរាាមស្ថារ	 ដែដ្តីលនិងឹមានិត្តនៃមួជាអនីិរជាតិ្តកុ្នុ�ងការពារ	 និិង
អភិិរក្្នុស។
 ឯកឧតិតម្ម គមឹ្ម �ុង	 អគឺគនាយក្នុនៃនិអគឺគនាយដាានិ
រដ្តីឋបាលការពារ	 និងិអភិិរក្្នុសធ្នូមីជាតិ្ត	 សូ្មរៀកាត្តស្ររៀស្ើរចំរំៀពាះភាគឺ�
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រៀអកូ្នុ��សុ្�	 ឬជំ�វៈចំក្រុមុះជាលក្នុខណ៍ៈអនីិរជាតិ្ត។	 ក្រុបរៀយាជំន៍ិព័�ការដាក្នុ់
ត្តបំន់ិមួយរៀ�ជាតំ្តបន់ិរាាមស្ថារ	 គឺឺក្រុស្បតាមស្ស្រសី្មុទំាង៣	 របស្់
អនុិស្ញ្ជាារាាមស្ថារ	រួមមានិ៖	១)រៀក្រុបើក្រុបាស្ត់្តបំន់ិដ្តី�រៀស្ើមរៀដាយឈាាស្នៃវ	
២)ក្នុណំ៍ត់្តនិិងបរៀងកើត្តបញូ្ញ�ត្តបំនិដ់្តី�រៀស្ើមដែដ្តីលមានិលក្នុខណ៍ៈសំ្ខានិជ់ា
អនីិរជាតិ្ត	និិង៣)កិ្នុចំចស្ហការជាអនីិរជាតិ្ត៕

បងាាញរៀដាយ	 រៀ�ក្នុ	 រៀយឿង	 វិស្ថាល	មស្រ្តនីិ�នាយក្នុដាានិអភិិរក្្នុសតំ្តបន់ិដ្តី�	
រៀស្ើមទឹំក្នុស្ថាប។
	 ស្មូបញ្ជាាក់្នុថ្នា	 គិឺត្តមក្នុទំល់រៀព័លរៀនិះ	 ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	 មានិ
ត្តបំន់ិរាាមស្ថារ	ចំំនួិនិ៥	រចួំមក្នុរៀហើយ	 រួមមានិ៖	តំ្តបន់ិរាាមស្ថារបឹងទំរៀនួិ
ឆ្នាំៅ	 ត្តបំន់ិរាាមស្ថាររៀកាះកាពិ័	 ត្តបំន់ិរាាមស្ថារសឹិ្ងដែក្រុត្តង	 តំ្តបន់ិរាាមស្ថារ
ដែក្រុព័ក្នុទាល់	 និងិតំ្តបន់ិរាាមស្ថារសឹិ្ងដែស្និ។	 តំ្តបន់ិរាាមស្ថារ	 សំ្រៀ�ដ្តីល់
ត្តបំន់ិដ្តី�រៀស្ើម	 ដែដ្តីលរៀគឺចាំត់្តទុំក្នុថ្នា	 ជាតំ្តបន់ិមានិស្ថារៈសំ្ខានិដ់ែ�ុក្នុ
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ផ្នែ�ែកទីី ៣  
វិិទីាសាន្រ្ដីសត �ងិបច្ចេ�េកវិិទីា
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ច្ចេមាទីកភាពកម្មុ�ុ៖ ក�ូផ្នែខិមរពរីរបូប�េបក់ារសកិា
ផ្នែ�ែក�យុុច្ចេកែផ្នែអុរសុវិីិលិម្របកបច្ចេដ្ឋាយុច្ចេ�គជួយ័ុ

	 អត្ត�ត្តនិិស្ិ្សត្តនៃនិវិទ្ំយាស្ថាានិបរៀចំចក្នុវិទ្ំយាក្នុមព�ជា	(ស្ថា�តិ្តចំណូ៍)	
ព័�ររបូគឺឺរៀ�ក្នុ	 ដែក្នុវ	មក្នុរា	និងិរៀ�ក្នុ	 កឹ្នុម	ចាំន់ិបាាល�	 រៀទំើបបានិបញ្ញចប់
ការស្ក្ិ្នុសាថំ្នាក់្នុបរិញ្ជាាបក័្រុត្តជំំនាញ	 Nuclear	 Power	 Engineering	
and	Thermal	Physics	(ជំំនាញនុិយរៀកួ្នុដែអ៊រសុ្�វិល)	រៀដាយរៀជាគឺជំយ័
ព័�ស្ថាក្នុលវិទ្ំយាល័យ	Peter	the	Great	St.	Petersburg	Polytechnic	
University	 ទំ�ក្រុក្នុងុ	 St.	 Petersburg	 ស្ហព័័និធរស្ុ្ស��។	 រៀយាងតាម
ស្មាគឺមនិិស្្សិត្តដែខី្ញុំរក្រុបចំាំស្ហព័័និធរស្ុ្ស��	 និិស្្សិត្តទាងំព័�រ	 បានិបញ្ញចប់
ការស្ក្ិ្នុសា	 ជំំនាញថ្នាមព័លនុិយរៀកួ្នុដែអ៊រសុ្�វិលជំំនាន់ិទំ�០១	 នៃនិគឺរៀក្រុមាង
អភិិវឌ្ិឍធ្នូនិធានិមនុិស្្សរបស់្រាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជា	 រៀដ្តីើម្បី�អាចំឈានិ
រៀ�ស្រៀក្រុមចំបានិការអភិិវឌ្ិឍវិស័្យថ្នាមព័លនុិយរៀកួ្នុដែអ៊រសុ្� វិលរៀ�
ក្នុមព�ជានារៀព័លខាងមុនិ។	 បចំច�ប្បីនុិរៀក្រុកាមការស្ក្រុមបស្ក្រុមួលរបស់្	
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 និិស្្សិត្ត៦របូរៀ�្សងរៀទំៀត្ត	 បានិនិិងកំ្នុពុ័ងបនីិការសិ្ក្្នុសា

រៀលើជំំនាញរៀនិះ។	
	 កុ្នុ�ងនាមថំ្នាក់្នុដ្តីកឹ្នុនា	ំ និងិមស្រ្តនីិ�រាជំការ	 នៃនិក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	
ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�ត ី សាយុ សអំាលិ	់ ក្រុបធានិក្រុកុ្នុមក្រុបក្ឹ្នុសាជាតិ្ត
អភិិវឌិ្ឍនិ៍រៀដាយចំ�រភាព័	 បានិបងាាញរៀមាទំក្នុភាព័ដែដ្តីលក្នុមព�ជាមានិ
ធ្នូនិធានិមនិស្ុ្សដ៏្តីក្នុក្រុមរៀលើជំនំាញថ្នាមព័លនិយុរៀកួ្នុដែអ៊រសុ្�វិលកុ្នុ�ងស្មយ័	
រៀត្តរៀជាដែស្និ។	 ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តបីានិគូឺស្បញ្ជាាក់្នុថ្នា	 រៀដាយស្ថារ	
ដែត្តមានិសុ្ខ្ញុំស្និីិភាព័រៀព័ញរៀលញ	 ក្នុមព�ជាមានិឱ្កាស្ក្រុគឺប់ក្រុ�និរ់ៀដ្តីើម្បី�
បណ៍ះ�ះបណាាលធ្នូនិធានិមនុិស្្សរៀលើវិស្យ័រៀ�្សងៗរៀដ្តីើម្បី�ចូំលរមួបរៀងកើនិ
រៀល្បី�និអភិិវឌ្ិឍជាតិ្ត។	 ទំនឹិិមនឹិងដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍ថំ្នាក់្នុដ្តីកឹ្នុនំាស្ថាស្រ្តស្ថាា
ចាំរ្យស្ថា�តិ្តចំណូ៍កុ្នុ�ងការបណ៍ះ�ះបណាាលធ្នូនិធានិមនិុស្្សក្នុមព�ជា	
ឯកឧតិតម្មរដ្ឋឋម្មន្រ្ដី�តមី្រកសងួបរសិាា �	ក៏្នុបានិដែថួ្មីងអំណ៍រគឺណុ៍ចំំរៀពាះ	
រដាាភិិបាលនៃនិស្ហព័ន័ិធរស្ុ្ស�	ដែដ្តីលបានិ�ីល់អាហារបូក្នុរណ៍៍ដ្តីល់និស្ិ្សតិ្ត	



ទំំព័័រ 45ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ក្នុមព�ជា	ជាពិ័រៀស្ស្ជំំនាញថ្នាមព័លនិយុរៀកួ្នុដែអ៊រសុ្�វិលរៀនិះ។	
	 ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជាក្រុតូ្តវការធ្នូនិធានិមនិុស្្សកុ្នុ�ងវិស្័យរៀនិះបដែនិថម
រៀទំៀត្ត។	ការស្ក្ិ្នុសាក្រុស្ថាវក្រុជាវ	ការអនិវុតី្ត	 និិងការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ការយល់
ដ្តីងឹអំព័�វិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្	និងិបរៀចំចក្នុវិទ្ំយានុិយរៀកួ្នុដែអ៊រមានិស្ថារៈសំ្ខាន់ិស្ក្រុមាប់	
ការអភិិវឌ្ិឍរៀស្ដ្តីឋកិ្នុចំច	ស្ងគមក្នុមព�ជា	រៀហតុ្តដ្តីរូៀចុំះបានិជាក្រុកុ្នុមក្រុបក្ឹ្នុសាជាតិ្ត
អភិិវឌ្ិឍន៍ិរៀដាយចំ�រភាព័	 បានិចុំះហត្តថរៀលខារៀលើអនុិស្្សារណ៍ៈនៃនិការ	
រៀយាគឺយលជ់ាមួយស្ថាជំ�វក្នុមីថ្នាមព័លបរមាណូ៍រដ្តីឋរុស្្ស��	(Rosatom)	
និិងស្ថាជំ�វក្នុមីនុិយរៀកួ្នុដែអ៊រជាត្តចិិំនិ	 (CNNC)	 សី្�ព័�កិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្ត
ការរៀលើការរៀក្រុបើក្រុបាស្ថ់្នាមព័លនិយុរៀកួ្នុដែអ៊រ	ស្ក្រុមាបប់រៀក្រុមើឱ្្យរៀ�លបំណ៍ង	
ស្និីិភាព័	 កុ្នុ�ងទិំស្រៀ�រៀដ្តីើម្បី�អភិិវឌ្ិឍន៍ិធ្នូនិធានិមនុិស្្ស	ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្
ការយលដ់្តីងឹជាស្ថាធារណ៍ៈ	 និិងការរៀក្រុបើក្រុបាស្ប់រៀចំចក្នុវិទ្ំយានុិយរៀកួ្នុដែអ៊រ
កុ្នុ�ងវិស័្យអាទំភិាព័ដូ្តីចំជាឧស្្សហក្នុមី	ក្នុសិ្ក្នុមី	រៀវជូំស្ថាស្រ្តសី្	សុ្វត្តថភិាព័
ចំំណ៍�អាហារ	ថ្នាមព័ល	សំ្ណ៍ង់	បរិស្ថាានិជារៀដ្តីើម។	
	 រៀ�កុ្នុ�ងទិំស្រៀ�	និិងក្នុមីវិធ្នូ�ការងារវិស្យ័ថ្នាមព័លនិយុរៀកួ្នុដែអ៊រ	
រៀ�ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	 រាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជារៀក្រុកាមកិ្នុចំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការ
ជាមួយស្ហព័័និធរុស្្ស��	មានិដែ�និការបរៀងកើត្តមជ្ំឈមណិ៍លព័័ត៌្តមានិនុិយរៀកួ្នុដែអ៊រ	
រៀដ្តីើម្បី�រៀលើក្នុក្នុមពស្ក់ារយល់ដឹ្តីងជាស្ថាធារណ៍ៈអំព័�បរៀចំចក្នុវិទ្ំយានុិយរៀកួ្នុដែអ៊រ	
ស្ក្រុមាប់ការស្ក្ិ្នុសាក្រុស្ថាវក្រុជាវ	 និងិបណ៍ះ�ះបណាាលធ្នូនិធានិមនុិស្្សនា

រៀព័លអនាគឺត្ត។	 ជាមយួ�ំរៀនិះ	 រាជំរដាាភិិបាលក្នុមព�ជាក៏្នុបានិកំ្នុពុ័ងរៀធ្នូវើ
ក្នុចិំចស្ហក្រុបតិ្តបតិី្តការជាមួយស្ថាជំ�វក្នុមីនុិយរៀកួ្នុដែអ៊រចំនិិ	 កុ្នុ�ងការអភិិវឌ្ិឍ
ធ្នូនិធានិមនុិស្្ស	 ការរៀលើក្នុក្នុមពស់្ការយលដ់្តីងឹជាស្ថាធារណ៍ៈ	 និងិការ	
រៀក្រុបើក្រុបាស់្បរៀចំចក្នុវិទ្ំយានិយុរៀកួ្នុដែអ៊រស្ក្រុមាប់បរៀក្រុមើឱ្្យរៀ�លបណំ៍ងស្និីិភាព័	
កុ្នុ�ងវិស័្យឧស្្សាហក្នុមី	រៀវជូំស្ថាស្រ្តសី្	និិងសុ្ខ្ញុំភាព័។
		 កុ្នុ�ងក្រុក្នុបខ័្ញុំណិ៍ការងាររបស់្ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជាឆំំ្នាំ២០១៧-២០២៣	
ជាមយួទំ�ភំាក់្នុងារថ្នាមព័លអាតូ្តមិក្នុអនីិរជាតិ្ត	(IAEA)	ក្នុមព�ជាយក្នុចិំតី្ត
ទំកុ្នុដាក់្នុរៀលើវិស្យ័អាទិំភាព័រមួមានិ	ការក្នុស្ថាងក្រុក្នុបខ្ញុំណិ៍ច្ំបាប់	សុ្វត្តថភិាព័	
និយុរៀកួ្នុដែអ៊រ	 និិងការស្ថាយភាយកំារសី្�	 សុ្ខ្ញុំភាព័មនុិស្្ស	ក្នុសិ្ក្នុមី	ការ
ចំញិ្ញចមឹស្ត្តវ	 សុ្វត្តថភិាព័ចំំណ៍�អាហារ	 ការក្រុគឺប់ក្រុគឺងធ្នូនិធានិទឹំក្នុ	 ការរៀធ្នូវើ
ដែ�និការនិិងក្នុមីវិធ្នូ�អនុិវតី្តការងារកុ្នុ�ងវិស្យ័ថ្នាមព័ល	កិ្នុចំចការពារបរិស្ថាានិ	
ក្រុតួ្តត្តពិ័និិត្្តយនិិងការក្រុគឺបក់្រុគឺងសំ្ណ៍ល់វិទ្ំយ�ស្ក្នុមី	ការរៀក្រុបើក្រុបាស្កុ់្នុ�ងវិស្យ័	
ឧស្្សាហក្នុមី	 ការរក្្នុសារៀក្នុរមរត្តក្នុវប្បីធ្នូម៌	 ការអភិវិឌ្ិឍធ្នូនិធានិមនុិស្្ស	
និិងការអប់រំជារៀដ្តីើម៕



ទំំព័័រ 46 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ផ្នែ�ែកទីី ៤
�ាប ់�ិងលិខិិិតិបទីដ្ឋាឋ �គតិិយុតុិតិ



ទំំព័័រ 47ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 48 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 49ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 50 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 51ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 52 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 53ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 54 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 55ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 56 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 57ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 58 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 59ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 60 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 61ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 62 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 63ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 64 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 65ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 66 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 67ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 68 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 69ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 70 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 71ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 72 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 73ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 74 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 75ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 76 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 77ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 78 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 79ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 80 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 81ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 82 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 83ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 84 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 85ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 86 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 87ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 88 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១



ទំំព័័រ 89ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ផ្នែ�ែកទីី ៥ផ្នែ�ែកទីី ៥
សតិវកម្រម្មសតិវកម្រម្ម



ទំំព័័រ 90 ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

ដែដ្តីលមានិ(ទឹំក្នុរាក់្នុៗ)	និិងស្ម្បី�ររៀដាយចំំណ៍�។	រៀទាះប�ជាស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល
រស្រ់ៀ�ជាហវ�ងក៏្នុរៀដាយពួ័ក្នុវាក៏្នុរៀ�ដែត្តរស់្រៀ�ជាក្រុក្នុមុក្រុគួឺស្ថាររៀ�្សងៗ�ំ	
រៀដាយដែក្រុស្ក្នុរៀក្រុចំៀងដាក្នុ�ំ់រៀ�វិញរៀ�មក្នុ។	 រៀនិះអាចំជាការបញ្ជាាក់្នុព័�
ភិកិ្នុ�ភាព័របស់្ពួ័ក្នុវា	 ឬបរៀញ្ញចញស្ញ្ជាាថ្នាព័កួ្នុវាកំ្នុពុ័ងក្រុតូ្តវបានិទំទួំលរង
ការគឺរំាមកំ្នុដែហងនានា។

-ការរកចំំណីីរបស់់ស់ត្វវក្រៀ�កៀល
	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលទំាងអស់្ជាស្ពាាស្�	 មានិន័ិយថ្នា	 ពួ័ក្នុវាសុ្�ទាងំ
រកុ្នុខជាតិ្ត	 និិងស្ត្តវ។	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលសុ្�រកុ្នុខជាតិ្តទឹំក្នុ	 រៀមើមរុក្នុខជាតិ្ត	 ស្ត្តវឥត្ត
ឆអងឹក្នុង	 ក្រុ�ប់ធ្នូញ្ញញជាតិ្ត	 និងិស្ត្តវឆអងឹក្នុងតូ្តចំៗ	 ក្រុព័មទំាងស្ត្តវលអតិ្តជា
អាហារ។	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលរៀក្រុបើចំំពុ័ះដែវងរឹងមារំបស្វ់ាស្ក្រុមាប់ចំកឹ្នុសុ្�រៀមើម�ួ�ង	
និិងស្ត្តវលអតិ្តព័�កុ្នុ�ងភិក់្នុល្បាប់។	 ជូំនិកាលព័កួ្នុវាចឹំក្នុបុះចំំក្រុត្ត�	 ឬក្នុដែងកប
រៀទាះប�ជាពួ័ក្នុវាមានិការលបំាក្នុកុ្នុ�ងការបំដែបក្នុអាហារទំាងរៀនិះជាចំំដែណ៍
ក្នុតូ្តចំៗ	 រៀដ្តីើម្បី�រៀលបក៏្នុរៀដាយ។	 បនាាប់ព័�ក្នុសិ្ក្នុរបានិក្រុចូំត្តកាត់្តក្រុបមូល
�លក្រុសូ្វរួចំស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលនិឹងរៀ�រក្នុចំំណ៍�កុ្នុ�ងវាលដែក្រុស្ទាំងរៀនាះរៀដាយ
សុ្�ក្រុ�ប់ក្រុសូ្វដែដ្តីលក្រុជុំះកុ្នុ�ងដែក្រុស្។	 រៀមបារបស់្ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលបរៀក្រុងៀនិកូ្នុនិ
របស្	់ វាព័�វិធ្នូ�រក្នុចំំណ៍�	 ក្រុព័មទាងំពានំំាយក្នុចំំណ៍�ឱ្្យកូ្នុនិ	 រៀទាះប�ជាកូ្នុនិ
របស្វ់ាធំ្នូធាត្តរ់ៀសិ្ើរដែត្តរៀព័ញវយ័រៀហើយក៏្នុរៀដាយ។

ច្ចេតិ�អែកដ្ឋងឹអវខីិែះពីសតិវច្ចេម្រកៀលិ?

 សតិវច្ចេម្រកៀលិគឺឺជាស្ត្តវស្ថាាបដែដ្តីលមានិក្នុមពស់្ខ្ញុំពស្់ជាងរៀគឺ
រៀលើព័ភិិព័រៀ�ក្នុ	 រៀហើយអាចំរៀហើរបានិ។	 ជាទំរូៀ�ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលមានិ
ក្នុមពស់្ក្រុបដែហល	១,៧៦ដែមុក្រុត្ត	មានិទំមៃន់ិ	៥-១២	គឺ���ក្រុកាម	និិងក្រុបដែវង
ស្ថាាបទំាងស្ងខាង២,៥ដែមុក្រុត្ត។	 ពួ័ក្នុវាមានិក្រុមាមរៀជំើងមខុ្ញុំដែវងៗចំំនិនួិប�	
និិងក្រុមាមរៀជំើងរៀក្រុកាយខួ្ញុំ�មយួ។	 ពួ័ក្នុវាមិនិអាចំទំំរៀ�រៀលើរៀដ្តីើមរៀឈ្នះើបានិរៀទំ	
រៀហើយរៀដ្តីក្នុរៀដាយឈ្នះររៀស្ៃ�មធឹី្នូងរៀ�ទំ�តំាងជិំត្តៗក្នុដែនួិងរក្នុចំណំ៍�របស់្
វានៃនិតំ្តបន់ិដ្តី�រៀស្ើម។	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលមានិស្ម្បី�រក្រុបរៀ�ះរៀលើដ្តីងខួ្ញុំ�និ	ក្នុ	ដែ�ុក្នុ
ខាងរៀលើ	 និិងក្្នុបាលមានិព័ណ៌៍ក្រុក្នុហម	 ក្្នុបាលដែ�ុក្នុខាងរៀលើបំ�ុត្តនិិង
ក្រុត្តរៀចំៀក្នុ	មានិព័ណ៌៍ក្រុបរៀ�ះក្រុស្ថាល។	កូ្នុនិរៀក្រុក្នុៀលមានិមាឌិតូ្តចំបនិីិចំ	និងិ	
មានិព័ណ៌៍រៀតំាត្តរៀ�ចំំក្្នុបាលរបស់្វា។	រៀគឺពិ័បាក្នុស្មាាស់្ថ្នា	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល	
ណាជារៀឈាៅល	 ឬញ�	 រៀ�រៀព័លដែដ្តីលព័កួ្នុវារៀ�ជាគូឺ	 បុុដែនីិម�ញ�មានិ
មាឌិតូ្តចំជាង	 អារៀឈាៅលបនិីិចំ។	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលក្រុតូ្តវបានិចាំត់្តជាក្រុបរៀភិទំ
ស្ត្តវងាយរងរៀក្រុ�ះរៀ�កុ្នុ�ងបញូ្ញ�	ក្រុក្នុហម	IUCN។
១)លិកខ�ៈជួវីិសាន្រ្ដីសតនៃ�សតិវច្ចេម្រកៀលិ
-ការរស់់ក្រៀ�របស់់ស់ត្វវក្រៀ�កៀល
	 នារដូ្តីវក្រុបំាង(ដែខ្ញុំធុ្នូ�ដ្តីល់ដែខ្ញុំរៀមស្ថា)ដែដ្តីលជារដូ្តីវមិនិបនីិពូ័ជំ	
និិងក្រុតូ្តវខិ្ញុំត្តខំ្ញុំដែស្វងរក្នុចំំណ៍�	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលបានិរៀហើរផ្លាាស់្ទំ�	ព័�តំ្តបន់ិដែដ្តីល
ព័កួ្នុវាព័ងកូ្នុនិ	 រៀ�រក្នុចំំណ៍�	 និិងរៀដ្តីក្នុជាហវ�ងៗ	 រៀ�តាមត្តបំន់ិដ្តី�រៀស្ើម
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-ការចែចំចំង់់គ្នាារបស់់ស់ត្វវក្រៀ�កៀល
ការដែចំចំង�ំ់គឺឺចាំប់រៀ�ិើមព័�អារៀឈាៅល	និងិបនីិរៀដាយម�ញ�	 រៀទាះប�ជាម�
ញ�មិនិសូ្វស្ក្នុមីក៏្នុរៀដាយ។	 អារៀឈាៅលចាំប់រៀ�ិើមរៀដាយក្រុត្តដាងស្ថាាប
រៀបើក្នុ	រចួំបរៀងាានិខួ្ញុំ�និបនិីិចំ	បនាាប់មក្នុរៀ�ត្តរៀផ្លាាះ	ដែថ្មីមទំាងរៀ�អ�ង�អងខួ្ញុំ�និ

ចុំះរៀ�ើងៗរចួំរៀងើបក្្នុបាលរៀ�ើងមនុិនឹិងដែក្រុស្ក្នុក្នុងរំព័ង។	 បនាាប់មក្នុម�
ញ�ក៏្នុចូំលរមួកាយវិការទាងំរៀនិះ	 រៀដាយរៀយើងរៀ�ើញរៀក្រុក្នុៀលញ�រៀឈាៅល
ដែចំចំង់	 �ំរៀដាយរៀ�ត្តចុំះរៀ�ើងដាក់្នុ�ំរៀ�វិញរៀ�មក្នុ។	ការដែចំចំង�ំ់
រៀនិះមានិ	 ភាព័រស្រ់រៀវីក្នុនិិងពិ័រៀស្ស្អស្ថាារ្យណាស់្រៀដាយមានិស្ដែក្រុមក្នុ
រៀក្រុចំៀងក្រុត្តស្ង�ំកុ្នុ�ងរៀព័លដ្តីណំាល�ំរៀនាះ។

-ការរួមស់ង្វាាស់់
	 បនាាប់ព័�ការដែចំចំង់�ំបានិបញ្ញចប់	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលនិងឹក្រុត្ត�ប់រៀ�
ស្ភាព័ធ្នូមីតាវិញ	បុុដែនីិ	ជូំនិកាលម�ញ�នឹិងបនាាបខួ្ញុំ�និឱ្្យអារៀឈាៅលជានិញ់�	
(រមួស្ងាាស់្)។	ការរមួស្ងាាស់្រៀនិះមានិរយៈរៀព័លដែត្ត	៣	ឬ	៤	វិនាទំ�
បុុរៀណាះ�ះ	រៀហើយវាមានិរយៈរៀព័លខួ្ញុំ�ណាស់្រៀបើរៀធ្នូៀបនិងឹការដែចំចំង់�ំ។

២)វិដ្ឋតជីួវិតិិសតិវច្ចេម្រកៀលិ
-ក្រៀ�លកាច់ំសំ់បុក
	 រៀ�រដ្តីវូបនីិពូ័ជំ	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលញ�រៀឈាៅលនិងឹបំដែបក្នុហវ�ង	 រួចំ
ដែស្វងរក្នុទំ�តំាងស្ក្រុមាប់កាចំស់្បំកុ្នុ។	 រៀ�ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល
រៀក្រុជំើស្រៀរីស្នៃក្រុព័ររៀបាះដែដ្តីលមានិត្តបំន់ិដ្តី�រៀស្ើមដែដ្តីលជាដែ�ុក្នុមួយនៃនិវាលរៀ�ៅ	

-ការសំ់អាត្វខួ្លួ�នរបស់់ស់ត្វវក្រៀ�កៀល
ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលដែត្តងដែត្តងូត្តទឹំក្នុនិិងស្សិ្ត្តរៀរាមរបស់្វាជារៀទំៀងទាត់្តរៀដ្តីើម្បី�
ស្អំាត្តខួ្ញុំ�និ។	 រៀ�រៀព័លដែដ្តីលស្សិ្ត្តរៀរាម	 វានឹិងបរៀញ្ញចញជាតិ្តរៀក្រុបងព័�
ក្រុក្នុរៀព័ញម្ុយាងរៀ�ដ្តីល់រៀរាមរបស់្វា។

-ការបនត�ូជរបស់់ស់ត្វវក្រៀ�កៀល
	 មរៀនាស្រៀញ្ញចត្តនារៀស្ហុារបស្់ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលញ�
រៀឈាៅល	 ដែដ្តីលបានិបនីិពូ័ជំជាមួយ�ំ	 ពួ័ក្នុវានឹិងរួមរស្រ់ៀ�ជាមយួ�ំ
អស់្មយួជំ�វិត្ត។	កុ្នុ�ងអំ��ងរដូ្តីវបនីិពូ័ជំ	រៀក្រុក្នុៀលដែដ្តីលមានិគូឺ	គឺឺមានិដែដ្តីនិដ្តី�	
ផ្លាាលខួ់្ញុំ�និរបស់្វា	ដែត្តរៀ�អំ��ងរៀព័លមិនិបនីិពូ័វ	និងិរៀព័លដែដ្តីលពួ័ក្នុវារក្នុ
ចំំណ៍�ជាហវ�ងៗ	ពួ័ក្នុវារៀ�ដែត្តរៀដ្តីើររក្នុចំណំ៍�ជាក្រុក្នុមុក្រុគួឺស្ថាររៀរៀងៗខួ្ញុំ�និ។	ពួ័ក្នុវា	
ដែត្តងដែត្តដែក្រុស្ក្នុរៀក្រុចំៀងដាក់្នុ�ំរៀ�វិញរៀ�មក្នុរៀដ្តីើម្បី�បញ្ជាាក់្នុព័�ចំំណ៍ងភិកី្នុ�
ភាព័នៃនិក្រុគួឺស្ថាររបស់្ខួ្ញុំ�និ។

-ស់ចែ�មកក្រៀ�ចំៀង់�ត្វស់ង់គ្នាា
	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលដែដ្តីលមានិគូឺដែត្តងដែត្តដែក្រុស្ក្នុរៀក្រុចំៀងក្រុត្តស្ង�ំជា
ញកឹ្នុញាបរ់ៀដាយដែក្រុស្ក្នុបនីិ�ំ។	 ការដែក្រុស្ក្នុរៀនិះចាំបរ់ៀ�ិើមព័�អារៀឈាៅល	
និិងបនីិរៀដាយម�ញ�រៀហើយរៀយើងព័បិាក្នុនិងឹដឹ្តីងថ្នារៀព័លណាស្រំៀ�ងអា
រៀឈាៅលចំប់	 និិងសំ្រៀ�ងម�ញ�ចាំប់រៀ�ិើម។	 រៀ�រៀព័លដែក្រុស្ក្នុមិង 	ៗ អា
រៀឈាៅល	ដែត្តងដែត្តក្រុត្តដាងស្ថាាបរៀ�រៀលើខុ្ញុំង	រៀហើយម�ញ�ដែត្តងដែត្តរៀកាាបស្ថាាប
រៀ�និងឹខួ្ញុំ�និវា។
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រៀ�កុ្នុ�ងនៃក្រុព័រៀនាះ។	 រៀក្រុក្នុៀលញ�រៀឈាៅលទាងំព័�ររមួ�ំរៀធ្នូវើសំ្បុក្នុ	 ដែដ្តីល
ស្បំកុ្នុ	 រៀនាះរៀធ្នូវើព័�ចំំរៀបើង	 និងិរៀ�ៅដែក្រុត្តងជារៀដ្តីើម។	 សំ្បកុ្នុទាងំរៀនាះមានិ
អងកត់្ត�ចតិ្ត	 រហតូ្តដ្តីល់២ដែមុក្រុត្ត	 និងិក្នុមពស់្រហតូ្តដ្តីល់១ដែមុក្រុត្ត	 ចំំដែណ៍ក្នុឯ
សុ៊្ត្តរៀក្រុក្នុៀលគឺឺអាចំអដែណ៍ះត្តរៀលើនៃ�ិទឹំក្នុបានិ។

-ការផ្ដដល់កំក្រៀណីើត្វ
	 ជាទំូរៀ�	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល�ិល់ក្នុំរៀណ៍ើត្តរៀដាយមានិស្៊ុត្តចំំនួិនិ	
០២ក្រុ�ប	់ ដែត្តរៀ�រៀព័លខួ្ញុំះមានិសុ៊្ត្តចំំនួិនិ០៣ក្រុ�ប់	 រៀហើយក្នុក្រុមនិងឹ
មានិស្៊ុត្ត០៤ក្រុ�ប់ណាស្់។	 រៀក្រុក្នុៀលញ�រៀឈាៅលទាំងព័�រក្រុកាបព័ង	

រៀទាះប�ជា	 ភាគឺរៀក្រុចំើនិម�ញ�មានិតួ្តនាទំ�ក្រុកាបព័ង	 រីឯអារៀឈាៅលមានិ
ត្តនួាទំ�	 ការពារស្បំកុ្នុព័�ការយាយ�របស់្ស្ក្រុតូ្តវ។	 សុ៊្ត្តក្រុតូ្តវបានិញាស់្
កុ្នុ�ងអំ��ង	រៀព័លព័�	៣០	រៀ�	៣៤	នៃថ្មីៃរហតូ្តដ្តីល់រៀព័លវាញាស់្។

-ការញាស់់
	 ក្នុូនិតូ្តចំដែដ្តីលរៀទំើបនឹិងញាស់្គឺឺឆ្នាំប់ធ្នូំធាត្ត់ណាស់្រៀបើរៀធ្នូៀប
និងឹស្ត្តវស្ថាាបរៀ�្សងរៀទំៀត្ត។	ពួ័ក្នុវារៀបើក្នុដែភុិក្នុភាាមៗបនាាប់ព័�ញាស្	់រៀហើយ	
អាចំរៀដ្តីើរបានិរៀ�រៀព័លដែដ្តីលរៀរាមរបស់្វាស្ៃ�ត្តភាាមៗរៀនាះ។	កូ្នុនិតូ្តចំអាចំ	
រត់្តកាត់្តទំកឹ្នុរាក់្នុៗយាាងរៀលឿនិ	រៀហើយរៀដ្តីើរតាមរៀមរបស់្វា។	រៀ�រៀព័លដែដ្តីល	
ក្នុនូិ	រៀក្រុក្នុៀលមានិអាយុ	៣	ឬ	៤ដែខ្ញុំ	វានឹិងមានិដុ្តីះស្ថាាបស្ក្រុមាប់រៀហាះរៀហើរ។

-ការរស់់ក្រៀ�របស់់កូនក្រៀ�កៀល
	 ក្នុនូិរៀក្រុក្នុៀលធ្នូធំាត់្តយាាងឆ្នាំប់រហស័្	 រៀហើយជាទូំរៀ�រៀរៀងរាលឆំំ់្នាំ	
មានិដែត្តកូ្នុនិមួយរៀទំដែដ្តីល	 អាចំរស្រ់ៀរៀនិមានិជំ�វិត្ត។	 កូ្នុនិរៀក្រុក្នុៀលនឹិងរៀដ្តីើរ	
តាមរៀមបារបស់្វារៀដ្តីើម្បី�រៀរៀនិដែស្វងរក្នុចំំណ៍�	 និងិរៀគឺចំរៀវស្ព័�ស្ក្រុតូ្តវដែដ្តីល	
តាមយាយ�។	 រៀ�រៀព័លដែដ្តីលក្នុនូិរៀក្រុក្នុៀលមានិអាយ៥ុឬ៦ដែខ្ញុំ	 វានឹិងក្រុតូ្តវ
បានិចូំល	រមួកុ្នុ�ងហវ�ងរៀក្រុក្នុៀល។	កូ្នុនិរៀក្រុក្នុៀលនិងឹរៀ�ជាមយួរៀមបារបស់្វា
រៀព័ញមយួឆំំ្នាំរៀដ្តីើម្បី�ឱ្្យមានិភាព័មាាស្	់ការអាចំរៀដ្តីើររៀហើររៀដាយខួ្ញុំ�និឯងបានិ។
-ស់ត្វវក្រៀ�កៀលក្រៀ�ញវ័័យ
	 រៀក្រុក្នុៀលរៀព័ញវយ័និងឹចូំលរមួជាមួយហវ�ងរៀក្រុក្នុៀលរៀហើយរៀហាះរៀហើរ

ចុំះរៀ�ើងរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជារៀ�តាមរដូ្តីវកាល	 រហតូ្តដ្តីល់រៀព័ល
ដែដ្តីលវាជួំបនៃដ្តីគូឺបនីិព័ូជំរបស់្វានិិងបនីិដែខ្្ញុំសជំ�វិត្តដ្តីូចំដែដ្តីលវដី្តីជំ�វិត្ត
ស្បស់្វា។	 រៀគឺបានិក្នុត់្តក្រុតាថ្នាស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលអាចំរស់្រៀ�បានិរហូត្តដ្តីល់
អាយ៤ុ២ឆំំ្នាំ(រស់្រៀ�កុ្នុ�ងសួ្និស្ត្តវ)។

៣)ជួចំ្ចេ�ឿវិបីធ៌ម្មច៌្ចេ�ច្ចេលិ�សតិវច្ចេម្រកៀលិ
ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលមានិវតី្តមានិរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជាតំាងព័�យូរលងណ់ាស្់
មក្នុរៀហើយគិឺត្តចាំប់ព័�	ស្ម័យអងគរ	នាស្ត្តវត្្តសទំ�៩ដ្តីល់ស្ត្តវត្្តសទំ�១៥។	
រៀបើស្និិរៀយើងបានិទំស្្សនាក្រុបាស្ថាទំបាយ័និិរៀ�	 រៀខ្ញុំតី្តរៀស្ៀមរាប	 រៀយើង

និងឹរៀ�ើញរបូចំំ�ក់្នុស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលដែដ្តីលក្រុតូ្តវបានិឆ្នាំាក់្នុជាបនឹ់ិងផ្លាាងំថី្មី។
ក្រុបជាជំនិមូលដាានិធាាប់មានិជំំរៀនិឿថ្នារៀ�រៀព័លដែដ្តីលមានិស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល
មយួគូឺរៀហើររំលងដ្តីបូំល�ិះនិរណាមំាក់្នុ	 រៀនាះនិងឹមានិគូឺរៀសុ្ហ៍វយ័រៀកី្នុង
នៃនិក្រុគួឺស្ថាររៀនាះព័ក្រុងត្ត�ំ់ពំុ័ខានិ។	 បុុដែនីិស្ព័វនៃថ្មីៃ	 ក្រុបជាជំនិឈ្នះប់រៀជំឿអ
បយិ	ជំំរៀនិឿរៀនាះរៀទំៀត្តរៀហើយរៀ�កុ្នុ�ងទំវ�បអាសុ្�	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលគឺឺជានិិមិតី្តរូប	
នៃនិរៀជាគឺវាស្នាលអ	 និិងអាយុយឺនិយរូ។	 ពួ័ក្នុវាក៏្នុក្រុតូ្តវបានិរៀគឺគិឺត្តថ្នាជា
និិមិតី្តរបូ	 នៃនិមរៀនាស្រៀញ្ញចត្តនារៀសុ្ហាស័ី្ក្រុគឺរៀស្ថាៅះ	រៀដាយរៀយាងរៀ�តាម
ការភាាបចំ់ំណ៍ងរៀមក្រុត្ត�ភាព័របស់្ព័កួ្នុវា។	 រៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ភូិមា	 ស្ត្តវ
រៀក្រុក្នុៀល	ក្រុតូ្តវបានិរៀគឺរៀ�ើញមានិកុ្នុ�ងពុ័ទំធស្ថាស្នា។

៤)ទីីជួម្រម្មកសតិវច្ចេម្រកៀលិច្ចេ�កមុុ្ម�
	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលរៀក្រុបើក្រុបាស់្ទំ�ជំក្រុមក្នុរៀ�្សងៗ�ំដែដ្តីលមានិវិស្ថាលភាព័	
ធ្នូកំ្រុគឺបដ្តីណ៍ះប់ទូំទាងំក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជាដែដ្តីលរៀនិះជាត្តក្រុមូវការនានា	រៀ�រដូ្តីវ	
កាលរៀ�្សងៗ�ំស្ក្រុមាប់ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀល។រៀ�រដូ្តីវព័ងកូ្នុនិចាំប់ព័�	ដែខ្ញុំក្នុក្នុកដា	
ដ្តីល់	 ដែខ្ញុំតុ្ត�	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលរៀធ្នូវើបំ�ស្ទ់ំ�រៀ�ភាគឺខាងរៀជំើង	 និងិភាគឺ
ឦស្ថានិ(ខាងរៀជំើងឈាងខាងរៀក្នុើត្ត)	 នៃនិក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា។	 រៀ�កុ្នុ�ងនៃក្រុព័
ដែដ្តីលស្បូំររៀដាយ	 តំ្តបន់ិដ្តី�(រៀស្ើម)តូ្តចំៗ(ក្រុត្តពំាង	 ឬថួ្មី�ក្នុទឹំក្នុ)	 គឺឺជា
ទំ�ជំក្រុមក្នុដ៏្តីសំ្ខានិស់្ក្រុមាប់បនីិពូ័ជំ។	 រៀ�រដ្តីវូរក្នុចំំណ៍�មិនិបនីិពូ័ជំចាំប់ព័�	
ដែខ្ញុំធុ្នូ�	ដ្តីល់	ដែខ្ញុំរៀមស្ថា	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលរៀធ្នូវើការផ្លាាស់្ទំ�រៀ�ភាគឺពាយ័ព្័យ(ខាង
រៀជំើងឈាងខាងលិចំ)	និិងភាគឺអារៀគុឺយ៍	(ខាងត្្តបី�ងឈាងខាងរៀក្នុើត្ត)	



ទំំព័័រ 93ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

រៀវៀត្តណាម។	តំ្តបន់ិដែដ្តីនិដ្តី�ស្ណ៍ះរទំរៀនួិរៀមគឺងគ	នៃនិក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជារមួមានិ
ត្តបំន់ិការពាររៀទំស្ភាព័អនួិង់ក្រុព័�ង	និិងតំ្តបន់ិការពាររៀទំស្ភាព័បឹងដែក្រុព័ក្នុរៀ�ះ៕

នៃនិក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	 ដែដ្តីលជាទំ�ជំក្រុមក្នុដ៏្តីសំ្ខានិស់្ក្រុមាប់រក្នុចំំណ៍�បំបុនិ
ស្ខុ្ញុំភាព័ស្ក្រុមាប់រដូ្តីវបនីិពូ័ជំ។	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលរៀធ្នូវើការផ្លាាស់្ទំ�ព័�ទំ�តាងំបនីិ

ព័ូជំរៀ�ទំ�តំាងរក្នុចំំណ៍�រៀ�ចំរៀនាាះដែខ្ញុំតុ្ត�និិងដែខ្ញុំវិចិិំកាអាក្រុស័្យរៀលើ
ស្ថាានិភាព័រដ្តីវូវស្្សាក្រុបចាំឆំំំ្នាំ។	 ពួ័ក្នុវារៀធ្នូវើការផ្លាាស់្ទំ�ព័�ទំ�តាងំរក្នុចំំណ៍�
រៀ�ទំ�តាងំបនីិពូ័ជំវិញរៀ�ចំរៀនាាះដែខ្ញុំរៀមស្ថានិិងដែខ្ញុំមថិ្មីនុា។
-រដូូវ័�ង់កូន
	 រៀ�រដូ្តីវព័ងកូ្នុនិ	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលញ�រៀឈាៅលដែដ្តីលជានៃដ្តីគូឺបនីិពូ័ជំនឹិង	
បដំែបក្នុខួ្ញុំ�និរៀចំញព័�ហវ�ងរបស់្វា	 រៀហើយដែស្វងរក្នុទំ�តាងំស្មរម្យរៀដ្តីើម្បី�រៀធ្នូវើ
ស្បំកុ្នុ។	រៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	ទំ�តំាងដែដ្តីលពួ័ក្នុវារៀធ្នូវើសំ្បុក្នុគឺឺជាតំ្តបន់ិ
នៃក្រុព័រៀល្បាះដែដ្តីលសំ្បូររៀដាយតំ្តបន់ិដ្តី�រៀស្ើមតូ្តចំៗ	 (ក្រុត្តពំាង	 ឬថួ្មី�ក្នុទឹំក្នុ
រៀ�្សងៗ)។	ទំ�តំាងព័ងកូ្នុនិទំាងរៀនិះ	 គឺឺស្ថតិ្តរៀ�តំ្តបន់ិនៃក្រុព័ភាគឺខាងរៀជំើង
នៃនិក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា។	 ទំ�តំាងព័ងកូ្នុនិទំាងរៀនាះភាគឺរៀក្រុចំើនិគឺឺស្ថតិ្តរៀ�កុ្នុ�ង
ត្តបំន់ិការពារ	ធ្នូមីជាតិ្ត។

-រដូូវ័រកចំំណីីនិង់មិនបនត�ូជ
	 រៀ�រដ្តីវូមនិិបនីិពូ័ជំ	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលដែត្តងរក្នុចំំណ៍��ិ��ំំជាហវ�ងៗ	
ដែដ្តីលកុ្នុ�ងហវ�ងរៀនាះពួ័ក្នុវារក្នុសុ្��ិ��ំំ	 ឬរៀហាះរៀហើរជាក្រុគួឺស្ថារនិ�មយួៗ។	
កុ្នុ�ងរដូ្តីវរៀនិះ	 ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលដែដ្តីលពំុ័ទាន់ិមានិគូឺនឹិងក្រុបមូល�ិ�	ំ �ំរៀដ្តីើម្បី�ចំង	
ស្មពន័ិធរៀមក្រុត្ត�ស្ក្រុមាប់រដ្តីវូព័ងកូ្នុនិបនាាប់ព័�រដ្តីវូរក្នុចំំណ៍�រៀនិះ។	 រៀ�រដូ្តីវរក្នុ
ចំំណ៍�	ស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលរៀធ្នូវើផ្លាាស្ទ់ំ�រៀ�ត្តបំន់ិរៀ�្សងៗ�ំរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា។	
ចំំនួិនិស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលក្រុបដែហលពាក់្នុក្នុណាាលរៀធ្នូវើការផ្លាាស់្ទំ�រៀ�តំ្តបនិន់ានា
នៃនិអាងទំរៀនួិស្ថាបរៀដាយរាប់បញ្ញច�លទាំងត្តំបន់ិការពាររៀទំស្ភាព័អាង
ក្រុត្តពំាងថី្មី	 រៀហើយចំំនួិនិស្ត្តវរៀក្រុក្នុៀលក្រុបដែហលពាក់្នុក្នុណាាលរៀទំៀត្តរៀធ្នូវើការ
ផ្លាាស្់ទំ�រៀ�ត្តំបន់ិដែដ្តីនិដ្តី�ស្ណ៍ះរទំរៀនិួរៀមគឺងគនៃនិក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	 និិង
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ស្មោ�ោ ញ

 ច្ចេសាម ញ	 (Oriental	 Darter)	 គឺឺជាបក្្នុស�មួយក្រុបរៀភិទំមានិ
មាឌិធំ្នូ	 រហូត្តដ្តីល់៨៥-៩៧ស្ង់ទំ�ដែមុក្រុត្ត	 និិងស្ថតិ្តរៀ�កុ្នុ�ងបញូ្ញ�ក្រុក្នុហម
របស្អ់ងគការ	 IUCN	 ជាក្រុបរៀភិទំជិំត្តរងរៀក្រុ�ះ។	 ចំនួំិនិរបស់្វារៀ�រៀលើ
ស្ថាក្នុលរៀ�ក្នុ	មានិក្រុបមាណ៍ជា	២២,០០០ក្្នុបាល	 ខ្ញុំណ៍ៈចំំនួិនិរៀនិះ
មានិការធាាក់្នុចុំះរៀ�តាមទំ�ជំក្រុមក្នុនិ�មួយៗ	អាក្រុស័្យរៀហត្តរុៀនិះរៀគឺចាំត់្តវា
ជាក្រុបរៀភិទំជិំត្តរងរៀក្រុ�ះ។
 ច្ចេសាម ញ	 រងការរំខានិខាាងំព័�មនុិស្្ស	 ដែត្តវារស់្រៀ�ជាហវ�ង	
ដែដ្តីលអាចំងាយក្រុសួ្លកុ្នុ�ងការពារ	និងិរាប់ចំនួំិនិសំ្បកុ្នុរបស់្វា។	ចំនួំិនិ
ស្បំកុ្នុរបស់្ស្ត្តវស្ថាៅញ	 មានិភាព័រៀថ្មីរស្ថតិ្តរៀ�ចំរៀនាាះ	 ៦០០០សំ្បកុ្នុ
ចាំបតំ់ាងព័�ឆំំ្នាំ២០០៨មក្នុ៕
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សត្វវកែះ�ះ

 សតិវផ្នែកះ	 ជាក្រុបរៀភិទំស្ត្តវមានិរៀដាយក្នុក្រុម	 ក្រុតូ្តវបានិចុំះកុ្នុ�ង
បញូ្ញ�ក្រុក្នុហម	 IUCN	ជាក្រុបរៀភិទំស្ត្តវងាយរងរៀក្រុ�ះថំ្នាក់្នុជាស្ក្នុល	 និិង
ជាស្ត្តវស្ថតិ្តកុ្នុ�ងឧបស្មពន័ិធទំ�១	 របស់្អនុិស្ញ្ជាាស្ថាយរៀត្តស្។	 ថី្មី�ៗ រៀនិះ	
ក្រុក្នុមុអុក្នុក្រុស្ថាវក្រុជាវរបស្ក់្រុក្នុសួ្ងបរិស្ថាានិបានិរក្នុរៀ�ើញវតី្តមានិស្ត្តវដែក្នុះ
រៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបនិ់ការពារធ្នូមីជាតិ្តនិិងក្នុមព�ជាតាមរយៈការដាក្នុ់មាាសុ្�និថ្មីត្ត
ស្វ័យក្រុបវតិី្តស្ថិត្តកុ្នុ�ងក្រុក្នុបខ្ញុំ័ណិ៍នៃនិការស្ិក្្នុសាចំងក្រុក្នុងទំិនុិន័ិយក្រុបរៀភិទំ
ស្ត្តវក្នុក្រុមៗរៀ�ក្នុមព�ជា។	 ក្រុបរៀភិទំស្ត្តវក្នុក្រុមរៀ�រៀលើពិ័ភិព័រៀ�ក្នុរៀនិះក្រុតូ្តវ
បានិក្នុត់្តស្មាាល់ថ្នាមានិវតី្តមានិរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិ	ការពារធ្នូមីជាតិ្តរៀ�ក្នុមព�ជា	
ដែដ្តីលរៀនិះគឺឺជាការ�ីល់នូិវទិំនុិន័ិយមួយយាាងស្ខំាន់ិស្ក្រុមាប់ការអភិិរក្្នុស
ជំ�វៈចំក្រុមុះរៀ�ក្នុមព�ជាក៏្នុដូ្តីចំជាស្ក្រុមាប់ព័ភិិព័រៀ�ក្នុទំាងមូល។	
	 រៀគឺមិនិទាន់ិមានិទំិនុិន័ិយព័ិត្តក្រុបាក្នុដ្តីថ្នាមានិស្ត្តវដែក្នុះបុុនាៅនិ
ក្្នុបាលរស់្រៀ�	 កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជារៀទំ	 ដែត្តក្រុបរៀភិទំស្ត្តវរៀនិះមានិដ្តីង់សុ្�រៀត្ត
រស្រ់ៀ�ក្នុក្រុមតិ្តទាបបំ�ុត្តរៀដាយស្ថារដែត្តជាស្ត្តវក្នុក្រុម។	បចំច�ប្បីនុិរៀនិះ	ស្ត្តវ
ដែក្នុះកំ្នុពុ័ងក្រុបឈ្នះមមុខ្ញុំនឹិងការបាត់្តបង់ពូ័ជំរៀដាយស្ថារការបរបាញ	់ ការ
ដាក្នុអ់នាាក់្នុនិិងការបាត់្តបង់ជំ�ជំក្រុមក្នុ។	 អវ�ដែដ្តីលរៀធ្នូវើឱ្្យស្ត្តវដែក្នុះរងរៀក្រុ�ះ
ខាាងំរៀដាយស្ថារដែត្តការក្រុបមាញរ់ៀដ្តីើម្បី�យក្នុស្ថាច់ំ	 ដែសុ្ង	 ឆអងឺកុ្នុ�ងការ
ជំញួដូ្តីររៀដាយស្ថារដែត្តជំំរៀនិឿ។	
	 រៀយាងតាមការស្ក្ិ្នុសា	ដែក្នុះមានិស្ម្បី�ររៀ�ៅក្រុបរៀ�ះ	និិងរៀរាមដែវង
រៀសី្ើង៊	 វាមានិដ្តីងខួ្ញុំ�និខួ្ញុំ�	 រៀហើយរៀជំើងទំាង	 ៤របស់្វាដែវង។	 ដែ�ុក្នុខាងរៀលើ

ដ្តីងខួ្ញុំ�និស្ម្បី�ររៀ�ៅ	 និងិដែ�ុក្នុរៀក្រុកាមនៃនិរៀជំើងចាំប់ព័�ក្្នុបាលជំងគង់ចុំះមានិ
ព័ណ៌៍ចំក្រុមុះរៀ�ៅ	 ក្រុបរៀ�ះ	 រៀលឿង។	 រៀ�រៀលើព័នូំិក្នុក្្នុបាលរហតូ្តដ្តីល់ស្ថាៅ
របស្វ់ាមានិរៀរាមរឹងដែវងៗស្ណាានិ	 ដូ្តីចំជាដែក្រុបង។	 វាមានិដែសុ្ងដូ្តីចំ
ស្ត្តវព័ដែព័	 ដុ្តីះរៀកាងរៀ�រៀក្រុកាយបនិីិចំ	 ក្រុបដែវងក្រុបដែហល	 ២៨០មម	
ព័ណ៌៍រៀ�ៅ	 និិងមានិគឺនាាក់្នុៗជារងវងរ់ៀ�ដែ�ុក្នុគឺល់។	 ក្នុនិិ�យខួ្ញុំ�	 រៀហើយ
មានិរៀរាមសំ្រៀពាងព័ណ៌៍រៀ�ៅក្រុបរៀ�ះ។	
	 តាមការសិ្ក្្នុសា	ចំំរៀពាះជំ�វស្ថាស្រ្តសី្វិញ	ស្ត្តវដែក្នុះចូំលចិំតី្តរស្រ់ៀ�	
ត្តបំន់ិនៃក្រុព័ភំុិ	ក្រុជំលង	ផ្លាាងំថី្មីខ្ញុំពស់្ៗដែដ្តីលមានិគឺក្រុមបនៃក្រុព័	និិងមានិក្រុស្ទាប់	
រកុ្នុខជាតិ្តថំ្នាក្នុរ់ៀក្រុកាមរៀក្រុចំើនិ។	ដែក្នុះមានិរៀជំើងយាាងចំំណាប់កុ្នុ�ងការរៀដ្តីើររៀ�ើង	
តាមផ្លាាងំថី្មីរៀចាំត្តៗ។	 រៀ�រៀព័លនៃថ្មីៃវាចូំលចិំតី្តស្ក្រុមាក្នុតាមគឺរៀមាះត្តនៃក្រុព័
ក្រុកាស់្	រៀហើយរៀចំញរក្នុសុ្�រៀ�រៀព័លក្រុព័លឹម	ឬក្្នុបាលក្រុព័លប។់	វាចូំលចំតីិ្ត	
សុ្�សឹួ្ក្នុរកុ្នុខជាតិ្ត	 និងិល្បីះក្រុគឺប់ក្រុបរៀភិទំ។	 ស្ត្តវដែក្នុះចូំលចិំតី្តយក្នុរងូភំុិរា
ក្នុ់ៗ រៀធ្នូវើជាទំ�ជំក្រុមក្នុរបស់្វា	 រៀហើយរៀគឺអាចំស្មាាលវ់តី្តមានិវារៀដាយស្ថារ
គឺនំិរ�មក្នុ។	 រៀដាយស្ថារដែត្តដែក្នុះជាស្ត្តវមានិភាព័រហ័ស្រហនួិ	 និងិ
ព័ដូែក្នុក្រុស្ងកិួ់្នុនិ	 ដែភុិក្នុពូ័ដែក្នុ	 និងិរស់្រៀ�តាមទំ�ជំក្រុមក្នុស្ថាាត់្តដូ្តីរៀចុំះរៀគឺក្នុក្រុម
និងឹជួំបក្រុបទំះវាណាស់្។	រដ្តីវូបនីិពូ័ជំស្ត្តវដែក្នុះមានិរៀ�ដែខ្ញុំតុ្ត�	និងិដែខ្ញុំធុ្នូ�	
រៀហើយរៀក្នុើត្តបានិកូ្នុនិ	១	ជួំនិកាលរៀភាាះមានិរៀដាយក្នុក្រុម	បនាាប់ព័�ព័រៀពាះ	
៧	ដែខ្ញុំ។	ក្នុនូិរស្រ់ៀ�ជាមយួរៀមវារៀសិ្ើររៀព័ញមយួឆំំ្នាំ	រៀទំើបចាំក្នុរៀចំញ៕
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ជ្រូ�ូ�ស្មោ�ន ឬជ្រូ�ូ�ជ្រូ�ុល

 ម្រជួកូច្ចេព៌ា� ឬម្រជូួកម្រពះលិ	 ដែដ្តីលជាក្រុបរៀភិទំស្ត្តវស្ថតិ្តកុ្នុ�ង
ក្រុក្នុមុមានិរៀដាយក្នុក្រុមស្ថតិ្តកុ្នុ�ងបញូ្ញ�ក្រុក្នុហម	 IUCN	ថ្នា	ជាក្រុបរៀភិទំងាយ
រងរៀក្រុ�ះបនីិមានិវតី្តមានិរៀ�កុ្នុ�ងក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា	 ជាមួយក្រុបរៀភិទំស្ត្តវក្នុ
ក្រុមៗរៀ�្សងរៀទំៀត្តដូ្តីចំជាស្ត្តវដំ្តីរី	 ខិ្ញុំ�ង	 ទំរៀន្ិសាង	 ឈួ្នះ�ស្យក្្នុស	ខាារខ្ញុំនិិ	ខាា
ព័ព័ក្នុជារៀដ្តីើម។	 ក្នុមព�ជាដែដ្តីលក្រុតូ្តវបានិពិ័ភិព័រៀ�ក្នុទំទួំលស្ថាាល់ថ្នា	 ជា
ក្រុបរៀទំស្ដែដ្តីលស្ម្បី�ណ៌៍រៀដាយជំ�វៈចំក្រុមុះក្នុុ�ងរៀនាះ	 ស្រុបក្រុបមាណ៍	
៣៩៩៣ក្រុបរៀភិទំ	 ដែដ្តីលរមួានិមានិរកុ្នុខជាតិ្តក្រុបមាណ៍	 ២៣០០ក្រុបរៀភិទំ	
និិងក្រុបរៀភិទំស្ត្តវដូ្តីចំជា	ថ្មីនិិក្នុស្ត្តវ១២៣ក្រុបរៀភិទំ,	ស្ត្តវស្ថាាបក្រុបមាណ៍,	
៥៤៥ក្រុបរៀភិទំ	ឧរងគស្ត្តវ,	៨៨ក្រុបរៀភិទំ,	ក្រុត្ត�	៨៧៤ក្រុបរៀភិទំ	និងិថ្មីលជំលិក្នុ	
៦៣ក្រុបរៀភិទំ។	 ចំំនួិនិរៀនិះអាចំរៀក្នុើនិរៀ�ើងបដែនិថមរៀទំៀត្តរៀដាយស្ថារដែត្តរៀ�
មានិជំ�វៈចំក្រុមុះជារៀក្រុចំើនិរៀទំៀត្តដែដ្តីលមិនិទាន់ិបានិសិ្ក្្នុសាអស់្រៀ�រៀ�ើយ។	
	 រៀយាងតាមការសិ្ក្្នុសារបស់្អុក្នុជំំនាញ	 ក្រុជូំក្នុរៀពានិ	 មានិ
ក្រុបដែវងក្្នុបាល-ដ្តីងខួ្ញុំ�និព័�	៦៥០-១០៤០ម.ម	ទំមៃន់ិព័�៧-១៤	គឺ���ក្រុកាម	
ក្នុនិិ�យមានិក្រុបដែវងចំរៀនាាះព័�១២០-១៧០ម.ម	 រៀជំើងរៀក្រុកាយ១១៥-
១៣៤ម.ម។	 វាជាស្ត្តវដែដ្តីលមានិមាឌិធំ្នូ	 រៀជំើងធំ្នូៗ	 និិងមានិក្រុក្នុចំក្នុមំា
រៀកាងដែវងព័ណ៍ស៌្	 ក្រុចំមុះរាងក្រុទំដែវងដូ្តីចំស្ត្តវក្រុជូំក្នុ។	 ជាទំរូៀ�វាមានិ
ស្ម្បី�ររៀលឿងខ្ញុំច�	ក្រុបរៀ�ះ	ឬរៀ�ៅ	ដែដ្តីលដែក្រុបក្រុបួលរៀ�តាមរដូ្តីវកាល	ដែ�ុក្នុរៀលើ
ខុ្ញុំងមានិព័ណ៌៍ក្រុក្នុរៀ�ាជាងដែ�ុក្នុខាងរៀក្រុកាម។	 រៀ�រៀលើក្្នុបាលមានិឆុ�ត្តព័ណ៌៍	
រៀចំញព័�ក្រុត្តរៀចំៀក្នុកាត់្តតាមដែភុិក្រុក្នុហូត្តដ្តីល់ចំងុក្រុចំមុះ	និងិមានិឆុ�ត្តរៀ�ៅរៀ�

ស្ងាាងដែភុិក្នុដ្តីល់ក្រុត្តរៀចំៀក្នុ	 បនាាប់មក្នុមានិឆុ�ត្តស្កាត្តត់ាមថ្នាះល់ដែ�ុក្នុ
ខាងរៀលើ។	 ក្រុទូំង	 និិងក្រុត្តរៀចំៀក្នុមានិព័ណ៌៍ស្។	 លក្នុខណ៍ៈជំ�វស្ថាស្រ្តសី្៖	
ក្រុជូំក្នុរៀពានិជាស្ត្តវរស់្រៀ�ដែត្តរៀ�រៀលើដ្តី�	 តាមរងូ	 ឬក្រុក្នុដែហងថី្មី	 និងិរក្នុសុ្�
រៀ�រៀព័លយប់។	ស្ត្តវក្រុជូំក្នុរៀពានិមិនិសូ្វព័ដូែក្នុដែភុិក្នុ	និងិក្រុត្តរៀចំៀក្នុរៀទំ	វារៀក្រុបើ
ក្រុចំមុះហិត្តកិួ្នុនិរៀក្រុចំើនិជាង។	ការរក្នុចំំណ៍�	ចាំប់រៀ�ីើមរៀចំញរៀ�រៀព័លក្រុព័លប់	
ដែដ្តីលអាហាររបស្វ់ា	គឺឺរៀមើមរកុ្នុខជាតិ្ត	ឬស្រៀឈ្នះើ	ជំរៀនួិនិ	ស្ត្តវលអតិ្ត	និិងស្ត្តវ
ត្តចូំៗ។	វាអាចំមានិកូ្នុនិព័�	២	រៀ�៣ក្្នុបាល៕
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ក្នុមីវិធ្នូ�ក្រុស្ថាវក្រុជាវអំព័�ស្ត្តវក្រុក្នុរៀព័ើភំុិនៃនិគឺរៀក្រុមាងកំាបាាស្(CAMPAS)	
ដ្តីកឹ្នុនារំៀដាយក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 និងិ�ំក្រុទំដែ�ុក្នុហរិញ្ញញវត្តថ�រៀដាយ	 GEF-5/
UNEP	រៀហើយមានិការរមួថ្មីវិកាបដែនិថមព័�	អងគការWWF	ដែប៊លហ្ស�កិ្នុ។
	 ស្ថតិ្តរៀក្រុកាមលក្នុខខ្ញុំណិ៍អាកាស្ធាតុ្តដ៏្តីលំបាក្នុ	រៀហើយ�គ�បជាមយួ	
និងឹភាព័អត់្តធី្នូត់្តខ្ញុំពស់្	 គំឺរៀហើញនៃនិស្ត្តវដ៏្តីក្នុក្រុមមួយក្រុបរៀភិទំរៀនិះក្រុតូ្តវបានិ
ក្នុត់្តក្រុតាទុំក្នុរៀ�ទំ�តំាងក្រុស្ថាវក្រុជាវមួយដែដ្តីលអុក្នុវិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្ធាាប់បានិ
ក្រុបមូល�មក្នុ	 និងិដានិរៀជំើងរបស់្វាកាលព័�អំ��ងរដ្តីវូក្រុបាងំ	 នៃនិឆំំ្នាំ
ដ្តីដែដ្តីលរៀនិះ។	 ហវ�ងកូ្នុនិស្ត្តវក្រុក្នុរៀព័ើភំុិទំាងរៀនិះ	 បចំច�ប្បីនុិកំ្នុព័ងុរស្រ់ៀ�
រៀដាយស្វុត្តថភិាព័រៀ�កុ្នុ�ងទំ�ជំក្រុមក្នុធ្នូមីជាតិ្តរបស់្ព័កួ្នុវា	រៀក្រុកាមការការពារ
យាាងតឹ្តងរុឹងរៀដាយមស្រ្តនីិ�ឧទ្ំយានុិរក្្នុសនៃនិដែដ្តីនិជំក្រុមក្នុស្ត្តវនៃក្រុព័ដែក្រុស្ព័ក្នុនៃនិ
រៀខ្ញុំតី្តមណិ៍លគឺរីិ៕

ម្រកច្ចេព�ភិែំ

	 ក្នុណំ៍ត់្តក្រុតារៀលើក្នុដំ្តីបូងបងអស់្កុ្នុ�ងរយៈរៀព័លជាងមយួទំស្វត្្តសរ៍	
ចំុងរៀក្រុកាយនៃនិហវ�ងក្នុូនិស្ត្តវក្រុក្នុរៀព័ើភំុិដ៏្តីក្នុក្រុមបំ�ុត្តរៀ�កុ្នុ�ងតំ្តបន់ិទំ�ជំក្រុមក្នុ
ដែក្រុស្ព័ក្នុ	�ីល់កី្នុ�ស្ង្ឃឹមឹដ្តីល់ការអភិិរក្្នុសជាស្ថាក្នុល	ដែដ្តីនិជំក្រុមក្នុស្ត្តវនៃក្រុព័
ដែក្រុស្ព័ក្នុ	 រៀខ្ញុំតី្តមណិ៍លគិឺរី	 ក្រុបរៀទំស្ក្នុមព�ជា៖	 អមជាមួយនឹិងកី្នុ�រំរៀភិើប
រីក្នុរាយឥត្តឧបមា	 ក្រុកុ្នុមអុក្នុវិទ្ំយាស្ថាស្រ្តសី្ដែ�ុក្នុក្រុស្ថាវក្រុជាវស្ត្តវនៃក្រុព័	 នៃនិ
ក្រុក្នុស្ងួបរិស្ថាានិ	 និងិអងគការ	 WWF	 បានិ�ីល់របាយការណ៍៍កាលព័�
នៃថ្មីៃទំ�៩	ដែខ្ញុំក្នុញ្ជាា	ឆំំ្នាំ២០២១រៀនិះ	រៀដាយបញ្ជាាក់្នុថ្នាព័កួ្នុរៀគឺបានិក្រុបទំះរៀ�ើញ	
ហវ�ងកូ្នុនិស្ត្តវក្រុក្នុរៀព័ើភំុិ(Crocodylus	 siamensis)	 ដែដ្តីលជាក្រុបរៀភិទំ
ស្ត្តវកំ្នុព័ងុរងរៀក្រុ�ះថំ្នាក្នុជ់ំតិ្ត�ុត្តពូ័ជំបំ�ុត្ត	 ស្របុចំនួំិនិ៨ក្្នុបាល	 ខ្ញុំណ៍ៈ
រៀព័លដែដ្តីលពួ័ក្នុរៀគឺបានិចុំះតាមដានិ	 និងិក្រុស្ថាវក្រុជាវស្ត្តវរៀនិះ	 រៀ�កុ្នុ�ង
ដែដ្តីនិជំក្រុមក្នុធ្នូមីជាត្តិនៃនិតំ្តបនិ់ដែក្រុស្ព័ក្នុកុ្នុ�ងអំ��ងរៀព័លនៃនិរដ្តីូវព័ងនិិង
ញាស្កូ់្នុនិរបស់្វា។	 ស្ក្នុមីភាព័តាមដានិ	 សិ្ក្្នុសារៀនិះ	 ជាដែ�ុក្នុមួយនៃនិ
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ផ្នែ�ែកទីី ៦ 
បទី�ច្ចេម្រម្មៀងបរសិាា � 



ទំំព័័រ 99ទស្្សនាវដ្ដីី�បរិិស្ថាាន លេ�ខ២ ឆ្នាំំ�២០២១

អូរូរាំងំឪស្មោ��ុ�ងចិិត្វតខ្ញុំំ�ំ

(១)		 ក្រុស្កុ្នុអូររាងំឪ	រៀ�កុ្នុ�ងចិំតី្តខំ្ញុំ�	ំ	 	 វាលដែក្រុស្ត្តចូំធំ្នូ	ព័ណ៌៍នៃបត្តងខ្ញុំច�

	 រៀដ្តីើមរៀតំាត្តខ្ញុំពស់្ទាប	ដុ្តីះរៀក្រុព័ៀបរៀព័ញដ្តី�		 រៀទំស្ភាព័លអនៃក្រុក្នុ	រៀលើនៃ�ិក្រុបឹថ្មីព័�។

(២)		 ឱ្�ុដំំ្តីរឹល	អំពិ័លតាព័ក្នុ		 	 	 �ុរំៀមៀនិ�ុចំំក្នុ	�ុទួំំលសុ្ភិ�

	 គឺងជ័ំយក្រុព័ះធាតុ្ត	អនុិស្្សាវរីយ៍		 	 ធាាប់ចុំះក្រុគឺប់ទំ�	រៀ�តាមមូលដាានិ។

(បនិិរ)	ក្រុព័ះធាតុ្តបាក្រុស្�	ទឹំក្នុដ្តី�ពិ័ស្ដិ្តីឋ		 	 វប្បីធ្នូម៌ក្រុបណ៍តិ្ត	ក្រុបាស្ថាទំបុរាណ៍

	 ឱ្បឹងកំ្នុពឹ័ត្ត	ក្នុដែនួិងក្នុម្សានីិ		 	 ស្ថាាត្តណាស់្�ំុផ្លានិ	នាឋានិរៀ�ក្នុ�យ៍។

(៣)	 អរូរាងំឪបង	នួិនិលអងលអពិ័ត្ត		 	 បងសូ្មដែនិបនិិត្្តយ	ឱ្បរឹត្តពិ័ស្�

	 ក្រុក្នុរៀស្ថាបនឹិមនួិនិ	ទុំក្នុកុ្នុ�ងហឫទ័ំយ		 បងស័ី្ក្រុគឺរៀបត្ត�	រៀលើនៃថួ្មីវរលក្នុខណ៍៍៕

និិព័និធទំំនុិក្នុរៀក្រុចំៀង	៖	ឯក្នុឧតី្តម	ជួំប	បាារីស៍្

និិព័និធបទំរៀភួិង	៖	សួ្ង	ទិំត្តធានិ�

រៀក្រុចំៀងរៀដាយ៖	ជំនួិ	ចាំន់ិទំត្ិ្តយា

ចំងាាក់្នុ	៖	បូរៀ�រ�ូ
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ស្មោខ្ញុំត្វតជ្រូ�ះសីហន��ហ�បំណំង

(១)		 ស្មស់្លអឯក្នុ	រៀខ្ញុំតី្ព័ះស្�ហនិុ		 	 រៀស្ដ្តីឋក្នុិចំចព័ហុ	បំណ៍ងគំឺរូ

	 មានិ�ួ�វរៀល្បី�និរៀលឿនិ	ស្ថាាត្តដូ្តីចំគំឺនិរូ		 	 ទំំនិិញដឹ្តីក្នុធូ្នូរ	រៀ�ក្រុក្នុងុភំុិរៀព័ញ។

(២)		 ក្រុព័�និយនីិរៀហាះ	អនីិរជាតិ្ត		 	 	 មានិស្មត្តថភាព័	�ីល់រៀស្វារៀព័ញ

	 ឯកំ្នុព័ង់ដែ�	ទឹំក្នុរៀក្រុ�រៀយើងវិញ		 	 	 ក្នុពំ័ងុបរៀញ្ញចញ	ស្កាានុិព័ល។

(បនិរិ)	រៀរាងច្ក្នុតូ្តចំធ្នូំ	មាន្ក្រុរើនិអ្និក្នុ		 	 ក្រុបជារៀក្រុរើន្ខ្ញុំត្តី	ទំទំួល�ភិ�ល

	 ក្រុបព័័និធទំ្នើប	ក្រុគឺប់្គឺងស្ំណ៍ល់	 	 	រឹងរាវនិិងព័ុល	ក្នុំពុ័ងអួត្តកាយ។

(៣)	 រៀឆុរខ្្ញុំសាច់ំក្រុស្ស្ស់្ថាាត្ត	មហ�បស្មុក្រុទំលអ		 	 ស្ម្បី�ររៀទំស្ចំរ	មក្នុលំដែហកាយ

	 ផ្លាាថី្ក្រុកាមទំឹក្នុ	ព័ណ៍៌លអ្�ើត្តឆ្នាំយ		 	 ក្នុំព័ង់្ស្ថាម្អហើយ	អុក្នុអស្ថាារ្យណាស់្៕				

និិព័និធទំំនុិក្នុរៀក្រុចំៀង	៖	ឯក្នុឧតី្តម	ជួំប	បាារីស៍្

និិព័និធបទំរៀភួិង	៖	សួ្ង	ទិំត្តធានិ�

រៀក្រុចំៀងរៀដាយ៖	មាស្	ស្ខុ្ញុំរៀស្ថាភា
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