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អារម្ភកថា

 	 «អង្គរ»	 ជារមណីយដ្ឋា នដែលមានជីវតិរស់រវវ ើក	 និងតតរូវបានបញ្ចូ លក្នុងបញី្វបតិកភណ្ឌ

ពិភពវោកក្នុងឆ្្១ំ៩៩២។	 	 តបាង្គតបាសាទ	 ពតពវ�ើ	 និងសហគមន៍មននុស្ស	 គឺជាសមាសធាតនុ

ផ្សយំ៉ា ងសខំាន់ក្នុងការកណំត់តពមលៃវលចវធាលៃ ជាសកលរបស់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 និងមានឥទ្ិពល

វៅវលើគ្្វៅវញិវៅមក។	 	 តាមរយៈសមាសធាតនុផ្សវំនះ	 អារ្យធម៌ដ្មែរែ៏អស្ារ្យដែលបានវលច

វធាលៃ យ៉ា ងតតដែតក្នុងកឡំនុងសម័យអាណាចតកដ្មែរនាវែើមសតវត្សទី៩	 រហចូតែល់សតវត្សទី១៥

 វៅដតរវំលចវចញយ៉ា ងចបាស់ក្នុងវពលបច្នុប្បនន្ាសតវត្សទី២១។	តបសិនវបើមានសមាសធាតនុផ្ស ំ

ណាមួយបានបាត់បង់នចូវតពមលៃវលចវធាលៃ 	 ជាលក្ខណៈសតយាននុម័តវនាះ	 ក៏នឹងបណាតា លឲ្យអង្គរ

ដែលជាវករមរតកែ៏អស្ារ្យពនមននុស្សជាតិបាត់បង់នចូវតពមលៃវលចវធាលៃ ដែរ។		វែើម្បដីែរកសា	ការពារ	និងវលើកតពមលៃវលចវធាលៃ

ពនសមាសធាតនុផ្សទំាងំវនះឲ្យបានគង់វង្សស្ិតវសរ្ចីរកាល	 អាជាញា ធរអប្សរាមានតួនាទីយ៉ា ងសខំាន់ក្នុងការជួសជនុល

អភិរក្ស	 និងអភិវឌ្ឍន៍តបកបវដ្យចីរភាពរមណីយដ្ឋា នអង្គរ។	 ទស្សនាវែតាីដែលមានចណំងវជើងថា	 “អាជាញា ធរអប្សរា

និងសហគមន៍”	 តតរូវបានចងតកងវែើម្បរីវំលចនចូវរាល់សមិទផ្លនានា	 ដែលអាជាញា ធរអប្សរាសវតមចបានជាតបវតតាិសាសសតា

នាវពលកនលៃងមក	 ជាពិវសសពាក់ព័នក្ារងារអភិវឌ្ឍតបកបវដ្យចីរភាពសហគមន៍មននុស្សដែលរស់វៅជនុវំញិតបំន់

រមណីយដ្ឋា នអង្គរ។	 គួរកត់សមា្គ ល់ថា	 រមណីយដ្ឋា នអង្គរមានទហំំពផទៃែី៤០១គីឡចូ ដម៉ាតតតកឡា	 តគបែណតា ប់វលើទីតាងំ

ភចូមិសាសសតា១១២ភចូមិ	 ២១ឃនុ-ំសងាកា ត់	 និង០៥តករុង-តសនុកពនវ្តតាវសៀមរាប។	 រឯីចនួំនមននុស្សរស់វៅក្នុងតបំន់វនះក៏មាន

ការវកើនវឡើងជាគហំនុក	 គឺវៅឆ្្១ំ៩៩៣តបជាពលរែឋាមានតបមាណដត២២,០០០នាក់	 វហើយវៅឆ្្២ំ០០៥	 ចនួំនវនះ

បានវកើនវឡើង៥ែងមកែល់តបមាណ១០០,០០០នាក់	 និងបនតាវកើនវឡើងែល់តបមាណ១៣០,០០០នាក់វៅឆ្្២ំ០១២។	

ការវកើនវឡើងនចូវចនួំនមននុស្សរស់វៅយ៉ា ងគហំនុកដបបវនះ	 បានបណាតា លឲ្យប៉ាះពាល់ែល់សមាសធាតនុផ្សចំម្បងៗ	 ទាងំបី
ខាងវលើ	វហើយកអ៏ាចមានផលអវជិម្ានែល់កចិក្ារអភរិក្សដែរែចូចជា	ការវតបើតបាស់បរមិាណទឹកវតកាមែវីតចើនដែលអាច

វធវើឲ្យមានបញ្ហា ែល់តគឹះតបាសាទ	ការហចូរចចូលវតចើននចូវមននុស្សចណំចូ លែមែី	ការវកើនវឡើងនចូវចនួំន្ង្ផទៃះ	ការប៉ាះពាល់ែល់

ជវំនឿ	 និងទវំនៀមទមាលៃ ប់របស់អក្តសនុក	 តពមទាងំការតប�មនឹងជីវភាពរស់វៅតបចាពំែងៃ។	 ក្នុងវគ្លបណំងបវញ្ៀស

នចូវផលប៉ាះពាល់អវជិម្ានទាងំវនាះ	 ជាពិវសសរកសាឲ្យបានដ្ច់ខាតទាងំតពមលៃវលចវធាលៃ ជាសកលពនរមណីយដ្ឋា នអង្គរ

និងទាងំការវលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់វៅរបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋា	 អាជាញា ធរអប្សរាបានបវំពញយ៉ា ងវជាគជ័យនចូវការងារ

ជាវតចើនសវំៅការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទចូវៅ។	 ជាក់ដសតាងតាមរយៈការសាតា រ	 ជួសជនុលតបព័នផ្លៃចូ វទឹក	 និងតបឡាយបនុរាណ

ដែល ច្ូចខាត	 អាជាញា ធរអប្សរាបានវធវើឲ្យតបព័នធ្ារាសាសសតាអង្គរដែលជាវករមរតកែចូនតាមានជីវតិជាែមែីវឡើងវញិវហើយ

បានបវំពញជាែមែីនចូវតួនាទីជាចម្បងក្នុងការរកសាលនឹំងតគឹះតបាង្គតបាសាទ	និងវតសាចតសពសតមាប់វស័ិយកសិកមមែ។	វទស-

ភាពវប្បធម៌ែ៏តបណីតដែលែិតដ្មជាប់ជាមួយនឹងវស័ិយកសិកមមែជាវតចើនសតវត្ស	 តតរូវបានរវំលចវចញជាែមែីតាមរយៈ

ការពតងីកវសិាលភាពដ្ែំនុះ	 និងវធវើដតសចមាកា រ។	 វដ្យដឡកវែើម្បរួីមចដំណកដែរកសាតបពពណីទវំនៀមទមាលៃ ប់អក្តសនុក

អង្គរ	អាជាញា ធរអប្សរាបានបវងកាើតគវតមាងតសាវតជាវនានា	 និងបានបវងកាើតលនំាបំទដ្ឋា នពីការតគប់តគងការពារវបតិកភណ្ឌ

អរចូបី	 តពមទាងំវរៀបចសិំកា្ខ សាោ	 វែើម្បពិីវតគ្ះពិភាកសា	 និងផ្លៃ ស់បតាចូ រវយបល់ជាលក្ខណៈទចូលទំចូោយ	 វលើវសចកតាី
តពាងសតាីពីលនំាបំទដ្ឋា នខាងវលើ	 វដ្យមានការចចូលរួមពីតពះសង្ឃ	 អាជាញា ធរមចូលដ្ឋា ន	 តពមទាងំចាស់តពឹទ្ាចារ្យ

ក្នុងមចូលដ្ឋា ន	 និងតណំាងសមាគមមគ្គនុ វទទៃសក៍វទសចរណ៍ផងដែរ។	 ក្នុងសកមមែភាពជាក់ដសតាងអាជាញា ធរអប្សរា	 តាមរយៈ

តករុមការងារសហគមន៍បានចចូលរួមវលើកកម្ពស់វប្បធម៌តបពពណី	 ទវំនៀមទមាលៃ ប់របស់របស់អក្តសនុកអង្គរ	 ែចូចជាការចចូល

រួមសកមមែភាពជាមួយគ្ត់ែចូចជាពិធីកាន់បិណ្ឌ 	បនុណ្យកឋិនជាវែើម	និងចចូលរួមែវកិាក្នុងពិធីតបពពណីវផ្សងៗ៕
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	 -គវតមាងភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯក...........................................................................................៨៤

	 -សហគមន៍សាមគ្គីវែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍វទសចរណ៍បារាយណ៍រាជដ្ក......................................៩០

	 -សហគមន៍វទសចរណ៍បនាទៃ យតសី....................................................................................៩២
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១២.គវតមាងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍	សហការជាមួយពែគចូរអនរ្ជាតិ	 	 	 	៩៤

 -សហគមន៍អប់រវំបតិកភណ្ឌ .....................................................................................៩៦

	 -សហគមន៍សិប្បកមមែ...............................................................................................៩៨

	 -សហគមន៍កនុែិសចូរ..................................................................................................១០០

	 -ស្ានីយ៍សាកអាគនុយវដ្យថាមពលពនលៃឺតពះអាទិត្យ...............................................១០២

	 -តករុមជួយ្លៃួនឯង(សហគមន៍សន្សតំបាក់).................................................................១០៤

១២.អាជាញា ធរជាតិអប្សរា	និងការងារបរស្ិាន	 	 	 	 	 ១០៦

	 -ពតពការពារបនុរាណដ្ឋា នតបំន់តបាសាទអក្តា(វលើ្ង្ភ្គំចូដលន)..............................១០៨

	 -ការដ្កំចូនវ�ើវឡើងវញិ.........................................................................................១១០

១៣.សតមង់មតិ៖	ទាងំអស់គ្្វែើម្បអីង្គរ		 	 	 	 	 	 	 ១១២

១៤.សវំឡងសហគមន៍ពនរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 	 	 	 	 ១១៥

១៤.បញី្រាយនាមតករុមការងារសហគមន៍ទាងំ៧តករុម	 	 	 	 	 ១១៨
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វសចកតាីវផ្ើម

	 អាជាញា ធរវែើម្បកីារពាររមណីយដ្ឋា ន	 និងវរៀបចតំបំន់អង្គរ	 វៅថា	 “អាជាញា ធរអប្សរា”	 តតរូវបាន

តពះមហាវរីក្សតត	 តពះនវរាតតាម	សីហននុ	 តពះបរមរតនវកាែឋា	ឡាយតពះហសវ្លខាបវងកាើតវៅពែងៃទី១៩	

ដ្កនុម្ភៈ	ឆ្្១ំ៩៩៥	តាមរយៈតពះរាជតកឹត្យវល្	នស/រកត/០២៩/១២	។	តសបតាម្លៃឹមសារពនតពះរាជ

តកឹត្យខាងវលើ	អាជាញា ធរអប្សរាមានវបសកកមមែចម្បងជាតបវតតាសិាសសតាវែើម្បវីរៀបចកំារងារតគបត់គង	អភរិក្ស

ជួសជនុល	និងអភវិឌ្ឍនត៍បកបវដ្យចរីភាពរមណីយដ្ឋា នអង្គរដែលមានទហំំ៤០១គីឡចូដម៉ាតតតកឡានិង

តបំន់វផ្សងវទៀតដែលតគបែណតា ប់វ្តតាវសៀមរាបទាងំមចូល។

	 វដ្យអននុវោមតាមវបសកកមមែដែលមានជាធរមាន	អាជាញា ធរអប្សរា	បានកណំត់នចូវការងារជា

អាទិភាព	 និងវបតាជាញា បវំពញភារកិចរ្បស់្លៃួនវដ្យវផ្តា តវលើវគ្លការណ៍ធំៗ ចនួំន០២	 គ	ឺ “អភិរក្ស

វែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍	 និងអភិវឌ្ឍន៍វែើម្បអីភិរក្ស”	 ។	 ជាការអននុវតតាជាក់ដសតាងពនវគ្លការណ៍ែ៏សខំាន់វនះ

អាជាញា ធរអប្សរាកណំត់ទិសវៅភារកិចស្ខំាន់ៗែចូចជា	៖

 ១-កិចក្ារអភិរក្ស	និងជួសជនុលតបាង្គតបាសាទ	។

	 ២-ការងារអភិវឌ្ឍន៍នានា	សវំៅវលើកកម្ពស់វហដ្ឋា រចនាសម្ព័នត្ទតទង់ែល់ការវវិតតាវស័ិយ

	 				វទសចរណ៍	។

	 ៣-ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មននុស្សដែលរស់វៅជនុវំញិរមណីយដ្ឋា នអង្គរ។		 

	 តាមរយៈការកណំត់ទិសវៅដបបវនះវហើយ	 អាជាញា ធរអប្សរាបានវរៀបចដំផនការយនុទស្ាសសតា

រួម	 និងដផនការសកមមែភាពវដ្យដឡករួមបញ្ចូ លទាងំធនធានមននុស្ស	 និងហិរញ្ញវត្នុ វែើម្បតីទតទង់ភារ-

កិចនី្មួយៗឲ្យបានវជាគជ័យ។	

	 ជាក់ដសតាង	 ក្នុងចក្ខនុ វស័ិយដវងឆ្ងៃ យសវំៅចចូលរួមវលើកកម្ពស់កតមិតជីវភាពរបស់បងប្ចូនតបជា-

ពលរែឋាដែលរស់វៅក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 ក៏ែចូចជាវលើកតពមលៃរចូបីនិងអរចូបីពនវបតិកភណ្ឌ ែ៏បវរពន

រមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 ឯកឧតតាម	 បណ្ឌិ តសភាចារ្យ	 សនុ្	 អាន	 ឧបនាយករែឋាមសនតាី	 រែឋាមសនតាីទទួលបនទៃនុក

ទីសតាីការគណៈរែឋាមសនតាី	និងជាតបធានអាជាញា ធរអប្សរា	បានបវងកាើតតករុមការងារសហគមន៍ចនួំន	០៧តករុម

វែើម្បផី្សពវផសាយឲ្យតបជាពលរែឋាបានយល់ែឹងអពីំតួនាទី	សមិទផ្លការងារែមែីៗ	តពមទាងំផលតបវយ-

ជន៍ពនការចចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍វផ្សងៗក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរវដ្យ	អាជាញា ធរអប្សរា	។	មយា៉ាងវញិ

វទៀតវនាះ	តករុមការងារសហគមន៍វនះក៏មានភារកិចវ្ែើម្បចីនុះជួបតបាតស័យទនំាក់ទនំងវដ្យផ្ទៃ ល់ជា
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មួយតបជាពលរែឋា	 ជាអក្ផតាល់តបឹកសាវយបល់	 និងវសវាកមមែវផ្សងៗែល់មចូលដ្ឋា នវៅហ្ឹងកដនលៃងជចូន

តបជាពលរែឋា។	 ជាពិវសសវនាះគឺវធវើការផតាល់ជចូននចូវការអននុញ្្ញ តសាងសង់ផទៃះសដម្បង	 សណំង់តចូច-

តាចវផ្សងៗជនុវំញិផទៃះ	 បង្គន់អនាម័យ	 ជួសជនុលជញ្្ងំផទៃះ	 ែបំចូលផទៃះវដ្យតបជាពលរែឋាពនុ ំចាបំាច់

ចណំាយវពលវធវើែវំណើ រមកទីស្ាក់ការអាជាញា ធរអប្សរាវឡើយ។	

	 វលើសពីវនះវទៀតវនាះ	 តករុមការងារសហគមន៍ក៏មានតួនាទីជាបណតានុ ំ ព័ត៌មានដែលផសារភ្ាប់

អាជាញា ធរអប្សរាជាមួយតបជាពលរែឋាតាមរយៈការតបាតស័យទនំាកទ់នំង	និងទទួលយករាល់សណំចូ មពរ

ពីសណំាក់តបជាពលរែឋាសតាីពីការសាតា រតបឡាយ-លចូ	 ជួសជនុល-កសាងផលៃចូ វែល់្	ទាវ រទឹក	អណតាចូ ងទឹក	 និង

សនុកំចូនវ�ើជាវែើម។	ការជួយសតមរួលែល់ការវលើកតវមកាើងវសែឋាកចិត្គរួសារនិងជីវភាពរបស់វៅតបចាពំែងៃ

របស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាតាមរយៈការវលើកកម្ពស់កតមិតជនំាញ	និងបវងកាើតអាជីពការងារជចូនពួកគ្ត់

កជ៏ាកិចក្ារចម្បងវផ្សងៗវទៀតដែលអាជាញា ធរអប្សរាបានបវំពញរួចរាល់វហើយដែរ។	ជាក់ដសតាង	អាជាញា ធរ

អប្សរាបានជួយបណតានុ ះបណាតា លតបជាពលរែឋាឲ្យវចះចិញឹ្មសតវ	ដ្បំដនលៃ	សន្សតំបាក់	វធវើសិប្បកមមែចមាលៃ ក់	

បវងកាើតសហគមន៍វទសចរណ៍និងមនុ្របរជាវតចើនវផ្សងវទៀតផង។

	 ជាការចចូលរួមចដំណក	 និងឆលៃនុះបញ្្ងំអពីំទឹកចិតតាអាណិតតសឡាញ់តបជាពលរែឋា	 ឯកឧតតាម

បណ្ឌិ តសភាចារ្យ	 សនុ្	 អាន	 ឧបនាយករែឋាមសនតាី	 រែឋាមសនតាីទទួលបនទៃនុកទីសតាីការគណៈរែឋាមសនតាី	 និងជា

តបធានអាជាញា ធរអប្សរា	 បានយកចិតតាទនុកដ្ក់យ៉ា ងខាលៃ ងំែល់សសតាីវទើបតបសចូតបនុតតធីតា	 តពមទាងំបាន

បរច្ិាគែវកិាផ្ទៃ ល់្លៃួនវែើម្បវីរៀបចសំមា្ភ រៈតទតទង់សនុ្ភាពមាតា យនិងទារក	ជចូនសសតាីទាងំវនាះវទៀតផង។
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វបតិកភណ្ឌ 	និងសហគមន៍
	 សហគមន៍មននុស្សបនុរាណជាអ្កបវងកាើតវបតិកភណ្ឌ
និ ង ប ន ្ស ល់ ទនុ ក ឲ ្យ ម ននុ ស ្ស ជំនាន់ វ តកាយ ដ ែ រ ក សា ។	
វបតិកភណ្ឌ បានបងាហា ញស្ាពែ	 និងភាពែកានុ វំែកាើងពនអារ្យធម៌

របស់ែចូនតា។	 ជាក់ដសតាងអង្គរ	 គឺជាវបតិកភណ្ឌ ែ៏មហស្ារ្យ
របស់មននុស្សវោក	 ដែលវធវើឲ្យពិភពវោកទទួលសា្គ ល់ថា	
ដ្មែរធាលៃ ប់មានអារ្យធម៌ែ៏រនុងវរឿងរាប់ពាន់ឆ្្មំកវហើយ។	ចវំពាះ
ដ្មែរផ្ទៃ ល់អង្គរជាមរតកវប្បធម៌គ្មែ នអវីវតបៀបផទៃឹមពនតបជាជាតិ
្លៃួន។	 វករែដំណលបនុរាណែ៏វតចើនវលើសលនុបដែលស្ិតវៅ
វ្តតាវសៀមរាប-អង្គរ	 ញាំនុ ងឲ្យដ្មែរមានសាមែ រតីចងចាពីំអតីត
កាលរបស់្លៃួន	 តពមទាងំផតាល់កតាីសង្ឃមឹវៅពែងៃអនាគតផង។
ែដំណលែ៏រស់រវវ ើកទាងំវនាះឆលៃងកាត់វតចើនសតវត្សរហចូតែល់
បវងកាើតជាតគឹះពនអតតាសញ្្ញ ណដ្មែរទាងំមចូល។
	 អង្គរមិនកណំត់តតឹមដតជាភចូមិសាសសតា	ដែលសម្បចូ រវៅ
វដ្យវត្នុបនុរាណតគប់ដបបយ៉ា ង	 ដែលមានវៅវនាះវឡើយ
ប៉ានុដនតាអង្គរសវំៅវៅវលើអារ្យធម៌ែ៏ធវំធងមួយ	 ដែលោត
សន្ឹង	 ហួសឆ្ងៃ យពីតពំដែនតបវទសកម្ពនុជានាវពលបច្នុប្បន្
វទៀតផង។	អារ្យធម៌មួយវនះតជរួតតជាបចាក់ឫសតគប់ទិែឋាភាព
ពនសង្គមដ្មែរ។		ក្នុងឧទយានអង្គរទាងំមចូលមានរបស់៣ដែលជា
សម្បតតាិវបតិកភណ្ឌ ពិភពវោក	មិនអាចកាត់ផ្តា ច់ពីគ្្បានគឺ	
តបាសាទ	បរស្ិាន	និងសហគមន៍មននុស្ស	ឬវៅមយា៉ាងវទៀតថា
វប្បធម៌	វទសភាព	និងតបជាជន។

	 ក្នុងវពលដែលអង្គរតតរូវបានចនុះបញី្វបតិកភណ្ឌ ពិ-
ភពវោក	មានតបាសាទ	ស្ានីយបនុរាណវទិយា	និងតបវតតាិសាសសតា
សរនុបចនួំន៩១។	 ដតវតកាយមកវទៀត	 អក្បនុរាណវទិយាបាន
រកវឃើញតបាសាទ	 និងស្ានីយបនុរាណរាប់រយវទៀត	 ដែល
ស្ិតវៅក្នុងតបំន់អង្គរ	 ដតមិនទាន់មានវ ម្ែ ះវៅក្នុងបញី្
វៅវឡើយ។	ជាក់ដសតាងតគ្ន់ដតតបវភទឧវបាសថាគ្រវៅអង្គរ
ធ	ំ ជនុវំញិតបាសាទបាយ័ន	 និងក្នុងពតពមានែល់វៅជាង១០០	
វហើយតគឹះតបាសាទដែលកប់ក្នុងពតពក៏មានែល់វៅរាប់រយ
វទៀត។	វដ្យវសចកតាីតសឡាញ់	និងវគ្រព	តបាសាទបានកាលៃ យ
ជាែួងតពលឹងជាតិដែលមិនអាច្វះបានរបស់ដ្មែរ។	ជាក់ដសតាង
តបាសាទអង្គរវតតាតតរូវអ្កនវយបាយដ្មែរតគប់ជនំាន់យកមក
វធវើជានិមិតតារចូបពនភាពរនុងវរឿងពនវប្បធម៌	 តាមរយៈទង់ជាតិ
របស់្លៃួន។	 វនះក៏វតពាះដតតពមលៃអង្គរចាក់វតសះវតរៅក្នុងគនិំត
មននុស្សដ្មែរហាក់មិនដែលដចកដ្ច់ពីគ្្មតាងណាវឡើយ។
	 	 បរស្ិានដែលសខំាន់វៅតបំន់អង្គរ	 គឺពតពវ�ើ	 និង
ទឹក។	តាមសិត្ជិវំរឿនពតពវ�ើក្នុងឆ្្២ំ០១៣	របស់នាយកដ្ឋា ន
តគប់តគងពតពវ�ើ	 វទសភាពវប្បធម៌	 និងបរស្ិានពនអាជាញា ធរ
ជាតិអប្សរា	 ពតពវ�ើវៅក្នុងឧទយានអង្គរមានតបមាណជាង
៥៧០០ហិកតា	គឺវសមែើនឹង១៣%ពនពផទៃែីក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរ
ទាងំមចូល។	 ពតពវ�ើមិនតតឹមជាតបភពពនទឹកវភលៃៀងប៉ានុវណាណ ះវទ
ដតមានតួនាទីពិវសសសតមាប់តបាសាទ	 វធវើជារនាងំការពារ
តបាសាទ	 ទប់ទល់នឹង្្យល់ព្យនុះវភលៃៀងខាលៃ ងំដែលបក់វបាកមក
វលើតបាសាទ	 និងជាមលៃប់ការពារតបាសាទវទៀតផង។	ជាពិវស-
សពតពវ�ើវតបៀបែចូចជាសវមលៃៀកបពំាក់	 ឬជាអលងាកា រ	 ដែល
វធវើឲ្យតបាសាទមានភាពរងឹរតឹដតតសស់បំតពងដែមវទៀត។	
តបាសាទតាតពហមែ	 គឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ដសតាងមួយ	 ដែលបាន

-6-



ទាក់ទាញវទសចររាប់ពាន់នាក់ចចូលវៅទស្សនាវរៀងរាល់ពែងៃ។
	 	 វតរៅពីពតពវ�ើ	 ទឹកជាបរស្ិានែ៏សខំាន់មួយវទៀតផសា
ភ្ាប់្ លៃួននឹងអង្គរដែរ។	កាលណាវគនិយយពីអង្គរ	វគដតងនឹក
ែល់បារាយណ៍ខាងលិច	 ដែលវៅថា	 បារាយណ៍ទឹកថាលៃ
ដែលមានទហំំ	 ៨គមx	 ២.២គម	 ជាសណំង់ពនវសិវកមមែ
ធារាសាសសតា	 ទនុកវតបើតបាស់ជាពិវសសសតមាប់ការងារកសិកមមែ
រហចូតែល់សពវពែងៃ។	 បារាយណ៍ខាងវជើង	 ដែលបានរងីសងៃួត
ទឹកជាង៥០០ឆ្្កំនលៃងវៅ	 ក៏តតរូវបានអាជាញា ធរជាតិអប្សរាវធវើការ
ជួសជនុលតបព័នទឹ្កបនុរាណ	 បញ្ចូ លទឹកវពញ	 ដែលមាន
តបាសាទនាគព័នវ្ៅចកំណាតា លគួរឲ្យចង់គយគន់ពតកដលង។
ជាពិវសស	ទឹកក្នុងកសិណជនុវំញិតបាសាទនានា	ជាតបភពទឹក
ផទៃនុ កនចូ វសំវណើ មជាតបចា	ំ ដែរកសាតគឹះតបាសាទដែលជា
្សាច់កនុឲំ្យសងៃួត	 វធវើឲ្យែួលរល	ំឬវតទតតបាសាទ	។	 វតរៅពីវនះ	
តបព័នផ្លៃចូ វទឹកខាវ ត់ដ្វង	 កសិណទឹក	 តសះបនុរាណ	 ដែលមាន
វៅក្នុងឧទយានអង្គរ	 ហាក់ែចូចជាសរពស្មពនរាងកាយ
របស់មននុស្សវយើងែចូវច្ាះដែរ។	 តបព័នធ្ារាសាសសតាបនុរាណក្នុង
សម័យអង្គរ	 មិនតតឹមដតអាចតគប់តគងបានយ៉ា ងលន្ចូវធន
ធានទឹកប៉ានុវណាណ ះវទ	 ប៉ានុដនតាដែមទាងំអាចតគប់តគងទឹកជនំន់

បានវទៀតផង។	 វគវជឿជាក់ថាវៅក្នុងសម័យអង្គរែ៏រនុងវរឿង	
រាជបនុរមួីយវនះតបាកែជាមានតបព័នធ្ារាសាសសតា	 ែ៏មានតប-
សិទភ្ាពតបកបវដ្យភាពសនុីសងាវ ក់គ្្។	 បច្នុប្បន	្ តបព័ន្
ទឹកបនុរាណមួយភាគធតំតរូវបានសាតា រជួសជនុលវឡើងវញិ	 ដែល
អាចមិនតតឹមដតទប់សាកា ត់ទឹកជនំន់ប៉ានុវណាណ ះវទ	ដតដែមទាងំជា
តបភពទឹកសតមាប់វស័ិយកសិកមមែរបស់តបជាជនបានតគប់រែចូវ
វទៀតផង។	 មយា៉ាងវទៀត	 បណាតា កសិណទឹក	 និងតសះនានាពន
តបាសាទដ្មែរ	សនុទដ្តមានទនំាក់ទនំងជិតស្ិទនឹ្ងជវំនឿសាស-
នា។	 កសិណទឹកព័ទជ្នុវំញិតបាសាទ	 តតរូវបានវគវជឿជាក់ថា
ជាតណំាងពនមហាសាគរដែលវៅព័ទជ្នុភំ្តំពះសនុវមរនុ	 ដែល
ជាទីឋានពនវទពទាងំឡាយ។	ទនទៃឹមនឹងវនះ	តបាសាទតតរូវបាន
សាងសង់វឡើងក្នុងឋានៈជាលវំៅពនវទព	 គឺភ្តំពះសនុវមរនុ។
តសះ្លៃះវទៀត	ជានិមិតតារចូបពនទវនលៃគងា្គ 	និងយមនុនា	ដែលជាទវនលៃ
ោងជតមះមនទៃិលវៅហមែង។
	 តបំន់ជនុវំញិតបាសាទសនុទដ្តជាភចូមិ។	 ភចូមិក្នុងឧទយា-
នអង្គរបច្នុប្បនម្ាន១១២ភចូមិ	 ២១ឃនុសំងាកា ត់។	 ភចូមិទាងំវនះ
មានតបជាជនរស់វៅតៗគ្្រាប់ជនំាន់មកវហើយ	 ដែលបាន

ផតាល់ឲ្យនចូវលក្ខណៈពិវសសែល់ឧទយានអង្គរឲ្យវៅជាមរតក
រស់។អក្តសនុកទាងំវនះ	 តតរូវបានចាត់ទនុកថាជាវបតិកភណ្ឌ
ដែរ	 វដ្យសារអក្ទាងំវនាះបានដែរកសាវបតិកភណ្ឌ អរចូបី
ដែលមាន	 ទវំនៀមទមាលៃ ប់	 តបពពណី	 ពិធីបនុណ្យទាន	 ជវំនឿ
សាសនា	 តពមទាងំសិប្បកមមែ	 និងរវបៀបរស់វៅតបចាពំែងៃ	 តាងំ
ពីយចូរលង់មកវហើយ។	 ភាសានិយយក៏ជាមរតកដែរ	 ែចូចជា
អក្ភចូមិតបដ្ក	ភចូមិអចូរទទឹង	ជាវែើម	មានភាសា	និងសវំនៀង
ដបលៃកពីវគឯង។	 បច្នុប្បនត្បពពណីមួយចនួំន	 ដែលអក្វៅ
តបំន់វផ្សងៗបានបវំភលៃចវចាល	ឬមិនសចូវយកចិតតាទនុកដ្ក់	វៅ
ដតកពំនុងបនតាតបតិបតតាិវដ្យអក្តសនុកអង្គរវៅវឡើយ។	 ទវំនៀម
ទាងំវនាះមានែចូចជា	 ពិធីវការជនុក	 ពិធីវឡើងអក្តា	 ពិធីវៅ
ទឹកវភលៃៀង	ពិធីវៅតពលឹង	។ល។
	 	 អក្តសាវតជាវ្លៃះ	 បានសរវសរថា	 អង្គរធាលៃ ប់តតរូវបាន
វគវបាះបង់វចាលដលងមានមននុស្សរស់វៅ	 សាងៃ ត់តជងែំចូចជា
ពតពវខាមែ ច	 វហើយវទើបដតតតរូវបានរកវឃើញវឡើងវញិវៅសត
វត្សទី១៩។	 តាមពិតវបើវទាះជាវៅស.វ.ទី១៥	 អង្គរតតរូវបាន
វបាះបង់វចាល	 ក្នុងឋានៈជារាជាធានីក៏ដមនពិត	 ប៉ានុដនតាតបំន់

វនាះ	 វៅដតមានតបជាជនរស់វៅជាប់រហចូតមកែល់បច្នុប្បន្
វនះ។	 ការតាងំទីែ៏យចូរលង់វនះវហើយ	 ដែលវធវើឲ្យអក្អង្គរ
វៅរកសាបាននចូវទំវនៀមទមាលៃ ប់តបពពណីពិវសសៗជាវតចើន
្ណៈដែលតំបន់្លៃះវទៀតបានវបាះបង់វចាលឬវៅសល់
តិចតួច។
	 វដ្យមានការយកចិតតាទនុកដ្ក់	 និងកិច្្ ិត្តំបឹង
ដតបងមិនដ្ច់	 ពីរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពនុជា	 ដែលមានសវមតាចអគ្គ
មហាវសនាបតីវតវជា	 ហ៊នុន	 ដសន	ជាតបមនុ្	 និងអននុវតតាផ្ទៃ ល់
វដ្យឯកឧតតាមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ	 សនុ្	 អាន	 ឧបនាយក
រែឋាមសនតាី	 រែឋាមសនតាីទទួលបនទៃនុកទីសតាីការគណៈរែឋាមសនតាី	 និងជា
តបធានអាជាញា ធរជាតិអប្សរា	បានតបកាន់ខ្ាប់នចូវវគ្លការណ៍
អភិរក្សតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ	ឲ្យតសបនឹងទិសវៅ	“អភិរក្ស
វែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍	 និងអភិវឌ្ឍន៍វែើម្បអីភិរក្ស”	 វឆ្្ព ះវៅរកការ
រកីចវតមើនពនវសែឋាកិចជ្ាតិ	និងកាត់បនយ្ភាពតកីតកជចូនតបជា
ពលរែឋាក្នុងតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ។	ក្នុងន័យវនះ	ការរស់វៅ
ជាមួយវបតិកភណ្ឌ 	គឺមិនអាចកាត់ផ្តា ច់វចញពីគ្្បានវឡើយ	
រវាងតបាសាទ	បរស្ិាន	និងសហគមន៍។
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ការរស់រានជាែមែីវឡើងវញិ

										នចូវតបព័នធ្ារាសាសសអ្ង្គរ
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ការរស់រានជាែមែីវឡើងវញិ

										នចូវតបព័នធ្ារាសាសសអ្ង្គរ
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ការរស់រានជាែមែីវឡើងវញិ
										នចូវតបព័នធ្ារាសាសសអ្ង្គរ

	 ចតកភពដ្មែរដែលបានវលចវធាលៃ វឡើងតាមរយៈ	សណំង់ស្ាបត្យកមមែ	និងតបព័នវ្សិវកមមែធារាសាសសតាខាវ ត់ដ្វងជា

វតចើន	វៅវលើទឹកែីអច្ឆរយិអង្គរមានែចូចជា	បារាយណ៍	កសិណទឹក	ទនំប់សណំង់បវងហាៀរទឹក						ដែលវធវើពីែមែបាយវតកៀម	

សា្ព នែមែបាយវតកៀម	អាងទឹក	និងតបឡាយតចូចធនំានា។

	 វដ្យឆលៃងកាត់សម័យកាលរាប់សតវត្ស	រចនាសម្ព័នធ្ារាសាសសតាតបំន់អង្គរបានតប�មនឹងកតាតា មួយចនួំន	

ែចូចជា៖		ធមមែជាតិ				ការវបាះបង់វចាល	វដ្យមចូលវហតនុវគ្ករងីសងៃួត		និងការវកើនវឡើងនចូវចនួំនតបជាជន។		បញ្ហា ទាងំ

វនះបានវធវើឱ្យការតគប់តគងទឹកវៅក្នុងតបំន់វសៀមរាបអង្គរបានកាលៃ យជាបញ្ហា ែ៏ធមួំយចវំពាះការងារអភិរក្សតបាង្គតបាសាទ

និងការអភិវឌ្ឍតបកបវដ្យចីរភាព។	

 វែើម្បវីឆលៃើយតបឱ្យទាន់វពលវវោនចូវបញ្ហា តប�មទាងំវនះ	អាជាញា ធរអប្សរាកណំត់យកការតគប់តគងទឹកជា

គនលៃឹះមួយយ៉ា ងសខំាន់ក្នុងការងារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍តបកបវដ្យចីរភាពតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ				។	ជាក់ដសតាងអាជាញា ធរ

អប្សរាបានគិតគចូរឲ្យបានហមែត់ចត់នចូវនវយបាយតគប់តគងទឹក	 វែើម្បបីវំពញចវំពាះតតមរូវការវតបើតបាស់ទឹកតបចាពំែងៃ

ទាងំដផក្អភិរក្សផង	 វតសាចតសពកសិកមមែផង	 និង	 ការរស់វៅរបស់តបជាពលរែឋាផង។	 វែើម្បសីវតមចបាននចូវ

នវយបាយតគប់តគងទឹកឲ្យបានលត្បវសើរ	ការសាតា រវឡើងវញិនចូវតបព័នធ្ារាសាសសតាបនុរាណក្នុងឧទយានអង្គរគឺជាជវតមើស

ែ៏លប្ផំនុត។	 មិនតតឹមដតការវធវើដបបវនះ	 នាមំកនចូវតបសិទភ្ាពពនតួនាទីរបស់ទឹកក្នុងការងារអភិរក្សតបាង្គតបាសាទ

ការវតសាចតសពកសិកមមែ	តពមទាងំវទសភាពវប្បធមនិ៌ងបរស្ិានទចូវៅក្នុងឧទយានអង្គរប៉ានុវណាណ ះវទ	ដតកប៏ានវធវើឲ្យតបពន័្

ធារាសាសសតាបានែវំណើ រការវឡើងវញិ	វតបៀបែចូចជាែួងតពលឹងបានតតឡប់មកវញិផងដែរ។

	 វបើវទាះបីការស្ារវឡើងវញិជាជវតមើសែ៏លប្ផំនុតក៏វដ្យ	 	 	 ដតកិចក្ារសាតា រវឡើងវញិវនះតតរូវការវតបើតបាស់	

វពលវវោែ៏វតចើន	 និងែវកិាសន្ឹកសន្ាប់។	 វទាះជាយ៉ា ងណា	 អាជាញា ធរអប្សរា	 បានសវតមចវជាគជ័យជាស្ាពរ

ក្នុងការងារជួសជនុលវឡើងវញិនចូវតបព័នធ្ារាសាសសតាបនុរាណនាសម័យអង្គរ	 វដ្យមិនតតឹមដតអាចតគប់តគងទឹកបាន

យ៉ា ងមានតបសិទភ្ាពបានយ៉ា ងលប្៉ានុវណាណ ះវទ								ដតដែមទាងំអាចតគប់តគងទឹកជនំន់	ក្នុងតបំន់អង្គរ	និងទីតករុងវសៀមរាប

វទៀតផង។	 ជាពិវសសវៅវទៀតវនាះការតគប់តគងទឹកវនះបានកាលៃ យជាចណំនុ ចស្ចូលមួយយ៉ា ងសខំាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍ

វស័ិយកសិកមមែក្នុងតសនុកមួយចនួំនពនវ្តតាវសៀមរាប	 ក៏ែចូចជាវលើកតវមកាើងជីវភាពរស់វៅរបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋា

តាមវស័ិយកសិកមមែ៕
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សណំង់បវញ្ៀសទឹកជនំន់តករុងវសៀមរាប

សណំង់ទនំប់តាវសាម	កសាងវឡើងវែើម្បបីវញ្ៀសទឹកជនំន់ក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	និង	ទីតករុងវសៀមរាប។

វដ្យមានការសតមបសតមរួលពីអាជាញា ធរអប្សរា	មានបងប្ចូនតបជាពលរែឋាមួយចនួំនក៏បានបរច្ិាគែីធលៃីរបស់ពួកគ្ត់

សតមាប់ផលតបវយជន៍សហគមន៍ទចូវៅ។
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ទាវ រទឹកបារាយណ៍រាជដ្ក

								ទាវ រទឹកបារាយណ៍រាជដ្ក	(បារាយណ៍ខាងវជើង)	សម្ព័នស្ណំង់	បវញ្ៀសទឹកជនំន់។

			វតរៅ	ពី	មានតួនាទីសខំាន់ក្នុងការបញ្ចូ លទឹកចចូលតបាសាទនាគព័ន	្ទាវ រទឹកវនះក៏បាន	ផល់្

					ផលតបវយជន៍យ៉ា ងវតចើនសតមាប់វស័ិយ			កសិកមមែ			វទសចរណ៍			និង		វនសាទរបស់

			តបជាពលរែឋា៕
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សណំង់ទាវ រទឹកអនលៃង់ធលៃកវលើអចូរ្លៃចូត		សងាកា ត់វគ្កចក	តករុងវសៀមរាប
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តបព័នវ្តសាចតសពវៅភចូមិវគ្កវត្ាត

	 សណំង់តបព័នវ្តសាចតសពវនះ	 សាងសង់វលើ

តបឡាយរវំដ្ះទឹកវៅសទៃឹងពួក	ដែលបវតមើផលតបវយជន៍

ែល់តបជាពលរែឋាភចូមិវគ្កវត្ាត	ភចូមិវគ្កវបង	ភចូមិនគរ-

វតរៅ	សងាកា ត់វគ្កចក	តករុងវសៀមរាបនិងភចូមិតបាសាទចារ្យ

ឃនុែំចូនដកវ	តសនុកពួក	។

	 តបព័នវ្តសាចតសពវនះក៏មានទាវ រទឹក	 ចនួំន៣

កដនលៃង		រួមនឹងការជួសជនុលទនំប់តបដវង		១៥០ដម៉ាតត	កម្ពស់

១,៥ដម៉ាតតវែើម្បវីលើកកម្ពស់ទឹកឲ្យបានតគប់តគ្ន់សតមាប់

ការវតបើតបាស់របស់តបជាពលរែឋាសហគមន៍	៕
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តបព័នវ្តសាចតសពវៅឃនុតំបដ្ក

សណំង់បវងហាៀរទឹក	ទាវ រទឹក	និងតបឡាយទឹកវៅទនំប់វជៀកស្ិត	ក្នុងភចូមិអចូរទទឹង	ឃនុតំបដ្ក	តសនុកបនាទៃ យតសី។

វនះជាសមិទផ្លែ៏វជិម្ានវែើម្បវីឆលៃើយតប	សវំណើ របស់តបជាពលរែឋា		និង		អាជាញា ធរឃនុតំបដ្ក			តសនុកបនាទៃ យតសី		ដែល

បានវស្ើសនុតំាមរយៈ		តករុមការងារសហគមន៍ពនអាជាញា ធរអប្សរា		ឲ្យជួយ	សាងសង់វែើម្បតីបជាពលរែឋាមានទឹកតគប់

តគ្ន់សតមាប់វតបើតបាស់	ទាងំដផក្ខាងវលើ		និង			ដផក្ខាងវតកាមទនំប់វជៀក។	មិនដតប៉ានុវណាណ ះ	តបឡាយ	វនះ	ដែម

ទាងំវតបើតបាស់សតមាប់បញ្ចូ លទឹកវៅកាន់តបាសាទបនាទៃ យសដតមផងដែរ៕
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ទាវ រទឹកវលើ្ង្ទនំប់អចូរវគ្ងាប់	ឃនុែំចូនដកវ	ស្ិតក្នុងតបាសាទចារ្យ	ឃនុែំចូនដកវ	តសនុកពួក
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ទាវ រទឹកវលើផលៃចូ វែីសពីភចូមិនគរវតរៅ	វៅសាោឃនុែំចូនដកវ	ស្ិតក្នុងតបាសាទចារ្យ	ឃនុែំចូនដកវ	តសនុកពួក
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សណំង់ទាវ រទឹក	លចូតជរុង	លចូមចូល	ស្ិតវលើផលៃចូ វ១១គម	ដែល

តបជាពលរែឋាឃនុែំចូនដកវវស្ើសនុឲំ្យអាជាញា ធរអប្សរាជួយ

ជួសជនុលវនាះ	បានសវតមចរួចរាល់វហើយ	វដ្យដឡក

	ការជួសជនុលផលៃចូ វគឺស្ិតក្នុងគវតមាងឆ្្២ំ០១៦។

សារៈតបវយជន៍ពនសណំង់ទាងំវនះ	គឺវែើម្បរីវំដ្ះទឹក

វចញពីភចូមិករអក្តសនុកក្នុងរែចូវវសសា	និងសតមាប់

វតសាចតសពក្នុងវស័ិយកសិកមមែ៕
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ពតងីកទហំំទាវ រទឹកអចូរតាតបាក់

											ការពតងីកទហំំទាវ រទឹកបដនម្វៅវលើតបឡាយអចូរតាតបាក់ក្នុងភចូមិ

អចូរតាតបាក់	ឃនុពួំក	 តសនុកពួក	 វែើម្បជួីយរវំដ្ះទឹកឲ្យបានវលឿនការពារ	

ទឹកជនំន់។

	 កាលពីមនុនទាវ រទឹកវនះមានទហំំតចូចជាងតបឡាយ	 វហើយក្នុង	

វពលមានវភលៃៀងធមំតាងៗ	 វធវើឲ្យទឹកហចូរមិនទាន់	 បណ្ាលឲ្យជន់លិចផទៃះ	

ផលែណំា	ំតពមទាងំទីរួមតសនុក	ផង។										បច្នុប្បនទ្ាវ រទឹកវនះតតរូវបានពតងីក	

ឲ្យមានទហំំប៉ានុនតបឡាយ៕
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					សណំង់ទាវ រទឹកែមែីស្ិតក្នុង		ភចូមិពតពវកមែង			ឃនុខ្ំាត

តសនុកពួក	 តតរូវបានអាជាញា ធរអប្សរា	 សាងសង់	វឡើង					

តាមសវំណើ របស់តបជាពលរែឋាវៅ	ភចូមិពតពវកមែង	តាម

រយៈតករុមការងារសហគមន៍អាជាញា ធរអប្សរា។	

	 	 	 ទាវ រទឹកវនះក៏មានតួនាទីជាសា្ព នមួយដែលអាច

ឲ្យតបជពលរែឋាក្នុងភចូមិ	វធវើែវំណើ រឆលៃងកាត់	បាន	ងាយ

តសួលជាងមនុន។		ក្នុងរែចូវវសសា	ទឹកអាចរវំដ្ះវចញ

តាមទាវ រទឹកមួយវនះ	 វែើម្បបីវញ្ៀសការលិចលង់

ែល់ផទៃះសដម្បងតបជាពលរែឋា៕

ទាវ រទឹកែមែីមួយវៅភចូមិពតពវកមែង	ឃនុខ្ំាត	តសនុកពួក

-28-



ស្ារតបឡាយផ្គត់ផ្គង់ទឹក

	 តបឡាយមួយដ្្សតបដវង៧.០០០ដម៉ាតតស្ិតក្នុងភចូមិខ្ាត	ឃនុខ្ំាត	តសនុកពួក	តតរូវបានអាជាញា ធរអប្សរា	សាតា រវឡើងវញិតាម

សណំចូ មពររបស់តបជាពលរែឋា	 និងអាជាញា ធរមចូលដ្ឋា ន។	 តបឡាយវនះមានសារៈសខំាន់វែើម្បតីបជាពលរែឋាមានទឹកតគប់តគ្ន់	

សតមាប់បងកាបវងកាើនផលពិវសសការវធវើដតសតបាងំរបស់តបជាពលរែឋាវៅក្នុងឃនុខ្ំាត	និង	រហចូតឃនុដំកវពណ៌តសនុកពួក៕

តបឡាយមនុនវពលសាតា រ កពំនុងសាតា រ

តបឡាយវពលសាតា រវហើយ
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	 បារាយណ៍ខាងលិចតតរូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាលតបគល់ជចូនមកអាជាញា ធរអប្សរាតគប់តគងកាលពីដ្កកកាដ្	

ឆ្្២ំ០១៤។

	 បារាយណ៍ខាងលិចតតរូវបានបនុពវបនុរសដ្មែរ	 កសាងវឡើងក្នុងសតវត្សទី១១	 មានទទឹងតបដវង	 ២,២គីឡចូ

ដម៉ាតត	 និង	 បវណាតា យតបដវង	 ៨គីឡចូ ដម៉ាតត	 	 កសាងវឡើងក្នុងវគ្លបណំងរកសាទឹកវែើម្បវីតសាចតសពែណំា ំ

កសិកមមែ	បារាយណ៍ខាងលិចក៏ធាលៃ ប់បានសាតា រនិងជួសជនុលវឡើងវញិនាអឡំនុងទសវត្ស	ឆ្្១ំ៩៣០	និង	១៩៥០។		

បច្នុប្បនប្ារាយណ៍ខាងលិចមានលទភ្ាពតបមចូលរកសាទឹកក្នុងកតមិតអតិបរមិា	 តបមាណ	 ៥៦ោនដម៉ាតតគចូប	 ។

បរមិាណទឹកែ៏វតចើនសន្ឹកសន្ាប់វនះតតរូវបានអាជាញា ធរអប្សរា	វតបើតបាស់ក្នុងវស័ិយអភិរក្សតបាសាទ	វតសាចតសព

ែណំាកំសិកមមែជចូនតបជាពលរែឋាចនួំន	 ១៣.០០០ហិចតា	 និង	 វែើម្បផី្គត់ផ្គង់ជា	ទឹកស្ាតសតមាប់ផ្គត់ផ្គង់ទីតករុង

វសៀមរាប។

	 អាជាញា ធរអប្សរាបានតគប់តគងទាវ រទឹកបារាយណ៍ទឹកខាងលិច	 វដ្យការទទួល ន្ុសតតរូវ្្ពស់វលើតតមរូវ

ការវតបើតបាស់ទឹកសតមាបក់ារងារបងកាបវងកាើនផលរបស់តបជាកសិករដែលធាលៃ បដ់តពឹងដផក្វលើតបភពទឹកបារាយណ៍

ខាងលិច	និងធានាឲ្យបានក្នុងការបវញ្ៀសមហនតារាយដែលគរំាមកដំហងតបំន់អង្គរ	ទីតករុងវសៀមរាប	។

	 	 	 	 	 	 	 វៅឆ្្២ំ០១៥	 	 អាជាញា ធរអប្សរាបានបពំាក់ទាវ រទឹកែមែីចនួំន០៤	 និងបតាចូ រតបអប់វមកានិចែមែីចនួំន២៤តបអប់

របស់តបព័នវ្តសាចតសពបារាយណ៍ខាងលិចសវំៅពតងឹង	និង	ធានាឲ្យបាននចូវសនុវត្ិភាព	ធានាបានែល់ការផ្គត់

ផ្គង់ទឹកបានតគប់តគ្ន់៕

ការងារតគប់តគងវតសាចតសពបារាយណ៍ខាងលិច
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សណំង់ទាវ រទឹកបារាយណ៍ខាងលិច	(វមើលពីមនុ្)	សណំង់វនះមានតចូនាទីសខំាន់

ក្នុងការងារ	បញ្្ល់ទឹកទនុកក្នុងបារាយណ៍	និងបងហាចូ រទឹកវតសាចតសពវៅរែចូវតបាងំ

សណំង់ទាវ រទឹកវលើតបឡាយរងវល្៤	(ជួសជនុលវមកានិច)

តបឡាយវម(សទៃឹង)	វចញពីទាវ រទឹកបារាយណ៍ខាងលិច

មានតួនាទីដចកចាយទឹកវៅកាន់តបឡាយរងទាងំតបាបំីវទៀតដែលអាជាញា ធរជាតិអប្សរា

វតបើតបាស់បងហាចូ រទឹកវតសាចតសពពផ្ទៃែីកសិកមមែរបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាដែលពឹងដផក្

វលើតបភពទឹកបារាយខាងលិច៕
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សណំង់ទាវ រទឹកវលើតបឡាយរងវល្៤	(ជួសជនុលវមកានិច)

សណំង់ទាវ រទឹកវលើតបឡាយរងវល្៣(ជួសជនុលវមកានិច)

តបឡាយវម(សទៃឹង)	វចញពីទាវ រទឹកបារាយណ៍ខាងលិច

មានតួនាទីដចកចាយទឹកវៅកាន់តបឡាយរងទាងំតបាបំីវទៀតដែលអាជាញា ធរជាតិអប្សរា

វតបើតបាស់បងហាចូ រទឹកវតសាចតសពពផ្ទៃែីកសិកមមែរបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាដែលពឹងដផក្

វលើតបភពទឹកបារាយខាងលិច៕
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	 តបជាពលរែឋាជាង៨០០នាក់មកពី៤ឃនុសំងាកា ត់	បាន

ចចូលរួមជាមួយអាជាញា ធរអប្សរាវធវើការសម្ាតតបព័នត្បឡាយ

បងហាចូ រទឹកវចញពីបារាយណ៍ខាងលិច	 ដែលជាតបភពទឹកែ៏

សខំាន់សតមាប់តបជាសមាគមកសិករវតបើតបាស់ទឹកបារាយ-

ណ៍ខាងលិចចនួំន៩ឃនុសំងាកា ត់ក្នុងតករុងវសៀមរាប	 និងតសនុក

ពួកវតបើតបាស់ក្នុងវស័ិយកសិកមមែ។	

										អាជាញា ធរអប្សរាបានជួយសាតា រ	និងកាយតបឡាយចាស់ៗ

មួយចនួំនពនតបព័នវ្តសាចតសពបារាយខាងលិច	ឲ្យែវំណើ រ

ការវតបើតបាស់បាន។	ការចចូលរួមសម្ាតតបឡាយវៅវពលវនះ	

គឺមានការចចូលរួមពីតបជាពលរែឋាែ៏វតចើន	 ដែលបងាហា ញឲ្យ

កាន់ដតចបាស់ថា	 តបជាពលរែឋាបានយល់ចបាស់ពីការងារ

របស់អាជាញា ធរអប្សរា	ក្នុងការដែទាតំបព័នត្បឡាយវម	ធានា

ការវតបើតបាស់យចូរអដងវង	 ក៏ែចូចជាបវំពញតតមរូវការជាក់

ដសតាងសតមាប់ការងារបងកាបវងកាើនផលនារែចូវតបាងំ	 វលើពផទៃ

ែីចនួំន៤ពាន់ហិកតា។

	 ចាប់តាងំពីអាជាញា ធរអប្សរាបានទទួលការតគប់តគង

តបព័នទឹ្កវៅបារាយណ៍ខាងលិចមក	កសិករវយើងមានទឹក

វតបើតបាស់តគប់តគ្ន់សតមាប់បងកាបវងកាើនផល	 មិនមានការ

បារមមែណ៍ពីកងវះខាតទឹកវនាះវទ។		តបជាពលរែឋាដែលជាស-

មាជិកសហគមន៍វតបើតបាស់ទឹកបារាយណ៍ខាងលិច	បានសដមតាង

វសចកតាីរកីរាយផងដែរ	ចាប់ពីអាជាញា ធរជាតិអប្សរាទទួលបាន

វគ្លការណ៍តគប់តគងទឹក	 និងទាវ រទឹកវៅបារាយណ៍ខាង

លិចពីរាជរដ្ឋា ភិបាល	រយៈវពលជាង១ឆ្្កំនលៃងមកវនះ	មាន

ការសហការគ្្បានលណ្ាស់	ជាមួយសហគមន៍វតបើតបាស់

ទឹកបារាយណ៍ខាងលិច។	 តករុមការងាររបស់អាជាញា ធរអប្សរា

បានជួបពិភាកសាជាមួយសហគមន៍វតបើតបាស់	 ទឹកបារាយ-

ណ៍ខាងលិចជាញឹកញាប់	 	 វែើម្បដីសវងយល់អពីំតតមរូវការ

របស់ពួកគ្ត់	និងដផនការដែលតតរូវវធវើបដនម្វទៀត។

	 	 ការចចូលរួមសម្ាតតបឡាយរបស់តបជាកសិករក្នុង

វពលវនះ	គឺជាការបញ្្ក់ពីការគ្តំទ	ចវំពាះអាជាញា ធរអប្សរា

ដែលបានវរៀបចតំបព័ន្ធារាសាសសតាបនុរាណនាសម័យអង្គរ

ឲ្យែវំណើ រការវឡើងវញិ	 ដែលសកមមែភាពវនះ	 មិនតតឹមដត

ចចូលរួមក្នុងកិចក្ារអភិរក្សតបាង្គតបាសាទ	 ការបវញ្ៀសទឹក

ជនំន់តបំន់អង្គរ	 និងទីតករុងវសៀមរាបប៉ានុវណាណ ះវទ	 ដតដែម

ទាងំបានកាលៃ យជាតបភពទឹកយ៉ា ងសខំាន់	ែល់បងប្ចូនតបជា-

ពលរែឋាសតមាប់ការងារកសិកមមែវទៀតផង។

សហគមន៍កសិករវតបើតបាស់ទឹកបារាយណ៍ខាងលិច

	 	 	 	 		 	 ចចូលរួមសម្ាតតបឡាយ
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	 សចូមបញ្្ក់ថា	កាលពីពែងៃទី១	ដ្កកកាដ្	ឆ្្២ំ០១៤	

រាជរដ្ឋា ភិបាលបានតបគល់ការងារតគប់តគងទឹក	 និងទាវ រទឹក

វៅបារាយណ៍ខាងលិច	 ជចូនអាជាញា ធរអប្សរា	 វដ្យតតរូវ

ទទួល ន្ុសតតរូវទាងំតសនុងវលើតតមរូវការទឹកសតមាប់តសចូវចនួំន

១២.០០០ហិកតា	 (តសចូវវសសា៨.០០០ហិកតា	 តសចូវតបាងំ

៤.០០០ហិកតា)	 និងែណំារួំមផ្សវំផ្សងវទៀតចនួំន១.០០០

ហិកតា	 និងធានាវដ្ះតសាយរាល់បញ្ហា វតគ្ះទឹកជនំន់

និងភាពរាងំសងៃួត	 ដែលអាចវកើតមានវឡើងជាយថាវហតនុ។	

បនាទៃ ប់ពីបានទទួលវគ្លការណ៍វនះវហើយ	អាជាញា ធរអប្សរា

បានជួសជនុល	សាតា រវឡើងវញិជាបនាទៃ ន់នចូវទាវ រទឹក	 និងតបព័ន្

តបឡាយពនបារាយណ៍ខាងលិច	 ដែលការងារវនះ	 វធវើឲ្យ

តបជាពលរែឋាមានទឹកតគប់តគ្ន់សតមាប់ការបងកាបវងកាើនផល

បានតគប់រែចូវ៕
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	 កិចក្ារអភិវឌ្ឍវហដ្ឋា រចនាសម្ព័នរ្ចូបវន័តា	 ែចូចជា	សា្ព ន	ផលៃចូ វែល់្	លចូទឹក	
តបឡាយទឹក	ស្ិតវៅក្នុងមនុអំាទិភាពយ៉ា ងសខំាន់មួយ	ពនយនុទស្ាសសតាចតនុវកា-
ណែណំាក់កាលទី៣ពនរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពនុជាដែលែឹកនាវំដ្យ	 សវមច្	
អគ្គមហាវសនាបតីវតវជា			ហ៊នុន	ដសន ។		តសបតាមទស្សន	វស័ិយវនះ	
អាជាញា ធរអប្សរា	តាមរយៈតករុមការងារសហគមន៍	បានយក	ចិតតាទនុកដ្ក់

យ៉ា ងខាលៃ ងំក្នុ ងការជំរនុញឲ្យមានការអភវិឌ្ឍតបកបវដ្យចរីភាពវៅនឹង
កដនលៃងជាពិវសសតបំន់ដែលស្ិតក្នុងរមណីយដ្ឋា នវបតិកភណ្ឌ ពិភព
វោកអង្គរ។	
 ជាក់ដសង្វដ្យពិនិត្យវឃើញភាពចាបំាច់និងតតមរូវការវតបើតបាស់
តបចាពំែងៃរបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋា		អាជាញា ធរជាតិអប្សរាបានកសាង	
ផលៃចូ វែល់្	សា្ព ន	លចូទឹក	តបឡាយទឹក	តចូចធជំាវតចើនកដនលៃង។	រាល់វហដ្ឋា
រចនាសម្ព័នរ្ចូបវន័តា	បានបវងកាើតជាឱកាសែ៏លត្បវសើរសតមាប់តបជាពល-
រែឋាក្នុងតបំន់រមណីយដ្ឋា អង្គរ	វែើម្បទីទួលផលតបវយជន៍ពីការរកីចវតមើន
ពនវស័ិយវទសចរណ៍វហើយអាចវធវើែវំណើ រ	និងការតបាតស័យទាក់ទងរវាងសហគមន៍

តបជាពលរែឋាកាន់ដតលត្បវសើរ	ដែលកតាតា ទាងំវនះបាននាមំកនចូវលទភ្ាពជាវតចើន
ជចូនតបជាពលរែឋា	ក្នុងការវលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់វៅរបស់ពួកគ្ត់។	តបជាពលរែឋាអាច
ដសវងរកឱកាសក្នុងការពតងីកមនុ្របរ	និងជនួំញវដ្យសមរម្យតពមទាងំអាចែឹកជញ្ចូ ន
ផលិតផល	កសិកមមែធមមែជាតិ	សិប្បកមមែរបស់្លៃួនមកផ្គត់ផ្គង់ទីផសារែល់វភញាៀវវទសចរ។

វហដ្ឋា រចនាសម្ព័នផលៃចូ វែល់្
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សា្ព នវបតនុងតបដវង	២៨ដម៉ាតត	ទទឹង	៥ដម៉ាតត
កសាងវឡើងក្នុង	ភចូមិបវងាកា ង	សងាកា ត់អពិំល	តករុងវសៀមរាប	វ្តតាវសៀមរាប

វែើមវឡើយទីវនះមានសា្ព នវ�ើចាស់តទរុឌវតទាមខាលៃ ងំមួយ	ដែលសចូម្បដីតម៉ាចូតចូក៏លបំាកក្នុងការឆលៃងកាត់ផង	។
ការសាងសង់សា្ព នែមែីវនះបានកាលៃ យជាតបវយជន៍យ៉ា ងសខំាន់ែល់ការែឹកជញ្ចូ នវភាគផលែណំា	ំ

របស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាពីភចូមិបវងាកា ង	វៅកាន់ទីផសារកាត់តាមសទៃឹងរលួសបានកាន់ដតងាយតសួល៕

-38-



សា្ព នចាស់

សា្ព នវបតនុងតបដវង	២៨ដម៉ាតត	ទទឹង	៥ដម៉ាតត
កសាងវឡើងក្នុង	ភចូមិបវងាកា ង	សងាកា ត់អពិំល	តករុងវសៀមរាប	វ្តតាវសៀមរាប

វែើមវឡើយទីវនះមានសា្ព នវ�ើចាស់តទរុឌវតទាមខាលៃ ងំមួយ	ដែលសចូម្បដីតម៉ាចូតចូក៏លបំាកក្នុងការឆលៃងកាត់ផង	។
ការសាងសង់សា្ព នែមែីវនះបានកាលៃ យជាតបវយជន៍យ៉ា ងសខំាន់ែល់ការែឹកជញ្ចូ នវភាគផលែណំា	ំ

របស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាពីភចូមិបវងាកា ង	វៅកាន់ទីផសារកាត់តាមសទៃឹងរលួសបានកាន់ដតងាយតសួល៕
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សា្ព នវបតនុងតបដវង	២៤ដម៉ាតត	ទទឹង	៥ដម៉ាតត	ជាសវំណើ សនុរំបស់តបជាពលរែឋាក្នុងភចូមិតតាច	ឃនុបំលលៃ័ង្គ	តសនុកតបាសាទបាគង	វ្តតាវសៀមរាប
 សា្ព នវនះសាងសង់វឡើងវែើម្បបីវញ្ៀសការវធវើរែវំណើ រវដ្យរែយនធ្ំៗ 	 	 ដែលវធវើែវំណើ រ	 វដ្យឆលៃងតាមសា្ព នែមែបនុរាណ	 វៅផលៃចូ វ	

ជាតិវល្៦៧	 វដ្យវតបើសា្ព នែមែីជនួំសវញិ	 ក្នុងការែឹក	 ជញ្ចូ នកសិផល	 របស់តបជាពលរែឋា	 វហើយរកសាអភិរក្សសា្ព នបនុរាណ		 ៕
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សា្ព នវបតនុង	បវណាតា យ២០ម	និងទទឹង	៣,៥ម	ស្ិតក្នុងភចូមិែចូនតទ	ឃនុោំវ 	តសនុកពួក
សាងសង់វៅវលើតបឡាយអចូរតាតបាក់	ភ្ាប់ពីដតសសហមគមន៍		របស់តបជាពលរែឋា	វៅផលៃចូ វលភំចូមិែចូនតទ

តសនុកពួក	និង	ផលៃចូ វជាតិវល្៦។	សា្ព នវនះបវតមើផលតបវយជន៍	អក្ភចូមិក្នុង	ឃនុោំវ 	ក្នុងការែឹក	កសិផលដតសចមាកា រ	ែចូចជា	
ភចូមិែចូនតទ	ភចូមិវគ្កតសម៉ា		ភចូមិតពះអង្គតទង់	ជាវែើម។
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សា្ព នដែកវបវឡ	សាងសង់ជចូនតបជាពលរែឋាភចូមិបវងាកា ង	សងាកា ត់អពិំល	តករុងវសៀមរាប

វែើម្បសីតមរួលការវធវើែវំណើ ររបស់បងប្ចូនដែលតតរូវការមកមណ្ឌ លសនុភាពភចូមិបវងាកា ង	ជាពិវសសសសតាី	

ដែលពវពាះតតរូវមកសតមាលកចូនវៅមណ្ឌ លសនុ្ភាព។	អាជាញា ធរអប្សរាបានការសវតមចសាងសង់សា្ព នវបវឡ

	ជនួំសសា្ព នវ�ើចាស់ដែលតទរុឌវតទាមខាលៃ ងំ	វហើយសា្ព នបវងាកា ងវនះបានភ្ាប់ទនំាក់ទនំងរវាងភចូមិតាកនុយ	

និងភចូមិបវងាកា ងក្នុងការតបកប	របរវផ្សងៗផងដែរ។

សា្ព នឆលៃងវៅ
	 មណ្ឌ លសនុ្ភាពភចូមិបវងាកា ង
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សា្ព នវបតនុងទទឹង៣,៥ដម៉ាតត	និងបវណាតា យ២៥ដម៉ាតត	ជាសណំចូ មពររបស់តបជាពលរែឋា	ភចូមពិាម

និង	ភចូមិតាវសហ៍្	ឃនុែំចូនដកវតសនុកពួក	តាមរយៈតករុមការងារសហគមន៍បានសាងសង់រួចរាល់

ក្នុងឆ្្២ំ០១៥	។		សា្ព នវបតនុងវនះស្ិតវៅខាងវជើងទនំប់បារាយណ៍ទឹកថាលៃ 	ដែលពីមនុន	

ជាសា្ព នវ�ើមានសភាពចាស់តទរុឌវតទាម	វហើយតបជាពលរែឋាវៅភចូមិទាងំ២ខាងវលើមាន

ការលបំាក	ក្នុងការវធវើែវំណើ រឆលៃងកាត់	វទើបវស្ើសនុឲំ្យអាជាញា ធរអប្សរាជួយជួសជនុល	។	

វដ្យវមើលវឃើញពីភាពលបំាកវនះ	អាជាញា ធរអប្សរាបានសវតមចសាងសង់ជាសា្ព នវបតនុង	

ជនួំសសា្ព នវ�ើចាស់	វែើម្បធីានាការវតបើតបាស់បានយចូរអដងវង	។

សា្ព នភ្ាប់ទនំាក់ទនំង
	 	 ភចូមិពាម	និង	ភចូមិតាវសហ៍្
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កណំាត់ផលៃចូ វ៦០	ពីចណំនុ ច		T5	មកែល់ភចូមិបវងាកា ង		

សងាកា ត់អពិំល	តករុងវសៀមរាប

កណំាត់ផលៃចូ វ៦០	មានតបដវង៩.៦៧៩ដម៉ាតត	សាងសង់តសបផលៃចូ វជាតិវល្៦	ពីលិចវៅវកើតតតង់ចណំនុ ចបដំបកផលៃចូ វតតានំាគ

មកទល់នឹងផលៃចូ វវរៅស៊ចូបនុររីែឋាបាល	។		ផលៃចូ វវនះមានសារៈសខំាន់យ៉ា ងខាលៃ ងំក្នុងបវញ្ៀសការកកសទៃះ	និងវតគ្ះថ្ាក់ចរាចរ-

ណ៍វៅតាមែងផលៃចូ វជាតិ	វល្៦	ជាពិវសសវនាះគឺបានជួយកាត់បនយ្វពលវវោក្នុងការវធវើែវំណើ រពីទីតករុងវសៀមរាប

មកតសនុកតបាសាទបាគង	និងតសនុកបនាទៃ យតសី។
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ផលៃចូ វមិតតាភាពកម្ពនុជា-កចូវរ ៉ា	

-សាងសង់ៈ	២០០៩-២០១២

-តបដវងៈ	៣៤,៥គីឡចូ ដម៉ាតត

-ចណំនុ ចឆលៃងកាត់ៈ	សងាកា ត់វសៀមរាប			

	សងាកា ត់វគ្កចក	ឃនុនំរគវតរៅ		

	តសនុកអង្គរធ	ំតសនុកបនាទៃ យតសី

-សារៈតបវយជន៍ៈ	បវញ្ៀសរែយនតា

	ធំៗ ពីរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	និង	ែឹក	

ជញ្ចូ នកសិផល។
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ផលៃចូ វវបតនុងវៅផសារវគ្កស្ួល

ផលៃចូ វវបតនុងមួយដ្្សតបដវង៩៣០ដម៉ាតតតតង់ផសារវគ្កស្ួល	ភ្ាប់ពីផលៃចូ វជាតិវល្៦	ចចូលវៅភចូមិតបឡាយ	ឃនុខ្ំាត	តសនុកពួក	

តតរូវបានអាជាញា ធរអប្សរាសាងសង់ជចូនតបជាពលរែឋាវែើម្បសីតមរួលការវធវើែវំណើ រ			និងែឹកជញ្ចូ នកសិផលវផ្សងៗ	។

ផលៃចូ វមួយដ្្សវនះជាសណំចូ មពររបស់តបជាពលរែឋាភចូមិតបឡាយ	ឃនុខ្ំាត	ដែលបានវស្ើសនុមំកអាជាញា ធរអប្សរា	ឲ្យជួយ

ជួសជនុលផលៃចូ វតកាលតគរួសតកហម		ប៉ានុដនតាវដ្យវមើលវឃើញថាវែើម្បធីានាការវធវើែវំណើ រ	និងវតបើតបាស់បានយចូរផងវនះ	

វទើបអាជាញា ធរអប្សរាបានឯកភាពជាមួយអាជាញា ធរមចូលដ្ឋា នសាងសង់ជាផលៃចូ វវបតនុងជចូនដតមតាង	៕
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ផលៃចូ វពីភចូមិបវងាកា ងវៅផលៃចូ វជាតិវល្៦៧

ផលៃចូវតកាលតគរួសតកហមតបដវង៣គីឡចូ ដម៉ាតត	ចាប់ពីចណំនុ ចកបាលសា្ព ន	វបវឡក្នុងភចូមិបវងាកា ង	សងាកា ត់អពិំលតករុងវសៀមរាប	

ែល់ផលៃចូ វជាតិវល្៦៧ក្នុងភចូមិតាកនុយ	ឃនុបំលលៃ័ង	តសនុកតបាសាទបាគង។		ផលៃចូ វវនះវែើមវឡើយជាផលៃចូ វែីសដែលពិបាកក្នុងការ

វធវើរែវំណើ រយ៉ា ងខាលៃ ងំវតពាះមានែីផនុសវៅរែចូវតបាងំ	និងរអិលខាលៃ ងំក្នុងរែចូវវសសា	៕
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ការងារវលើកសទៃួយផលៃចូវ	និងសាតា រតបឡាយវៅភចូមោិងពែ

	 ផលៃចូ វតកាលតគរួសតកហមតបដវង	១.៦០០ដម៉ាតត	ទទឹង	៥ដម៉ាតត	វៅឃនុោំងពែ	តសនុកអង្គរធ	ំតតរូវបានសាងសង់វឡើងវចញពី

ភចូមិោងពែមកទល់នឹងផលៃចូ វវង់ធតំតង់ចណំនុ ចខាងវកើតតបាសាទតពះ្ន័				វែើម្បបីវតមើផលតបវយជន៍តបជាពលរែឋានិងតគរួសារវៅ

ក្នុង	ភចូមិោងពែ	 	ភចូមិែចូនឪ	 	ភចូមិតាតបរុក	ភចូមិសវតមាង	និង	ភចូមិភលៃង់។	 	មយា៉ាងវញិវទៀតផលៃចូ វមួយដ្្សវនះក៏បានជួយសតមរួលែល់

ការវធវើែវំណើ ររបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាក៏ែចូចជាការែឹកជញ្ចូ នវភញាៀវវទសចរ	 និងផលិតផលកសិកមមែវផ្សងៗវៅកាន់ទីផសារ៕

មនុនជួសជនុល ជួសជនុលរួចរាល់
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សាងសង់ផលៃចូ វលែំីសវៅវលើ្ង្ទនំប់អចូរតាតបាក់តបដវង៣គីឡចូ ដម៉ាតត			វែើម្បជួីយសតមរួលការវធវើែវំណើ រ

របស់តបជាពលរែឋាសហគមន៍វៅតាមតបឡាយវនះមានឃនុែំចូនដកវ	និងឃនុពួំក	តសនុកពួក	។	ផលៃចូ វវនះក៏សតមាប់វតបើជា

ទនំប់ការពារតសនុកពួកពីទឹកជនំន់ផងដែរ៕
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សាងសង់ផលៃចូ វែីសតបដវង៤.០០០ដម៉ាតត	អមសងខាងសទៃឹងតពះតសនុក	ស្ិតក្នុងភចូមិសទៃឹងតពះតសនុក	ឃនុោំវ 	តសនុកពួក៕
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អាជាញា ធរជាតិអប្សរាចចូលរួមការងារសង្គម
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អាជាញា ធរជាតិអប្សរាចចូលរួមការងារសង្គម
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	 តករុមការងារសហគមន៍ជាតករុមការងារផ្សពវផសាយចល័តរបស់អាជាញា ធរអប្សរា	 ដែលបានចនុះែល់១១២ភចូមិ
ស្ិតក្នុងតបំន់ការពារពនរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 និងតបំន់ពាក់ព័នជ្ាវែើម។	 តករុមការងារសហគមន៍មានតួនាទី	
និងភារកិច	្ ចនុះផ្សពវផសាយជចូនតបជាពលរែឋាយល់ែឹងអពីំវបសកកមមែរបស់អាជាញា ធរអប្សរាក្នុងការតគប់តគងដែរកសា
ការពារ	 និងអភិរក្សតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 ពន្យល់ពីចបាប់សតាីពីកិចក្ារការពារវបតិកភណ្ឌ បទដ្ឋា នពនការសាង
សង់	និងការវតបើតបាស់ែីធលៃីក្នុងតបំន់អង្គរ	កិចក្ារអភិរក្សវបតិកភណ្ឌ អរចូបី។	
	 រាល់ការផ្សពវផសាយ	 មានវគ្លបណំងទប់សាកា ត់ការរកីរាលដ្លសណំង់អនាធិបវតយ្យ	 និងការវតបើ
តបាស់ែីធលៃីពនុ ំសមតសបវៅក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	វធវើយ៉ា ងណាសវំៅឲ្យតបជាពលរែឋាយល់ែឹង	តសឡាញ់	និងចចូល
រួមក្នុងការដែរកសាការពារ	 និងអភិរក្សរមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 ក៏ែចូចជាការពារ	 និងអភិរក្សពតពវ�ើ	 វែើម្បទីនុកជា
មរតកែល់កចូនវៅដ្មែរជនំាន់វតកាយវទៀត។

 ជាមួយគ្្វនះដែរតករុមការងារសហគមន៍បានវែើរតួជាអក្ផតាល់វសវាបវតមើជចូនតបជាពលរែឋាែល់ទីកដនលៃង
វលើករណីវស្ើសនុជួំសជនុលែចូចជាសង់តទរុងមាន់	 តទរុងទា	 វតកាលវគ្	 ជតងរុកតសចូវ	 បង្គន់អនាម័យ	 ជួសជនុល
ជញ្្ងំផទៃះ	 ែបំចូលផទៃះ	 ជវណតាើ រ	 បតាចូ រសសរ	 តសយំប	 កឥែឋាវតកាមផទៃះ	 ។	 ល	 ។	 វដ្យតបជាពលរែឋា
ពនុ ំចាបំាច់ចណំាយវពលវវោ	 និងមវធយាបាយវធវើែវំណើ រមកែល់ទីស្ាក់ការអាជាញា ធរអប្សរាវនាះវទ	 ។	 ជាងវនះ
វៅវទៀតតករុមការងារសហគមន៍ក៏បានទទួលយកនចូវសវំណើ 	 និងសណំចូ មពររួមរបស់តបជាពលរែឋាែចូចជាការវស្ើ
សនុជួំសជនុលផលៃចូ វ	 សង់សា្ព ន	 ទាវ រទឹក	 អណតាចូ ងទឹក	 	 ដ្ក់លចូ	 សាតា រតបឡាយ	 សនុកំចូនវ�ើជាវែើម។	 វហើយសវំណើ
ទាងំវនះតករុមការងារសហគមន៍	 ក៏បានសនុសំហការជាមួយនាយកដ្ឋា នពាក់ព័នរ្បស់អាជាញា ធរអប្សរា	 នឹងសវតមច
ជចូនតបជាពលរែឋាជាបនតាបនាទៃ ប់។	

	 តករុមការងារសហគមន៍បានវធវើការងារយ៉ា ងសតសាក់សតសា	ំ វរៀងរាល់សបាតា ហ៍វដ្យចនុះែល់មចូលដ្ឋា ន
ផ្ទៃ ល់វែើម្បផី្សពវផសាយជចូនតបជាពលរែឋាសហគមន៍	ពិនិត្យវដ្ះតសាយរាល់សវំណើ វផ្សងៗ	ជាពិវសសការចនុះសាក
សួរសនុ្ទនុក្ខបងប្ចូនសសតាីវទើបសតមាលកចូនក្នុងឧទយានអង្គរ	 និងនាយំកអវំណាយរបស់ឯកឧតតាមបណ្ឌិ តសភាចារ្យ
សនុ្	អាន	ឧបនាយករែឋាមសនតាី	រែឋាមសនតាីទទួលបនទៃនុកទីសតាីការគណៈរែឋាមសនតាី		និងជាតបធានអាជាញា ធរអប្សរា	និងវោក
ជទំាវ	មានសមា្ភ រៈកញ្ប់តទតទង់សនុ្ភាពមាតា យ	និងទារក(ឃីត)	និងែវកិាមួយចនួំនផងដែរ	។		

	 វតរៅដតពីការអននុញ្្ញ តឲ្យមានការជួសជនុលែចូចខាងវលើ	 អាជាញា ធរអប្សរាក៏បានផតាល់ផលៃចូ វែល់្	 សា្ព ន	 លចូ
ទាវ រទឹក	 តបឡាយទឹក	 ចចូលរួមឧបតម្្ភតបជាពលរែឋារងវតគ្ះវដ្យវតគ្ះធមមែជាតិ	 ឧបតម្្ភជនពិការ	 ចាស់ជរា
និងការចចូលរួមក្នុងពិធីបនុណ្យសាសនាក្នុងតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរជាវតចើនផងដែរ	៕

តករុមការងារសហគមន៍
	 										របស់អាជាញា ធរអប្សរា
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អាជាញា ធរអប្សរា	វលើកតពមលៃអក្តសនុកអង្គរ

	 	 	 តាមរយៈការទនំនុកបតមរុងអក្មានវទពវកាសល្យ

	 ការអភិវឌ្ឍឧទយានអង្គរចាបំាច់តតរូវការធនធានមននុស្សដែលជាកមាលៃ ងំចលករយ៉ា ងសខំាន់					ការបណ្នុ ះបណ្ាល

វកមែងៗជនំាន់វតកាយឲ្យមានសមតភ្ាពក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ	និងសង្គមតគរួសារជាការងារមួយែ៏ចាបំាច់បផំនុត។	អាជាញា ធរ

អប្សរា	មានទិសវៅយ៉ា ងជាក់ោក់ក្នុងការងារអភិរក្ស	និងអភិវឌ្ឍន៍	តបំន់រមណីដ្ឋា នអង្គរ	�រវលើវគ្លការណ៍	“តបាសាទ	

ពតពវ�ើ	 និងអក្តសនុក”	 ការវលើកតពមលៃពនអក្តសនុកអង្គរ	 អាជាញា ធរអប្សរា	 បានយកចិតទ្នុកដ្ក់ជាខាលៃ ងំ	 វលើការងារបណ្នុ ះ

បណាតា លជនំាញជចូន	បងប្ចូនដែលតតរូវការក្នុងការតបកបរបរ	កសិកមមែ	សិប្បកមមែ	ជាវែើម។	

	 វតកាយទទួលព័ត៌មានថាកនុមារដីែលជាអក្តសនុកអង្គរមានវទពវកាសល្យដផក្គចូរគនំចូរែ៏អស្ារ្យវទើបអាជាញា ធរអប្សរា

វដ្យមានឯកឧតតាម	សនុ្	សងាវ រ	អគ្គនាយករង	 និងតករុមការងារពនអាជាញា ធរអប្សរា	បានវៅជួបតករុមតគរួសាររបស់	 តសីណនុ ច	

វហើយបានជួយឧបតម្្ភជាបនតាបនាទៃ ប់	ទាងំសមា្ភ រៈសិកសា	និង	ទនំាក់ទនំងសប្បនុ រសជន	ដសវងរកអាហារចូបករណ៍	ក្នុងការជរំនុញ

បណ្នុ ះបណ្ាលែល់វកមែងតសីែ៏មានវទពវកាសល្យវចញពីកចូនវៅអក្តសនុកអង្គរ។

	 សពវពែងៃតសីណនុ ចកពំនុងវរៀនថ្ាក់ទី២ទាងំភាសាដ្មែរ	 និងភាសាបរវទស	 វៅសាោអនតារជាតិ	 វហា្គ 	 គលៃចូប៊ល។	សាោ

បានឯកភាពផតាល់អាហារចូបករណ៍ែល់តសីណនុ ច	 សតមាប់ថ្ាក់សិកសាវពញវមា៉ា ង	 ទាងំចវំណះែឹងទចូវៅ	 និងភាសាបរវទស	

រហចូតែល់ចប់ថ្ាក់ទី១២	បចូករួមនឹងការផតាល់សវំលៀកបពំាក់	សមា្ភ រៈសិកសា	 និងអាហារពែងៃតតង់។	 វលើសពីវនះ	សាោក៏បាន

ទទួលវោកឪពនុករបស់តសីណនុ ចឲ្យចចូលបវតមើការងារផងដែរ។

	 ក្ីរពឹំងទនុករបស់អាជាញា ធរអប្សរាដែលបាន្តំបឹងដតបងវតជាមដតជងកនុលបនុតតកនុលធីតាដែលមាន្មជ័រជាអក្តសនុក

អង្គរ	 គឺចង់ឲ្យអក្ដែលទទួលការបណ្នុ ះបណ្ាលវហើយ	 សចូមយកចវំណះដែល្លៃួនមានមកបវតមើែល់សង្គមជាតិ	 និងចចូល

រួមអភិវឌ្ឍន៍តបំន់អង្គរ	 វពារវពញវដ្យវសចក្ីពែលៃែ្ចូ រផចូផង់។	 វយើងក៏ចចូលរួមអបអរ	 វហើយសមលៃឹងចាវំមើលអនាគតែ៏ភលៃឺសាវ ង

របស់	តសីណនុ ច	វៅវពលវរៀនចប់	៕

អាជាញា ធរអប្សរាជចូនតសីណនុ ច	វៅចនុះវ ម្ែ ះចចូលវរៀនវៅសាោអនតារជាតិ	វហា្គ 	គលៃចូប៊ល
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អាជាញា ធរអប្សរាឧបតម្	សមា្ភ រៈសិកសា	កង់	ម៉ាចូតចូ	និង	អាហារចូបករណ៍សតមាប់ការសិកសា១២ឆ្្	ំវៅសាោអនរ្ជាតិ	ជចូនែល់តសីណនុ ច	និងតគរួសារ
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ទនទៃឹមនឹងការអភិរក្សវបតិកភណ្ឌ ែ៏មានតពមលៃរបស់ែចូនតា	

អាជាញា ធរអប្សរាក៏ដតងយកចិតតាដ្ក់ជាតបចាចំវំពាះ
ជីវភាពវៅរបស់តបជាពលរែឋាដែលកពំនុងរស់វៅក្នុងតបំន់

រមណីយដ្ឋា នអង្គរផងដែរ។	

ក្នុងវបសកកមមែវលើកសទៃួយជីវភាពវនះ	អាជាញា ធរ
អប្សរាបានបវងកាើតមនុ្របរជចូនតបជាពលរែឋាវធវើវែើម្បទីាញ

បាននចូវអតត្បវយជន៍ពីវស័ិយវទសចរណ៍។
  

វតរៅពីវនះ	មានអក្អង្គរមិនតិចវទ	ដែលអាជាញា ធរ
អប្សរាបានផតាល់ការងារតាមរយៈ	ការងារជា
ភ្ាក់ងារសណាតា ប់ធ្ាប់	ភ្ាក់ងារវទសចរណ៍	

កមមែករជួសជនុលតបាសាទ	ឬការងារវផ្សងៗវទៀត
តាមសមតភ្ាពជាក់ដសតាង។

តាមរយៈការងារទាងំវនះ	តបជាពលរែឋាដតងរកបាន
ចណំចូ ល	និងមានជីវភាពរស់វៅសមរម្យផង	បាន
រួមចដំណកក្នុងកិចក្ារអភិរក្សមត៌កែចូនតាក្នុង

ទឹកែីកវំណើ តរបស់្លៃួនផង៕

អាជាញា ធរអប្សរាផតាល់អាជីពការងារែល់
	 											តបជាពលរែឋាដែលរស់វៅក្នុងឧទយានអង្គរ
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	 វោកតសី	ភិត	សាវវឿន	អាយនុ៣២ឆ្្	ំរស់វៅភចូមិ
តបដ្កក្នុងតបំន់អង្គរ	ជាភ្ាក់ងារវទសចរណ៍តបចាកំារវៅ
តបាសាទបនាទៃ យកតាីតាងំពីឆ្្២ំ០០៤។
	 នាង្ញានុពិំតជាមានវមាទនភាពណាស់	 ដែលបាន
បវំពញការងារជាភ្ាក់ងារវទសចរណ៍	ជចូនអាជាញា ធរអប្សរា
ក៏ែចូចជាបានចចូលរួមដែរកសាឧទយានអង្គរ	វហើយទទួលបាន
តបាក់វបៀវត្សជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពតគរួសារ។

វោក	ផល	វណណៈ	(ជនពិការ)
អាយនុ២៧ឆ្្	ំវៅភចូមិតតពាងំវសះ
ជាភ្ាក់ងារវទសចរណ៍តបចាកំារ
វៅតបសាទភ្បំាដ្ង
											្ញានុមំានអារមមែណ៍សបបាយ
ពតកដលង			ែបំចូង្ញានុមំានអារមមែណ៍
ថា				អាជាញា ធរអប្សរាតបដហលជា
មិនតតរូវការជនពិការឲ្យបវតមើការ
ជាភ្ាក់ងារវទសចរណ៍		វនាះវទ
ដត្ញានុ វំៅដតសវតមចចិតដ្្ក់ពាក្យ
អាជាញា ធរអប្សរាយល់វយើញថា
្ញានុមំានចវំណះែឹង	និងសមតភ្ាព
សមតសបវៅនឹងលក្្ខ ណ្ឌ ការងារ		វទើបអននុញ្្ញ តឲ្យ្ញានុ ំ
បានបវំពញការងារជាភ្ាក់ងារវទសចរណ៍។
	 វហើយសចូមអរគនុណចវំពាះអាជាញា ធរអប្សរាដែល
បានទទួល្ញានុ ំដែលជាជនពិការវនះឲ្យមានឱកាសចចូល
បវតមើការងារជាភ្ាក់ងារវទសចរណ៍	៕
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អាជាញា ធរអប្សរាចចូលរួមវលើកតពមលៃតបពពណី

	 	 	ទវំនៀមទមាលៃ ប់	និង	សាសនា	ក្នុងឧទយានអង្គរ

	 តបាកែណាស់	 អង្គរ	 គឺជារមណីយដ្ឋា នដែលមានជីវតិ	 ែវីត្បតិដតពនុ ំទាន់មានការតសាវតជាវឱ្យបាន

តគប់តជរុងវតជាយអពីំកាលបរវិច្ឆទពនការតាងំទីលវំៅរបស់មននុស្សក៏វដ្យ	 ក៍វគវៅដតអាចែឹងថាទឹកែី្លៃះ

ពនតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ	មានមននុស្សវៅតាងំពីសម័យបនុវរតបវតតាិមកវម៉ាលៃះ។	ការសនមែត់ដបបវនះ	វដ្យសារ

វឃើញមានសណំល់បនុរាណទាងំឡាយពនវែើមតបវតតាិសាសសតាអង្គរ	 ដែលបងាហា ញថាជនំាន់វនាះ	 សហគមន៍

មននុស្សតាងំលវំៅដ្ឋា នជនុវំញិតបាសាទវផ្សងៗ	 មិន ន្ុសពីការតាងំទីរស់វៅសពវពែងៃវនះប៉ានុនាមែ នវទ។	 តាមរយៈ

ការតបាតស័យយ៉ា ងជិតស្ិតរវាងមននុស្ស	និងវបតិកភណ្ឌ 	(តបាង្គតបាសាទ)	វធវើឱ្យអក្តសនុក(តបជាពលរែឋាដែល

តាងំទីរស់វៅក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរតាងំពីែចូនតាមក)	 តបកាន់បានយ៉ា ងខ្ាប់្្ួននចូវទវំនៀមទមាលៃ ប់តបពពណី

ែចូនតារបស់្លៃួន។	 មួយវញិវទៀត	 មានតបពពណីមួយចនួំនដែលជាតបពពណីផ្ទៃ ល់ពនតបំន់វនះដតមតាង	 ឥត

វឃើញមានជាទវំនៀមវៅតបំន់ឬវ្តតាណាវផ្សងវឡើយ	 វនះសបញ្្ក់ឱ្យវឃើញនចូវមរតកវប្បធម៌និងតបវតតាិ
សាសសតាែ៍មានតពមលៃពនរមណីយដ្ឋា នអង្គរ។

	 វែើម្បកីារពារដែរកសា	និងវលើកតពមលៃវបតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ជាតិទាងំរចូបី		និងអរចូបីវៅ	ក្នុងតបំន់វសៀមរាប

អង្គរ	 អាជាញា ធរអប្សរាបានបវងកាើត	 «បទដ្ឋា នតគប់តគងវបតិកភណ្ឌ អរចូបី»	 វដ្យតសបវៅតាមចបាប់សតាីពីកិច្

ការពារវប្បធម៌	អននុសញ្្ញ ឆ្្១ំ៩៧២	សតាីពីកិចក្ារពារវបតិកភណ្ឌ ពិភពវោក	ដផក្វប្បធម៌និងធមមែជាតិ	និង

លិ្ិតបទដ្ឋា នពាក់ព័នវ្ផ្សងៗវទៀត។	

											ក្នុងន័យវនះអាជាញា ធរអប្សរាបានបវងកាើតគវតមាង	«ការតសាវតជាវវបតិកភណ្ឌ អរចូបីវៅក្នុងឧទយានអង្គរ»

កាលពីដ្វមសា	 ឆ្្២ំ០១០	 វហើយ	 បានវរៀបចតំាក់ដតង	 «លនំាបំទដ្ឋា នសតាីពីការតគប់តគង	 ការពារវបតិក-

ភណ្ឌ វប្បធម៌អរចូបី	 វៅក្នុងតបំន់អង្គរ	 និងតបំន់វផ្សងៗវទៀត	 ដែលស្ិតវៅវតកាមសមតក្ិចរ្បស់អាជាញា ធរ-

អប្សរា»។

	 វដ្យសារដតមានវហតនុផលគតិយនុតតា	និងតពមលៃវប្បធម៌អរចូបីវនះ	បានជាវៅឆ្្២ំ០១៣	អាជាញា ធរអប្សរា

បានវរៀបចសិំកា្ខ សាោ	 វែើម្បពិីវតគ្ះពិភាកសា	 និងផ្លៃ ស់បតាចូ រវយបល់ជាលក្ខណៈទចូលទំចូោយ	 វលើវសចកតាី
តពាងសតាីពីលនំាបំទដ្ឋា នខាងវលើ	 វដ្យមានការចចូលរួមពីតពះសង្ឃ	 អាជាញា ធរមចូលដ្ឋា ន	 តពមទាងំចាស់

តពឹទ្ាចារ្យក្នុងមចូលដ្ឋា ន	និងតណំាងសមាគមមគ្គនុ វទទៃសក៍វទសចរណ៍ផងដែរ។

	 ក្នុងសកមមែភាពជាក់ដសតាងអាជាញា ធរអប្សរា	 តាមរយៈតករុមការងារសហគមន៍បានចចូលរួមវលើកកម្ពស់

វប្បធម៌តបពពណី	 ទវំនៀមទមាលៃ ប់របស់របស់អក្តសនុកអង្គរ	តាមរយៈការចចូលរួមសកមមែភាពជាមួយគ្ត់ែចូចជា

ពិធីកាន់បិណ្ឌ 	 បនុណ្យកឋិនជាវែើម	 និងចចូលរួមែវកិាក្នុងពិធីតបពពណីវផ្សងៗ	 តសាវតជាវចងតកងជាឯកសារ

ផ្សពវផសាយអពីំទវំនៀមទមាលៃ ប់តាមតបព័នផ្្សពវផសាយផលៃចូ វការរបស់អាជាញា ធរអប្សរា	 និងសហការជាមួយពែគចូ

ផ្សពវផសាយនានា។ល៕
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ពិធីបលៃនុងតកឡាន

	 ពិធីដែលវគយកតកឡាន	 រួមនឹងដផលៃវ�ើ	 វភាគផលជាវតចើនតបវភទ	វៅបលៃនុងវចាលវែើម្បឲី្យតពះសង្ឃនិមនតាវៅទស់
យកវៅថា	ពិធីបលៃនុងតកឡាន។	អក្អង្គរនិយមវធវើពិធីវនះវៅវតកាយរែចូវតចរូតកាត់វហើយ។	វគដតងវធវើវៅវពលរវសៀលនិង
បនតារហចូតែល់យប់វតរៅ។	វគ្លបណំងពនពិធីគឺអបអរការតបមចូលផលកសិកមមែ	និងវធវើបនុណ្យឧទទៃិសែល់ញាតិកាដែលបាន
សាលៃ ប់វៅវហើយ។		
	 កមមែវធិីសខំាន់ៗដែលវគវធវើក្នុងពិធីវនះមានែចូចជា	វគវរៀបចវំតគឿងរណាតា ប់មាន	តកឡាន	អន្សម	ដផលៃវ�ើ	តតី	សាច់	
អបំិល	សការស	ធចូបវទៀនយកមកបលៃនុងវចាលវៅកដនលៃងណាមួយពនពិធី	វហើយតគបសលៃឹកវ�ើពីវលើ	រួចអនុជធចូបវទៀន។	បនាទៃ ប់មក
ក៏និមនតាតពះសង្ឃសមាទានសីល	វហើយនិមនតាតពះសង្ឃមួយអង្គវធវើធនុតង្គបីជនុយំ៉ា ងសងៃប់សាងៃ ត់វែើម្បឆី្ករបស់ទាងំវនាះ។	អក្
ចចូលរួមអង្គនុយសពំះវដ្យកតាីវគ្រព	និងវសងៃៀមសាងៃ ត់បផំនុត។
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	 នាគព័នជ្ាតបាសាទដែលអក្តសនុកអង្គរយល់ថា	មានភាពសកតាិសិទ្ិអាចផតាល់ទឹកវភលៃៀងតាមវសចកតាីតតរូវការវៅវពល
ជួបវតគ្ះរាងំសងៃួត។	អក្អង្គរដតងតបារព្ពិធីសនុទឹំកវភលៃៀងជាតបចា	ំវៅវពលដែលែល់រែចូវវធវើដតសវហើយវៅមិនទាន់មានវភលៃៀង
ធាលៃ ក់តគប់តគ្ន់។
	 កមមែវធិីដែលវគវធវើក្នុងពិធីវនះគឺ	ការវរៀបចពិំធីតបរុងពលី	តបកាសបួងសួង	និងដសនវតគឿងសដំណនវផ្សងៗ	តពះសង្ឃ
សាវ ធយាយតពះបរតិតា	 និងធម៌មហាវមឃ	ការបញ្ចូ លរចូប	 វពលតពឹកវឡើង	 វគនិមនតាតពះសង្ឃឆ្ន់យគចូ	 និងរាប់បាតតតពះសង្ឃ
តាមទវំនៀមតពះពនុទស្ាសនា។	 មនុននឹងបញ្ប់កមមែវធិី	 អាចារ្យនាអំក្តសនុកវែើរតបទក្សណិតបាសាទនាគព័ន	្ ៣ជនុ	ំ វដ្យចាក់

ទឹកវលើកបាលទ	 (អក្តសនុកវៅថា	 រនរ្ាហចូ)	 ដែលមានចមាលៃ ក់រចូបសណំាកវៅតាមទិសទាងំបួន។	 មិនដតប៉ានុវណាណ ះ	 អក្តសនុក
វកមែងចាស់វលងជះទឹកដ្ក់គ្្វៅវញិវៅមក	្លៃះវតចៀង	្លៃះរា	ំសបបាយក្ាកក្ាយ	ហាក់ែចូចជាកពំនុងវភលៃៀងធាលៃ ក់មកដមនដទន៕

ពិធីបួងសួងសនុទឹំកវភលៃៀងអក្តសនុកអង្គរ
	 	 	 	 	 វៅតបាសាទនាគព័ន ្
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	 វៅវពលបានសមិទផ្លអវីមួយែមែីៗ	អក្អង្គរនិយមវធវើពិធីមួយគឺបនុណ្យឆលៃង។	បនុណ្យឆលៃង	វគវធវើវឡើងវែើម្បអីបអរសាទរ
នឹងសមិទផ្លែមែីវនាះផង	 វែើម្បសីនុ វំសចកតាីសនុ្ចវតមើនែល់អក្វតបើតបាស់សមិទផ្លវនាះផង។	ជាក់ដសតាង	 វតកាយពីទទួលបាន
ផលៃចូ វលតំកាលតគរួសតកហមមួយដ្្ស	ពីអាជាញា ធរអប្សរា	អក្ភចូមិោងពែបាននាគ្ំ្តបារព្ពិធីឆលៃងផលៃចូ វយ៉ា ងគតគឹកគវតគង។
	 ពិធីសខំាន់ៗក្នុងបនុណ្យឆលៃងផលៃចូ វវនះមានែចូចជា	 ពិធីតបរុងពលី	 ពិធីវលើកទង់	 បួងសួង	 និមនតាតពះសង្ឃចវតមើនតពះបរតិតា	
បញ្ចូ លរចូប	និងពែងៃចនុងវតកាយគឺ	ពិធីរាប់បាតតដ្រឆលៃង៕
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ពិធីវការជនុក	ឬវការកវំបា៉ា យ
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រានវកាសតមាប់វធវើពិធីវការជនុក	និងវតសាចទឹក

វោកតាអាចារ្យឲ្យវកមែងវបៀមថ្ាកំ្នុងពិធីវធវើវធមែញវកមែងៗអង្គនុយសពំះតពះសង្ឃសចូតតមន	្វដ្យគងតពះ្ន័វលើសាមែ ខាងស្ាំ

	 ពិធីវនះវសទៃើរដតបាត់បង់អស់វៅវហើយពីតបវទសកម្ពនុជា	វលើកដលងដតវៅតបំន់្លៃះ	ជាពិវសសតបំន់អង្គរ	និងភាគ
ខាងវជើងឬពាយព្យពនតបវទស។	ពិធីវនះវៅជាផលៃចូ វការ	“វការជនុក”	ដតសមតាីអក្តសនុក្លៃះវៅថា	“វការសក់	ឬវការកវំបា៉ា យ”	។	
កវំបា៉ា យឬជនុកវនាះ	ជាសក់មួយែនុ	ំ ឬវតចើនែនុ(ំវតចើនបផំនុតបីកវំបា៉ា យ)	 ដែលវកមែងតបរុសតសីទនុកវៅវលើកបាល	ចាប់អាយនុ៣ឆ្្ ំ

ជាវែើម	រហចូតែល់វឡើងវការ។	រាល់វពលកាត់សក់សម្ាតជាធមមែតាវនាះ	គឺវគវការដតដប៉ាកដែលវៅជនុវំញិកវំបា៉ា យប៉ានុវណាណ ះ	
ទនុកឲ្យកវំបា៉ា យវនាះវៅជាសក់ែនុដំវង	ឬ្លៃីដ្ច់ដតឯង។
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	 ពិធីវនះជាការវរៀបចឲំ្យសាមី្លៃួនវតតៀមនឹងចចូលក្នុងភាពវពញវយ័។		វហតនុវនះវហើយវទើបតតរូវវធវើមនុនវពលវពញវយ័	
ជាដ្ច់ខាត	 វហើយមយា៉ាងវទៀត	 វដ្យសារវនះជាការវតតៀមលក្ខណៈ	ក៏មិនតតរូវវធវើមនុនវពលយចូរវពកវឡើយ។	ជាធមមែតាវគវធវើ
វនះរយៈវពល៣ពែងៃ	 វដ្យរាប់ទាងំពែងៃវឡើងវរាង	 ពែងៃពិធី	 និងពែងៃចនុងវតកាយឆលៃងពិធីផង។	 កិចពិ្ធីដែលតតរូវវធវើវទៀតវសាត	
ក៏មានវតចើនណាស់	វដ្យរាប់ទាងំពិធីតបរុងពលី	ពិធីវែកអងការរាប	រាវអងការរាប	វៅតពលឹង	ជញ្្ត់តពលឹង	វធវើវធមែញ	វការជនុក	
វតសាចទឹកវលើកបាលវកមែង។ល៕

កាវផទៃរមរតករបស់ែចូនតាដ្មែរពីជនំាន់មួយវៅជនំាន់មួយ	ពួកគ្ត់មរតករស់ែ៏មានតពមលៃដែលមិនអាចកាត់ពែលៃបាន៕
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អាជាញា ធរអប្សរាកាន់បិណ្ឌ វៅវតរ្លួស

(បនុណ្យសង្ឃទានវៅសាោឆទានវៅ	ឃនុែំចូនដកវ	តសនុក	ក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរ)
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អាជាញា ធរអប្សរាតបវគនទយ័្យទានែល់តពះសង្ឍវៅវតភ្្បំចូក

ស័ងកាសី៧៥សនលៃឹក	វែើម្បជួីសជនុលែបំចូលសាោឆទានវៅភចូមិតាបា៉ា ង	សងាកា ត់អពិំល	តករុងវសៀមរាប
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	 វតរៅដតពីការងារអភិរក្សនិងដែរកសាឱ្យបាននចូវតពមលៃជាសកលពនរមណីយដ្ឋា នអង្គរដែលមាន	 តបាសាទ

វទសភាពវប្បធម៌	 តបពពណី	 ទវំនៀមទមាលៃ ប់	 សាសនា	 អាជាញា ធរអប្សរាក៏បានយកចិតតាទនុកដ្ក់ជាខាលៃ ងំអពីំ

ការអភិវឌ្ឍជីវភាពរស់វៅរបស់តបជាពលរែឋាដែលរស់វៅក្នុងរមណីយដ្ឋា នអង្គរ។	 តសបតាមទស្សនទានវនះ

អាជាញា ធរអប្សរាបានកណំត់នចូវអាទិភាពការងារចបាស់ោស់	 សវំៅវលើកកម្ពស់ការងារអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

វែើម្បកីាត់បនយ្ភាពតកីតកជចូនតបជាពលរែឋាតាមរយៈការទទួលចណំចូ លបានពីវស័ិយវទសចរណ៍។		

	 ការកណំត់នចូវការងារអាទិភាពដបបវនះ	គឺវធវើយ៉ា ងណាឱ្យតបជាពលរែឋាដែលកពំនុងរស់វៅក្នុង	 រមណី-

យដ្ឋា នអង្គរ	 ទទួលបាននចូវផលតបវយជន៍វដ្យផ្ទៃ ល់ពីការរកីលចូតោស់ពនវស័ិយវទសចរណ៍។	 ែចូវចះ្

ចណំចូ លដែលបានមកពីវស័ិយវទសចរណ៍ទាងំវនះ	តតរូវបានវៅែល់ពែតបជាពលរែឋាវដ្យផ្ទៃ ល់	វហើយ												តបជា	

ពលរែឋាទាងំវនាះក៏ជាអ្កតសនុកដែលកពំនុងដតបានចចូលរួមដែរកសានចូវទិែឋាភាពែ៏ផចូរផង់ពនវបតិកភណ្ឌ អង្គរ៕

គវតមាងអភិវឌ្ឍន៍
	 	 				សហគមន៍
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	 ឧទយានអង្គរតគបែណតា ប់វលើពផទៃែី	៤០១	គីឡចូ ដម៉ាតតកាវរ ៉ា	ដែលមាន	១១២ភចូមិ	២១ឃនុ	ំនិង៥តសនុកគឺ	៖	វសៀមរាប		ពួក		

អង្គរធ	ំ	តបាសាទបាគង		និងបនាទៃ យតសី	ជាតបំន់មានវទសភាពវប្បធម៌	វាលដតសធលំវឹងវលវើយ		តបាង្គតបាសាទ	និងភចូមិឋាន

របស់អក្តសនុក។	 ស្ានភាពភចូមិសាសសតា	 និងសកាតា ននុពលវសែឋាកិចក្្នុងតបំន់	 អវំណាយផលឲ្យវយើងចាប់យកវស័ិយ	កសិកមមែ

សិប្បកមមែ	 និងវទសចរណ៍	 សតមាប់អភិវឌ្ឍសហគមន៍	 វដ្យផសារភ្ាប់ជាមួយកិចដ្ែរកសាការពារ	 រមណីយដ្ឋា នតបវតតាិសា-

សសតាអង្គរ	។		តាមរយៈកិចត្បជនុ	ំ វៅទីតករុងបា៉ា រសី	ឆ្្២ំ០០៣	អង្គការយចូវណសកាចូ	តតមរូវឲ្យការអភិវឌ្ឍន៍តបំន់បនុរាណវទិយាអង្គរ

តតរូវដតតបកបវដ្យនិរនរ្ភាព	។	

	 ឧទយានអង្គរតតរូវបានចណំាត់ថ្ាក់ជារមណីយដ្ឋា នរស់	 មានន័យថា	 វបតិកភណ្ឌ 	 ធមមែជាតិ	 និងមននុស្ស	 រស់វៅជា

មួយគ្្	ែចូវចះ្ចក្ខនុ វស័ិយរបស់នាយកដ្ឋា នកសិកមមែ	 និងសហគមន៍គឺ	 “ការអភិវឌ្ឍតបកបវដ្យចីរភាព	 វៅតបំន់វសៀមរាប-

អង្គរ	 ពិវសសការអភិវឌ្ឍសង្គម	 និងសហគមន៍ក្នុងតបំន់១	 និងតបំន់២	 វលើការងារតបជាសាសសតា	 និងការអភិវឌ្ឍកសិកមមែ

តាមដបបជីវធមមែជាតិ”។		 តាមស្ានភាពភចូមិសាសសត្បំន់អង្គរជាវាលទនំាបពនបឹងទវនលៃសាប	ការវតបើតបាស់សារធាតនុគីមី	នឹង

បងកាឲ្យមានផលប៉ាះពាល់ខាលៃ ងំ	 ែល់តបំន់ដែលវៅខាងវតកាម	ជាពិវសសគឺធនធានមចា្ឆ ជាតិវៅក្នុងបឹងទវនលៃសាប	អាជាញា ធរ

អប្សរា	បាន្តំបឹងដតបងរះិរកបវចក្វទសកសិកមមែតាមដបបធមមែជាតិវៅផ្សពវផសាយតបជាពលរែឋារស់វៅក្នុងឧទយានអង្គរ	វយើង

វធវើការពិវសាធ	 ឬដ្បំងាហា ញវៅក្នុងស្ានីយ៍កសិកមមែជាមនុនសិនមនុននឹងយកវៅផ្សពវផសាយជចូនបងប្ចូនអននុវតតា។	 វែើម្បវីដ្ះ

តសាយនចូវតតមរូវការផ្គត់ផ្គង់ចណីំអាហារ	 ផ្គត់ផ្គង់ទីផសារវទសចរណ៍	 បញ្ហា ែីមានជាតិអាសនុីត	 ែីតបវភទ្សាច់	 ែី្វះជីជាតិ

សកមមែភាពពិវសាធន៍	ពិនិត្យមីតករូទស្សន៍វមើលអតិសនុ ន្ុមតបាណមានក្នុង	អនុ ីអឹមដ្មែរ	(KEM)	ដែលមានគនុណតបវយជន៍ែល់ការលចូតោស់
របស់សតវ	រនុក្ខជាតិ		និងវតបើជាថ្ាបំវណតា ញសតវល្ិតចពតង	អាជាញា ធរអប្សរាដចកជចូនបងប្ចូនវតបើតបាស់ក្នុងវស័ិយកសិកមមែ

ការងារអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមែ	

	 	 	 និងសហគមន៍
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ជីកបំ៉ានុសតាដែលអាជាញា ធរអប្សរាផលិតសតមាប់ដចកជចូនតបជាកសិករអង្គរ តករុមចងតកង	និងសតមបសតមរួលតករុមសន្សតំបាក់តាមភចូមិ

ផលិតពចូជតសចូវសតមាប់ដចកជចូនតបជាកសិករក្នុងតបំន់អង្គរអនុ ីអឹមដ្មែ	(KEM)	វតបើតបាស់កាត់បនយ្អតតាសាលៃ ប់វលើការចិញឹ្មមាន់

ការវតបើតបាស់វធិីសាសសដ្្ែំនុះតាមធមមែជាតិទទួលបានទិនផ្លទាប។	 ការវតបើតបាស់ជីកបំ៉ានុសតាមួយមនុ្គឺមិនតគប់តគ្ន់វទ	 ការ

វតបើតបាស់ជីអាចតបវចៀវដែលជាជីវល្មួយវៅមានតពមលៃពែលៃ។	 នាយកដ្ឋា នអភិឌ្ឍន៍កសិកមមែ	 និងសហគមន៍	 របស់អាជាញា ធរ

អប្សរា	បានតសាវតជាវនចូវតបវភទ	អនុ ីអឹមដ្មែរ(Khmer	Efficiency	Microorganism)	ជាតបវភទថ្ាបំ៉ាចូវវតបើសតមាប់មននុស្ស	សតវ	និង

រនុក្ខជាតិ	មកោយបដនម្វលើជីធមមែជាតិ	 និងចណីំសតវ(ដ្ក់ក្នុងទឹកឲ្យមាន់ផឹក	តសះចិញឹ្មតតី...)	 ជួយឲ្យជីកបំ៉ានុសតាមានគនុណ

ភាពវទវែង	សតវចិញឹ្មមានសនុ្ភាពល	្(ធន់នឹងជមងៃឺ)	ជាពិវសសសតវមាន់	ដែមទាងំជរំនុញឲ្យវកើនវឡើងនចូវអតិសនុ ន្ុមតបាណ

វៅក្នុងែីជរំនុញែល់ការដកដតបគនុណភាពែីបានលត្បវសើរ	 វហើយក៏ជាវត្នុធាតនុវែើមក្នុងការផលិតថ្ាបំវណ្ញសតវល្ិតចពតង

យ៉ា ងមានតបសិទភ្ាព	វជៀសវាងបានពីការវតបើតបាស់ថ្ាពំនុលគីមីដែលមានវតគ្ះថ្ាក់ែល់សនុ្ភាព	និងបរស្ិាន។

	 កតាតា គនលៃឹះទាងំអមបាលមាណ	 ដែលនាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមែ	 និងសហគមន៍	 	 បានរួមចដំណកក្នុងការវលើក

កម្ពស់ជវីភាព	តបជាពលរែឋាក្នុងតបំនអ់ង្គរ	មនិដតប៉ានុវណាណ ះវយើងបានវតបើតបាស់ក្នុងការងារអភវិឌ្ឍនក៍សិកមមែតាមដបបធមមែជាតិ

ក្នុងគវតមាងអភិវឌ្ឍន៍ភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯក	្នវៅែល់ការកាត់បនយ្ភាពតកីតករបស់អក្តសនុកអង្គរ	។

	 វតរៅពីការងារខាងវលើ	តាងំពីឆ្្២ំ០០៨មក	នាយកដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍កសិកមមែ	និងសហគមន៍	បានចងតកង	និងសតមប

សតមរួលជា	 តករុមសន្សតំបាកត់ាមសហគមន	៍ ចនួំន៣០ភចូម	ិ មាន៤០តករុម	 វយើងវតបើតបាស់តករុមសន្សតំបាកក់្នុងវគ្លវៅសខំាន់ៗ

វែើម្បបីវងកាើតទនុនសតមាប់មនុ្របររបស់បងប្ចូនតបជាពលរែឋាជាពិវសសវលើកសិកមមែធមមែជាតិ	 ដចករដំលកព័ត៌មានសមា្ភ រៈចង្នុល

ទិស	ផ្លៃ ស់បតាចូ រផត្់គនិំត	និងអប់រអំពីំ	ទិសវៅពនការងារអភិរក្ស	និងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងរមណីយដ្ឋា ន។
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គវតមាងអភិវឌ្ឍន៍
	 	 ភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯក

-84-



-85-



ផ្ទៃ ងំសចូឡាសាកអាគនុយវែើម្បបីរស្ិាន

សកមមែភាពវភញាៀវវទសចរសទៃចូងតសចូវ

ែីចមាកា ររបស់តបជាជនបដនលៃគ្មែ នជាតិគីមីវៅភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯក
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សកមមែភាពដ្កំចូនវ�ើរបស់វទសចររនុនតាឯក កចូនមាន់ពចូជដែលនឹងដចកជចូនកសិករ	រនុនតាឯក

កមមែវធិីដចកតគ្ប់ពចូជ	និងវសៀវវៅកសិកមមែ

ពិធីបនុណ្យតបពពណីក្នុងភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯក
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	 វែើម្បជួីយសតមរួលែល់ការវធវើែវំណើ រែឹកកសិផលបវំពញតាមតតមរូវការពនជីវភាពរបស់តបជាពលរែឋា	 អាជាញា ធរ

អប្សរាបានវរៀបចវំហដ្ឋា រចនាសម្ព័នរ្ចូបវន័តាសខំាន់ៗែចូចជា	ផលៃចូ វែល់្	សាោវរៀន	តបព័នទឹ្កស្ាត	តបព័នរ្វំដ្ះទឹកវចញពីភចូមិ	

ការវរៀបចអំគ្គិសនីវតបើតបាស់ថាមពលពនលៃឺតពះអាទិត្យ	 និងបានសាងសង់សាឡនុជំាមណ្ឌ លសាសនាសតមាប់ជាទីសកាកា រៈ

វគ្រពបចូជា។	 សង់ផទៃះគរំចូ	 និងចមាកា រគរំចូដែលមានពផទៃែីសរនុប៩ហិកតា	 សតមាប់បងាហា ញពីរវបៀបវធវើកសិកមមែ	 ចិញឹ្មសតវ

លក្ខណៈតគរួសារ	ជចូនែល់តបជាពលរែឋាដែលរស់វៅទីវនាះ។	ចមាកា រគរំចូ	មានការដ្បំងាហា ញតសចូវ	ែណំាហំចូបដផលៃ	 និងែណំា ំ

កសិកមមែវផ្សងៗដែលសមតសបវៅនឹងគនុណភាពែីវៅភចូមិសាសសតាវនះ។

	 តបជាពលរែឋាដែលរស់វៅក្នុងភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯក	បានទទួលវគ្គបណតានុ ះបណាតា លជនំាញវជ្ិាជីវៈបដនម្ជាវតចើន

ជាពិវសសដផក្កសិកមមែ	 តាមរយៈអក្ជនំាញរបស់អាជាញា ធរអប្សរា	 និង	 អក្ជនំាញឯកជនដែលជាពែគចូសហការរបស់

អាជាញា ធរអប្សរា។	 វដ្យវគ្លវៅកសិកមមែមានសារៈសខំាន់ចវំពាះតបជាពលរែឋាក្នុងភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯកវនះ	 អាជាញា ធរ

អប្សរាក៏បានែឹកនាតំករុមសមាជិកកសិករគរំចូវៅវធវើទស្សនកិចសិ្កសាវៅតបំន់វផ្សងៗ	 វធវើយ៉ា ងណាទទួលបាននចូវបទ

ពិវសាធន៍រវបៀបរបបកសិកមមែមកអននុវតតាឲ្យបានវជាគជ័យ	 វែើម្បអីាចទាញយកចណំាប់អារមមែណ៍របស់វទសចរមក

ទស្សនាកមសានតានិងទិញយកផលិតផលកសិកមមែវៅនឹងកដនលៃង។
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	 វៅភចូមិធមមែជាតិរនុនតាឯកមានតបព័នស្ន្ិសនុ្២៤វមា៉ា ង	បចូករួមនិងវទសភាពធមមែជាតិ	ែចូចជាបឹងជាោធ	ំនិងពតព

ធមមែជាតិជាវែើម	 ដែលអាចទាក់ទាញវភញាៀវវទសចរជាតិនិងអនតារជាតិមកទស្សនាកមសានតាបាន	 អាជាញា ធរអប្សរាបានវរៀប

ចឲំ្យមានគវតមាងវភញាៀវទសចរជាតិ	 និងអនរ្ជាតិ	 តបមាណជាង២.៤៦៧នាក់វហើយ	 មកទស្សនា	 និងស្ាក់វៅភចូមិធមមែ

ជាតិរនុនតាឯក។	តបជាពលរែឋាក្នុងភចូមិបានទាញចណំចូ លពីវស័ិយវទសចរណ៍វនះតាមរយៈ	ការជួលផទៃះ	សទៃចូងតសចូវ	អាហារ

សតមន់ដបបតបពពណីមានែចូចជា	ការែនុតតកឡាន	ដ្កំចូនវ�ើ	អាហារពែងៃតតង់	អាហារវពលោងៃ ច	និងការលក់ផលិតផល

កសិកមមែ	និងសិប្បកមមែវដ្យផ្ទៃ ល់ជចូនែល់វភញាៀវវទសចរ។
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សហគមន៍សាមគ្គីវែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍

	 	 	 វទសចរណ៍បារាយណ៍រាជដ្ក
 

	 វដ្យវមើលវឃើញពីសក្ាននុពលវទសចរណ៍	 ក្នុងតបំន់បារាយណ៍រាជដ្ក

អាជាញា ធរអប្សរាបានវរៀបចឱំ្យមាន	សហគមន៍សាមគ្គីវែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍វទសចរណ៍បារា-

យណ៍រាជដ្កវនះវឡើងវៅឆ្្២ំ០១៣	។

 ក្នុងែវំណើ រកសំានតារបស់វភញាៀវវទសចរ	 ពួកវគអាចវធវើែវំណើ រកសំានតាជា

ែណំាក់ៗ	 ក្នុងវនាះវភញាៀវវទសចរតតរូវវែើរវដ្យវែមែើរវជើង	 និង	 ជិះទចូកកសំានតា។	 វភញាៀវ

វទសចរអាចទស្សនាសតវសាលៃ ប	ពតពលិចទឹក	តពមទាងំជីវចរំនុះក្នុងបារាយណ៍រាជដ្ក។	

វតរៅពីទស្សនាវទសភាពធមមែជាតិពតព	 និងពតពលិចទឹក	 វភញាៀវអាចបនតាទស្សនានចូវវទស

ភាពវប្បធម៌	ការរស់វៅរបស់តបជាជន	សិប្បកមមែ	កសិកមមែធមមែជាតិនានា	ក្នុងទិសវៅ

ការពាដែរកសាវទសភាពធមមែជាតិ	និង	វបតកិភណ្ឌ វប្បធមក៌្នុងមចូលដ្ឋា នរបស់សហគមន។៍

	 ចណំចូ លដែលទទួលបានពីការទស្សនារបស់វភញាៀវវទសចរ	 តតរូវបានកាលៃ យជា

តបវយជន៍វដ្យផ្ទៃ ល់ជចូនែល់សហគមន៍មចូលដ្ឋា នវែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍ក្នុងភចូមិភលៃង់	 និងភចូមិ

ោងពែ	ដែលស្ិតវៅក្នុងតបំន់ការពារពនរមណីយដ្ឋា នអង្គរ។	វលើសពីវនះវៅវទៀត	

ចណំចូ លទាងំវនាះក៏តតរូវបានយកវៅវតបើតបាស់សតមាប់បណតានុ ះបណ្ាលជនំាញភាសា

បរវទស	 គណវនយ្យ	 មគ្គនុ វទទៃសក៍វទសចរណ៍	 តពមទាងំដផក្ទីផសារវែើម្បតីបជាពលរែឋា

ក្នុងសហគមន៍អាចតបាតស័យទនំាក់ទនំងជាមួយវភញាៀវវទសចរមកពីទចូទាងំពិភពវោក៕
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សហគមន៍វទសចរណ៍ 
	 	 	 ជិះទចូកបនាទៃ យតសី

 សហគមន៍វទសចរណ៍ជិះទចូកបនាទៃ យតសី	 ជាដផក្មួយពនគវតមាង	

PARVISបនាទៃ យតសី	 វែើម្បឲី្យតបជាពលរែឋាភចូមិបនាទៃ យតសី	 និងភចូមិទួល

តកឡាញ់	ទទចូលបានផលពីវស័ិយវទសចរណ៍តបាសាទបនាទៃ យតសី	។

	 សហគមន៍វទសចរវនះផតាល់ជចូនវភញាៀវវទសចរ	 នចូវការសទៃចូចតតី	 និង	 ជិះ

ទចូកកសំានតាវលើតតពាងំដតសពតព	 វៅដផក្ខាងវជើងតបាសាទបនាទៃ យតសី។	 វភញាៀវ

វទសចរអង្គនុយលដំហ	 តសស់តសចូបអាហារ	 មានទឹកែចូង	 និងវភសជៈ្វផ្សងៗ

វៅវលើរានហាលដែលមានតសាប់វៅទីវនាះជាពិវសសគឺ	 ចម្ិនតតីដែលវភញាៀវ

សទៃចូចបាន។	

	 ចណំចូ លទាងំឡាយដែលបានមកពីសកមមែភាពែចូចវរៀបរាប់ខាងវលើ

តតរូវបានដបងដចកែចូចជា៖	៤៣%	សតមាប់សមាជិកដែលចចូលរួម	២៨%សតមាប់

រែឋាបាលនិងផ្សពវផសាយទនំាក់ទនំងទចូវៅ	 	 ១៤%	 សតមាប់ដែទាតំចូប	 និងវង់

ទស្សនា	 និង១៥%វទៀត	 សតមាប់វតបើតបាស់ជាតបវយជន៍ែល់ភចូមិទាងំពីរ

ែចូចជា	ដែទាសំាោវរៀន	និងជួសជនុលវហដ្ឋា រចនាសម្ព័នក្្នុងភចូមិជាវែើម៕
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	 តបំន់អង្គរជាសម្បតតាិវបតិកភណ្ឌ ពិភពវោក	និងជាតទព្យសម្បតតាិសាធារណៈរបស់

រែឋាដែលអាជាញា ធរអប្សរាមានភារកិចវ្រៀបច	ំ តគប់តគង	 ដែរកសា	 និងអភិវឌ្ឍតបកបវដ្យ

ចីរភាព។	បនាទៃ ប់ពីតបំន់អង្គរតតរូវបានអង្គការ	UNESCO	លនុបវ ម្ែ ះវចញពីបញី្វបតិកភណ្ឌ

តប�មនឹងវតគ្ះថ្ាក់វៅឆ្្២ំ០០៤រួចមក។	 អាជាញា ធរអប្សរាបានយកចិតតាទនុកដ្ក់វរៀបចំ

អភិវឌ្ឍវដ្យវពញវលញអពីំជីវភាព	និងការរស់វៅរបស់តបជាពលរែឋាក្នុងតបំន់អង្គរ។

	 ចាប់តាងំពីឆ្្២ំ០០៩	 រហចូតមកែល់បច្នុប្បន	្អាជាញា ធរអប្សរាបានសហការជាមួយ

តបវទសញ៉ាចូ វហ្សដឺឡនក្នុងវគ្លបណំងវែើម្ប	ី “បវងកាើនជីវភាពរបស់តបជាពលរែឋាដែលរស់

វៅក្នុងតបំន់អង្គរ	 និងដែរកសាការពារវបតិកភណ្ឌ 	 និងធនធានធមមែជាតិតបកបវដ្យ

ចីរភាព	 វដ្យមានការចចូលរួមពីតបជាពលរែឋា”	 ។	 តាមរយៈការបវងកាើតគវតមាងសហការ

វនះអាជាញា ធរអប្សរាបានបវងកាើតសកមមែភាពមួយចនួំន	 វែើម្បបីវងកាើនបដនម្វលើជីវភាពតបចាពំែងៃ

របស់តបជាពលរែឋារួមមាន៖

-សហគមន៍វសែឋាកិចត្គរួសារ	និងបរស្ិាន

-សហគមន៍វទសចរណ៍

-សហគមន៍អប់រវំបតិកភណ្ឌ

-សហគមន៍ទឹកស្ាត	និងសចូឡា

-សហគមន៍សន្សតំបាក់	និងជួយ្លៃួនឯង

-សហគមន៍សិប្បកមមែ

	 សកមមែភាពទាងំអស់វនះ	 អាជាញា ធរអប្សរាបានអននុវតតាវលើភចូមិចនួំន១៦ភចូមិ	 រួចមក

វហើយ	និងវតគ្ងអននុវតតាឱ្យបាន៥០ភចូមិ	ក្នុងទិសវៅរបស់គវតមាងដែលបញ្ប់វៅឆ្្២ំ០១៩

អាជាញា ធរអប្សរានឹងអននុវតតាបនតាវដ្យ្លៃួនឯងឱ្យបានតគប់ទាងំ១១២ភចូមិ	ក្នុងតបំន់អង្គរ៕

គវតមាងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
											 	 	 សហការជាមួយដែគចូរអនរ្ជាតិ
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សហគមន៍ 
	 				អប់រវំបតិកភណ្ឌ
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	 បវងកាើតវឡើងវែើម្បអីប់រផំ្សពវផសាយអពីំវបតិកភណ្ឌ ែល់សហគមន៍	 សិស្សសាោ	 និងតពះសង្ឃ។	 គវតមាងវនះ	

បានអប់រសំហគមន៍	 និងសិស្សសាោវដ្យបវងកាើតជាវគ្គសិកសាមួយវគ្ៗគ ។	 គវតមាងក៏បានសហការជាមួយអង្គការតពះពនុទ្

សាសនាវែើម្បអីភិវឌ្ឍន៍	 បវងកាើតសិកា្ខ សាោបណតានុ ះបណាតា លអពីំវបតិកភណ្ឌ ែល់តពះសង្ឃ	 អាចារ្យ	 គណៈកមមែការ	 វែើម្ប ី

បានមចូលដ្ឋា នវធវើការផ្សពវផសាយបនតាវៅសហគមន៍វផ្សងៗ៕
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	 ការបវងកាើតតករុមវនះគឺវែើម្បតីបមចូលតករុមសិប្បករក្នុងភចូមិដែលមានតសាប់ឲ្យមកវធវើរួមគ្្	ដ្ក់លក់រួមគ្្	

បវងកាើនសកាតា ននុពលលក់សិប្បកមមែឲ្យបានវតចើន	 វហើយវែើម្បឲី្យការងារវនះបានវជាគជ័យ	គវតមាងបានផតាល់ជចូន

នចូវសមា្ភ រៈមួយចនួំនសតមាប់ជនួំយែល់ការងារសិប្បកមមែ	 និងវបើកវគ្គបណតានុ ះបណាតា លជចូនពួកគ្ត់	 ឲ្យវធវើ

សហគមន៍ 
	 				សិប្បកមមែ

-98-



ចមាលៃ ក់សិប្បកមមែតតឹមតតរូវតាមក្ួបនខ្ាតរបស់ដ្មែរ	បវងកាើតវរាងចមាលៃ ក់សតមាប់វធវើ	 និងលក់រួមគ្្វៅក្នុងសហគមន៍	

និងតបំន់វទសចរណ៍	ែចូចជាវរាងលក់សិប្បកមមែដក្បរតបាសាទតាតពហមែជាវែើម។
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សហគមន៍កនុែិសចូរ

 សហគមន៍រវទះវគ្ែឹកវភញាៀវវទសចរ	 មានទីតាងំវៅភចូមិរហាលនិង

តសះតសង់ខាងវជើង	សងាកា ត់នគរធ	ំ តករុងវសៀមរាប	បានបវងកាើតវៅឆ្្២ំ០០៩	

វតកាមការឧបតម្្ភគ្តំទពីអាជាញា ធរអប្សរា	 និងតបវទសញ៉ាចូ វហ្សដឺឡន។	 វែើម្ប ី

វលើកតពមលៃវបតិកភណ្ឌ វប្បធម៌រចូបីអរចូបី	 និងបវងកាើនតបាក់ចណំចូ លែល់សហ-

គមន៍តពមទាងំតបជាពលរែឋាបដនម្វលើតបាក់ចណំចូ លដែលបានពីរបរកសិកមមែ	

សិប្បកមមែ	 វយើងបានសិកសាវលើភចូមិដែលមានសកាតា ននុពលក្នុងវស័ិយវទសចរ-

ណ៍	 សវំៅវលើការវលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់វៅតបជាពលរែឋាក្នុងឧទយានអង្គរ

តាមរយៈែវំណើ រទស្សនាចរតាមរវទះវគ្។

	 ែវំណើ រកមសានតាតាមរវទះវគ្ជាការកមសានតាមួយដបលៃក	 ដែមទាងំបាន

បងាហា ញពីទិែឋាភាពវផ្សងៗពនជីវភាពរស់វៅរបស់សហគមន៍	 វភញាៀវអាចជាវ

ផលិតផលសិប្បកមមែពីសហគមនក៍្នុងភចូម	ិដែលជាសមាជកិសហគមនក៍នុែសិចូរ	

៤	ភចូមិ	ភចូមិតកវា៉ាន់	តសះតសង់ខាងវជើង	តសះតសង់ខាងត្បចូង	និងភចូមិរហាល។	វបើ	

គិតមកែល់សពវពែងៃ	វយើងមានរវទះវគ្	ចនួំន១៥វតគឿងវហើយ។

	 តបាក់ចណំចូ លមួយដផក្សតមាប់ម្ាស់រវទះវគ្	 មួយដផក្វទៀតសហ-

គមន៍វតបើតបាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងភចូមិ	 ែចូចជាផលៃចូ វ	 សាោឆទាន	 និងដផក្

មននុស្សធម៌ជាវែើម។
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	 គវតមាងស្ានីយ៍សាកអាគនុយវដ្យថាមពលពនលៃឺតពះអាទិត្យ(សចូឡា)បវងកាើតវឡើងវែើម្បរួីមចដំណកែវំណាះ

តសាយការផ្លៃ ស់បតាចូ រកវ្្ដផនែី	 ផលប៉ាះពាល់ែល់បរស្ិាន	 និងវសាភណភាពក្នុងតបំន់រមណីយដ្ឋា នអង្គរ	 វដ្យ

ចណំាយែវកិាតិចក្នុងការសាកអាគនុយរបស់តបជាពលរែឋាក្នុងសហគមន៍អង្គរ	។

	 គណ:កមមែការវតបើតបាស់អគ្គសិនី	វដ្យថាមពលតពះអាទិត្យ	មួយមានសមាជកិ	៧រចូប	អមជាមួយអក្កាន់មា៉ា សនុីន	

ម្ាក់។	ការសាកអាគនុយវដ្យពនលៃឺតពះអាទិត្យគឺវថាកជាងការបញ្ចូ លអាគនុយវដ្យមា៉ា សនុីនវភលៃើង	ែចូវចះ្វហើយចាប់តាងំ	

ពីឆ្្២ំ០១២	អាជាញា ធរអប្សរាសវតមចបវងកាើតស្ានីយ៍សាកអាគនុយចនួំន០៣កដនលៃងគឺ៖

	 ១.ស្ានីយ៍សាកអាគនុយសហគមន៍ភចូមិោងពែ	 ឃនុោំងពែ	 ដែលមានផ្ទៃ ងំសចូឡាចនួំន១២ផ្ទៃ ងំ	 អាចទទួល

សាកអាគនុយបាន៣៤អាគនុយក្នុង១ពែងៃ។	គិតពី២០១៣	ែល់២០១៦	សាកអាគនុយបាន	១០.៩១៩	អាគនុយ	ចណំចូ លសរនុប	

១១.៧១៧.៥០០វរៀល	 វដ្យដបងដចកចចូលហិបសន្សសំហគមន៍ចនួំន	 ១.៧៥៧.៦០០វរៀល	 តបាក់ជួសជនុលចនួំន	

១.៧៥៧.៦០០វរៀល	គណៈកមមែការតគប់តគងចនួំន២.៣៤៣.៥០០វរៀល	និងម្ាស់ផទៃះចនួំន		៥.៨៥៨.៧០០វរៀល។	

	 ២.ស្ានីយ៍សាកអាគនុយសហគមន៍ភចូមិទួលតកឡាញ់			ឃនុខ្ំារសណាតា យ			ដែលមានផ្ទៃ ងំសចូឡាចនួំន១៦ផ្ទៃ ងំ	

អាចទទួលសាកអាគនុយបាន៤០អាគនុយក្នុង១ពែងៃ។	គិតពីចនុងឆ្្២ំ០១៣	ែល់២០១៦	សាកអាគនុយបាន	៩.៩០៦	អាគនុយ

ចណំចូ លសរនុប	 ១៣.១១៤.២០០វរៀល	 វដ្យហិបសន្សសំហគមន៍	 ១.៩៦៧.១០០វរៀល	 តបាក់ជួសជនុល១.៩៦៧.១០០វរៀល

គណៈកមមែការ	២.៦២២.៨០០វរៀល	និងម្ាស់ផទៃះ		៦.៥៥៧.១០០វរៀល។	

	 ៣.ស្ានីយ៍សាកអាគនុយសហគមន៍ភចូមិវល្ប ើក	ឃនុែំចូនដកវ	ដែលមានផ្ទៃ ងំសចូឡាចនួំន១២ផ្ទៃ ងំ	អាចទទួលសាក

អាគនុយបាន៤០អាគនុយក្នុង១ពែងៃ។គិតពីដ្មិែនុនា	២០១៥	ែល់២០១៦	សាកអាគនុយបាន	២.១៧៥	អាគនុយ	ចណំចូ លសរនុប	

១.៨០៨.២០០វរៀល	 វដ្យហិបសន្សសំហគមន៍	២៧០.៧០០វរៀល	 តបាក់ជួសជនុល	២៧០.៧០០វរៀល	គណៈកមមែការ

៣៦០.៩០០វរៀល	និងម្ាស់ផទៃះ		៩០២.៤០០វរៀល	។

	 ស្ានីយ៍សាកអាគនុយសហគមន៍វដ្យថាមពលពនលៃឺតពះអាទិត្យ	បានយកែវកិាមួយដផក្ទិញអាគនុយវែើម្ប ី
ដចក	 ជចូនែល់សមាជិកសហគមន៍ដែលគ្មែ នអាគនុយវតបើតបាស់	 ចនួំន១៤តគរួសារដែលជាតគរួសារមានលទភ្ាពតិចតួច	

ឬគ្មែ នលទភ្ាព	 ក្នុងវគ្លបណំងសតមាលជីវភាពរបស់ពួកគ្ត់វដ្យមិនចាបំាច់ចណំាយតបាក់កាសទាងំតសនុង

វៅទិញអាគនុយវៅទីផសារ។

ស្ានីយ៍សាកអាគនុយវដ្យថាមពល
	 	 	 			ពនលៃឺតពះអាទិត្យ(សចូឡា)
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តករុមជួយ្លៃួនឯង	(សមាគមន៍សន្សតំបាក់)

 អាជាញា ធរអប្សរាជាអក្បវងកាើត	 និងគ្តំទតករុម	 ជួយ្លៃួនឯងក្នុង

វគ្លបណំងអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍តាមរយៈការបវងកាើនវែើមទនុន	និងការ

បវងកាើតមនុ្របរជចូនបងប្ចូនក្នុងភចូមិ	 វដ្យមិនចាបំាច់វៅ្្ីតបាក់ពីតគឹះ

ស្ានមីតករូហិរញ្ញវត្នុ 	 ដែលតតមរូវឱ្យមានការបង់ការតបាក់សងវញិក្នុង

កតមិត្្ពស់	។

	 តករុមជួយ្លៃួនឯង	 បានបវងកាើតឱ្យមានតករុមតបឹកសាដែលជាអក្

សវតមចឱ្យវតបើតបាស់តបាក់ដែលសន្សបំាន	 និងផតាល់ជាកម្ីជចូនែល់

សមាជិកតករុម។
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គោលនគោបាយបរិស្ថា នរបសអ់ាជ្ញា ធរអប្សរា

ទស្សនៈបរិស្ថា ន
តបំន់អង្គរ-វសៀមរាប	 គឺជាទីតាងំពនតករុមតបាសាទសិោ-និមិតតារចូបពនតបវទសជាតិវយើង	 និងជាវបតិកភណ្ឌ វប្បធម៌

ពិភពវោក	 វហើយក៏ជាតបំន់ដែលរកសានចូវទវំនៀមទមាលៃ ប់ផ្ទៃ ល់របស់អក្តសនុក	 តពមទាងំជាតបំន់ដែលតគបែណតា ប់វដ្យ

ពតពតពឹកសា	សទៃឹង	បឹងបួ	សម្បតតាិធមមែជាតិែ៏តបពព	។

វយើង្ញានុ 	ំ “អាជាញា ធរវែើម្បកីារពាររមណីយដ្ឋា ននិងវរៀបចតំបំនអ់ង្គរ” វៅថា	 “អាជាញា ធរអប្សរា”	 ដែលជាតគឹះស្ាន					

សាធារណៈរែឋាបាល	 ទទួលបនទៃប់តគប់តគងតបំន់អង្គរ	 វបតាជាញា ចិតតា	 ជនុរំនុញការស្ាបនាសង្គមមួយ	 �រវលើមចូលដ្ឋា នអភិវឌ្ឍន៍

សនុីសងាវ ក់គ្្រវាង	 	 “ធមមែជាតិ	 តបាសាទ	 និងអក្តសនុក”	 វពាលគឺរវាង	 “បរស្ិាន	 វប្បធម៌	 និងសហគមន៍”	 វែើម្បធីានានចូវ

ការអភិវឌ្ឍតបកបវដ្យនិរនតារភាពសរំាប់ជនំាន់វតកាយ	 តាមរយៈសកមមែភាពជួសជនុលដែរកសាតបាសាទ	 និងសកមមែភាព

អភិវឌ្ឍន៍តបំន់	 វដ្យសហការជិតស្ិទជ្ាមួយ	 ស្ាប័នជាតិ-អនតារជាតិ	 អាជាញា ធរពាក់ព័នន្ានា	 និងជាមួយតបជាជន	

ក្នុងតបំន់ទាងំមចូល	។

គោលនគោបាយបរិស្ថា ន
១.ជរំនុញវធិានការដែរកសាបរស្ិានវដ្យដផក្វៅវលើទស្សនៈខាងវលើ

វយើង្ញានុ នឹំង្ំ្ ះ្ដ្ង្បងាកា រផលប៉ាះពាល់វៅវលើបរស្ិាន	 តាមរយៈការអននុវតតាយ៉ា ងសកមមែនចូវវធិានការដែរកសាបរស្ិាន

តបំន់ឲ្យតសបវៅតាមកវំណើ នវភញាៀវវទសចរ	និងការរកីចវំរ ើនក្នុងវស័ិយវទសចរណ៍	។

២.ចចូលរួមវធវើសកមមែភាពដែរកសាបរស្ិានទាងំអស់គ្្វផ្តា តវៅវលើ
-ការវរៀបចឧំទយានអង្គរឲ្យបានស្ាតល	្និងបវងកាើនតបព័នត្គប់តគងសរំាមមួយវែើម្បកីាត់បនយ្សរំាម

-ការសម្ាត	និងដែរកសាទឹកសទៃឹង	បឹងបួ	បារាយណ៍	កសិណជាវែើម	វៅក្នុងតបំន់ឲ្យបានតបវសើវឡើងវញិ

-ការដែរកសាការពារធាតនុអាកាសឲ្យបានលជ្ាតបចា ំ

-ការដែរកសាការពារពតពវ�ើ		-សម្បតតាិធមមែជាតិែ៏មានតពមលៃវៅក្នុងតបំន់ឲ្យបានគង់វង្ស

៣.វធវើការអប់រផំសាយអពីំបរស្ិានចវំពាះតបជាជនក្នុងតបំន់

វយើង្ញានុ នឹំងវធវើការអប់រផំ្សពវផសាយអពីំបរស្ិានចវំពាះតបជាជនក្នុងតបំន់	 ក៏ែចូចជាចវំពាះបនុគ្គលិករបស់្លៃួនដែរវែើម្បបីវងកាើន
ចវំណះែឹង	និងការយល់ែឹងនចូវសារៈសខំាន់ពនការដែរកសាបរស្ិានក្នុងតបំន់	។

៤.វគ្រពចបាប់បញ្ញតតាិ	និងតតមរូវការែពទវទៀតដផក្បរស្ិាន

វយើង្ញានុ នឹំងវគ្រពចបាប់បញ្ញតតាិ	 តពមទាងំការសនយាទាងំឡាយរបស់្លៃួនដែលពាក់ព័ននឹ្ងបរស្ិាន	វហើយនិងជួយដណនាំ

តបជាជនក្នុងតបំន់ឲ្យវគ្រពចបាប់បញ្ញតតាិ	និងវធិានទាងំវនះ	។

៥.ជនុរំនុញឲ្យមានការដករលមឲ្្យតបវសើរវឡើងជាតបចា ំ

វយើង្ញានុ នឹំងដសវងយល់នចូវផលប៉ាះពាល់វៅវលើបរស្ិានដែលវកើតវចញពីសកមមែភាព	និងវចញពីវធិានការការងាររបស់្លៃួន

រួចវហើយវយើង្ញានុ នឹំងវរៀបចតំបព័នត្គប់តគងបរស្ិានមួយ	វដ្យកណំត់យ៉ា ងជាក់ោក់នចូវ	វគ្លបណំង	វគ្លវៅ

និងដផនការការងារបរស្ិាន	វដ្យពិនិត្យវឡើងវញិជាតបចាវំែើម្បវីធវើឲ្យមានភាពតបវសើវឡើងជានិរនតារ	៍។

៦.វគ្លនវយបាយបរស្ិានវនះនឹងតតរូវផ្សពវផសាយឱ្យបានតជរួតតជាបវៅតគប់បនុគ្គលិកអាជាញា ធរអប្សរាទាងំអស់	និង	

				ផ្សពវផសាយជាសាធារណៈ	។
វសៀមរាប.ពែងៃទី១៩	ដ្សីហា	ឆ្្២ំ០១៥
       អគ្គនាយកអាជ្ញា ធរអប្សរា

 ស៊ុំ ម៉ា ប់
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អាជាញា ធរអប្សរាសហការជាមួយ	ឧទយានជាតិតពះជ័យវរ មែន័នវរាតម្ភ្គំចូដលន	និងអង្គការមចូលនិធិសតមាប់ការតសាវតជាវបនុរាណវទិយានិងអភិវឌ្ឍន៍

តបារព្ពិធីដ្កំចូនវ�ើ៥០០០វែើម	វៅបរវិវណតបាសាទអក្តា	វលើ្ង្ភ្គំចូដលន	ស្ិតក្នុងភចូមិអនលៃង់ធ	ំឃនុ ំ្ ង្ភ្	ំតសនុកសាវ យវលើ	វ្តវ្សៀមរាប។
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អាជាញា ធរអប្សរាសហការជាមួយ	ឧទយានជាតិតពះជ័យវរ មែន័នវរាតម្ភ្គំចូដលន	និងអង្គការមចូលនិធិសតមាប់ការតសាវតជាវបនុរាណវទិយានិងអភិវឌ្ឍន៍

តបារព្ពិធីដ្កំចូនវ�ើ៥០០០វែើម	វៅបរវិវណតបាសាទអក្តា	វលើ្ង្ភ្គំចូដលន	ស្ិតក្នុងភចូមិអនលៃង់ធ	ំឃនុ ំ្ ង្ភ្	ំតសនុកសាវ យវលើ	វ្តវ្សៀមរាប។
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អាជាញា ធរអប្សរាតបារពវពិធីដ្កំចូនវ�ើចនួំន៥០០០វែើមបដនម្	សរនុបបាន១២.០០០វែើមវហើយ

ដែលបានដ្វំៅតាមបវណ្ាយផលៃចូ វមិតភ្ាពកម្ពនុជា-កចូវរ ៉ា
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អាជាញា ធរអប្សរាតបវគនកចូនវ�ើវបង	គគីរ	តគញចូ ង	និងវ�ើទាលសរនុប	១.៥០០វែើម	ែល់តពះសង្ឃ	

និងពនុទប្រស័ិទ	ដ្វំៅពតពចសងកាមពនវតជ្ីដតកងស្ិតក្នុងភចូមិតពីង	ឃនុជំីដតកង	វ្តវ្សៀនុមរាប
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