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គណៈរបតភិចូ្និរកងុេសៀងៃចច្លូជបួសែមតងឿរគរួសមំមយួ្នាើកដ់កឹាំាំអាំញើធរំតអិបើឝរាេដើមើបែីសវងយលព់តីាំបន់
រមណយីដាឋើនអងរនងិែសវងរកលទធភាពវនិេិោគាំអាំគត 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៣ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
 រធសៀលម្ងងទើ០១ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ គណ្ៈរបែិភូចនិចាំននួ២៧ ក ់អែើែនិសសែិសាកលវទិាល័យ FUDAN រកុង
ធសៀងម្  បានមកទសសនកិចចែាំបនអ់ងគរ រពមទាំងចូលជបួសដមថងការគួរសមជាមួយថ្នប កដ់ឹក ាំអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធដើមផើ
ដសវងយល់ពើបដនទមពើែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបវែថិសាស្តសថដ៏លផើលាញ។ 
 
ជាំនួបធនោះធ្វើធ ើងធៅទើសាប ក់ការរបស់អាជាញ ្រជាែអិបសរា ទទួលសាវ គមន៍ធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង 
ែាំ្ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា រមួនឹងថ្នប កដ់ឹក ាំធផសងធទៀែ ធដើមផើធ្វើបទបងាា ញពើកចិច
ការរគប់រគង និងធរៀបចាំែាំបន់អងគររបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ពិធសសទក់ទងនឹងវបផ្ម ៌និងវសិ័យធទសចរណ៍្។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើថ្នប ក់ដកឹ ាំគណ្ៈរបែិភូចិនបានបញ្ញជ ក់ថ្ន គណ្ៈរបែិភូទាំង២៧ ក់ភាគធរចើនគឺធទើបមកកាន់កមពុជាជា 
ធលើកដាំបូង ដដលអបកខ្លោះជាសាស្តសាថ ចរយសាកលវទិាល័យ និងអគគ យករកមុ ៊ាុនដដលមានជាំនួញធលើវសិ័យអប់រ ាំ អចលន 
រទពយ ធទសចរណ៍្ រច ម ូែអលងាក រ សាំណ្ង់ជាធដើម។ របធានដឹក ាំក៏បានបនថធទៀែដដរថ្ន ពួកធយើងមកទសសនកចិចមថង 
ធនោះ ធរៅពើធដើរកមានថ គឺមកធដើមផើដសវងយលព់ើែាំបន់អងគរ និងដសវងរកលទនភាពវនិិធោគធៅធលើដផបក្មួយធៅទើធនោះថ្ន 
មានអវើជាអាទិភាព។ ធលាកក៏បានសដមថងការអរគុណ្ចាំធ ោះការទទួលរាក់ទក់ោ ងកក់ធៅថ ពើថ្នប ក់ដកឹ ាំអាជាញ ្រជាែិអបសរា 
ដដលបានធ្វើនូវបទបងាា ញពើែាំបនអ់ងគរ រពមទាំងធឆលើយែបរាល់សាំណួ្រ និងផថល់ធោបល់ជាធរចើនទក់ទងនឹងជាំនួញអាទ-ិ 
ភាពកបុងែាំបនអ់ងគរ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ចាំធ ោះគណ្ៈរបែិភូទាំងអស ់ ដដលមានបាំណ្ងចង់ដសវងយល់ពើអងគរ ធ ើយ 
មានបាំណ្ងចង់វនិិធោគធៅទើធនោះ ដដលជាកាថ រមួចាំដណ្កកបុងការជួយធសដឌកចិចកមពុជា។ ចាំធ ោះការវនិិធោគធៅកបុងែាំបន ់
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នធសៀមរាប-អងគរ អាជាញ ្រជាែិអបសរាធរែៀមនឹងចូលរមួជួយផថល់ធោបល់រាល់គធរមាងទាំងអស់មុននងឹដ្ឋក់ឆលង 
គណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែិសរមបសរមួលកិចចោាំ រ និងអភិវឌណន៍ែាំបនអ់ងគរ (ICC-Angkor) ធដើមផើឱ្យគធរមាងទាំងធ ោះ 
អនុវែថបាន៕ 
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ឆមាសទ១ីៅនាើាំ២០១៧ ឿរអនញុ្ញើត នងិជសួជលុសាំណងក់នងុតាំបនអ់ងរំង៣០០ករណ ី
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ចិន សុើោុ ាំង រូបភាព ៖ រកុមការងារស គមន៍ 
 
របាយការណ៍្របស់រកុមការងារស គមន៍អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ១ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ បានបងាា ញថ្ន រកុមការងារ 
បានចុោះពិនិែយ អនុញ្ញដ ែសាងសង ់និងជួសជុលែូចាច ចាំនួន ៣២៦ករណ្ើ ។  
 
កបុងរបាយការណ៍្ដដដលបានបញ្ញជ កព់ើចាំននួម្នសាងសង ់ និងអនុញ្ញដ ែកបុងរកុងរសុកចាំនួន៥កបុងឧទានអងគរ។ កបុងធ ោះរមួ 
មាន រសុករបាសាទបាគងអនុញ្ញដ ែចាំននួ ៥៤ករណ្ើ  រសុកអងគរ្ាំបានអនុញ្ញដ ែចាំនួន ១ករណ្ើ  រសុកពួកបានអនុញ្ញដ ែចាំនួន 
៤៦ករណ្ើ  រកុងធសៀមរាប អនុញ្ញដ ែបានចាំនួន ១៩១ករណ្ើ  និងរសុកប ធ យរសើ អនុញ្ញដ ែបានចាំននួ ៣៤ករណ្ើ ។ 
 
ធរៅពើការងារចុោះពិនែិយ អនុញ្ញដ ែ និងសាងសងធ់នោះ រកុមការងារស គមន៍ក៏បានធ្វើសកមមភាពមនុសស្ម៌ជាធរចើនផង    
ដដរ។ កបុងរយៈធពលដូចោប ធនោះ រកុមការងារបានចុោះសាកសួរសុខ្ទុកខ និង ាំយកក ច្ប់រទរទង់សុខុ្មាលភាពមាថ យ និង
ទរក ធៅឧបែទមភស្តសថើធទើបសរមាលកូនកបុងឧទានអងគរ បានចាំននួ ៦០៥ក ច្ប់។ កបុងចាំធ្មក ច្ប់ទាំងធ ោះ បានរបគល់
ជូនស្តសថើកូនខ្ចើធៅរសុករបាសាទបាគងចាំនួន ៩៦ក ច្ប់ រសុកអងគរ្ាំបានចាំននួ ៦៩ក ច្ប ់ រសុកពកួ ចាំនួន ២០៩ក ច្ប ់
រកុងធសៀមរាប ៩១ក ច្ប ់និងរសុកប ធ យរសើ បានចាំននួ១៤០ក ច្ប់៕ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    4 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
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ឯកសារថមីៗ ស៵ពីវីាិំសកមមៃនេបតកិភណឌពភិពេលាកេៅអារា ើប ់នងិឯកសារសាំៀន់ំ េរច្ើនេទៀត                          
មានេៅកនងុបណ្ណើលយ័ៃនអាំញើធរំតអិបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៥ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ភលន់ ភលើ  រូបភាព ៖ ភលន់ ភលើ 
 
ឯកសារដ៏ករមមួយមានចាំណ្ងធជើងថ្ន «Patrimoines mutilés» ដដលសឋើពើ បញ្ញា របឈមម្នសមផែិថធបែិកភណ្ឍ ពភិព 
ធលាករបស់មនុសសជាែិ ធពលបចចុបផនប ជាពិធសសការប ោះ ល់ធបែកិភណ្ឍ ោ ង្ងន់្ងរធដ្ឋយ សស្តងាគ មធៅធអៀរា ក់ អាហាក នើ
សឋង ់ និងធស៊ារ ើ រែូវបានយកមកែមកលទុ់កធៅប ត្ ល័យម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធៅកបុងមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែ ិ រសាវរជាវ 
និងែមកល់ឯកសារអងគរ។ 
 
អបកចងរកងឯកសារធនោះ គឺធលាកសាស្តសាថ ចរយ Mounir Bouchenaki របធានមជឈមណ្ឍ លអារា ប់ធដើមផើធបែិកភណ្ឍ ពិភព 
ធលាក និងជាអបកជាំ ញការជានខ់្ពស់ម្នគណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែ ិសរមបសរមួលកិចចោាំ រ និងអភិវឌណន៍ែាំបន់អងគរ ធៅ
កាែ់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ។ ឯកសារធនោះ នោិយអាំពើបញ្ញា របឈម និងការគាំរាមកាំដ ងោ ង្ងន់្ ងរម្នសស្តងាគ មចាំធ ោះ 
សមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកការងារ និងសកមមភាព  កនលងមករបស ់ UNESCO ធៅធលើបញ្ញា របឈមទាំងធ ោះ និង
អាំពើការដ្ឋក់ធចញនូវធោលនធោបាយ និងយុទនសាស្តសថធដើមផើការ រ និងសាឋ រធ ើងវញិនូវសាប ម្ដទាំងធ ោះ។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធរៅពើអែទបទដ៏សាំខាន់ខាងធលើ ប ត្ ល័យម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរាក៏បានទទួលផងដដរនូវឯកសារងមើៗចាំនួន ៤ធផសងធទៀែគឺ ៖  
១. Le Vocabulaire de l’architecture Khmère : ជានិធកខបបទថ្នប កប់ណ្ឍិ ែរបស់ធលាករសើ ដម ន ចនធធទវ ើ សឋើពើ ការបក
ដរប កយបធចចកធទសពើភាសាបារាាំងមកភាសាដខ្មរ សរមាប់ធរបើរបាស់កបុងវសិ័យសាំណ្ង់សាទ បែយកមមដខ្មរបុរាណ្ និងសម័យ 
ទាំធនើប។  
២. Le Courrier de l’UNESCO   Défis 2030; Un agenda pour tousʺ: ជារពឹែថិបរែរបចាំរែើមាស របស់យូធណ្សកូ 
UNESCO ដដលរបមូលផថុ ាំនូវអែទបទធផសងៗ ដដលទក់ទងធៅនឹងបរសិាទ ន សងគម ការអប់រ ាំ បធចចកវទិា ធពលបចចុបផនប ។ល។  
៣. Annual Report on the Research and Restoration Work of the Western Prasat Top :របាយការណ៍្របចាំ
ឆ្ប ាំ ២០១៦ សឋើពើការរសាវរជាវ និងជួសជុលរបាសាទែុបខាងលិចរបស់វទិាសាទ ន NARA។ 
៤.ករមងសកមមភាពការងាររបស់អាជាញ ្រអបសរាកបុងឆ្ប ាំ ២០១៦ ដដលបានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ឋ្ ញទាំ ក់ 
ទាំនងសងគមរបស់អាជាញ ្រអបសរា។ ឯកសារធនោះ គឺបរោិយអាំពើសកមមភាពថ្នប ក់ដកឹ ាំអាជាញ ្រជាែិអបសរា កិចចស របែិបែថិ
ការអនថរជាែ ិ ការងារអភិរកសជួសជុល ការរគប់រគងបរសិាទ ន ទឹកនិងម្រពធឈើ ការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល ការងាររសាវរជាវការ
រគប់រគងធទសចរណ៍្អងគរ ការអភិវឌណស គមន ៍ ទាំធនៀមទមាល បអ់បករសុកអងគរ និងអែទបទជាធរចើនធទៀែដដល ក់ព័នននឹង
ចាំធណ្ោះដឹងអាំពើអងគរ។ 
 
មជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវ និងែមកល់ឯកសារអងគរម្នអាជាញ ្រអបសរា មានែមកល់ធសៀវធៅ និងឯកសាររសាវរជាវជាង 
២៥០០ចាប ់ ដដលជាឯកសារករម ដផបកបុរាណ្វទិា នរវទិា របវែថិសាស្តសថ សាស  សិលផៈវបផ្ម៌ សាំណ្ង់សាទ បែយកមម
បុរាណ្ ភាសាវទិា និងឯកសារជាធរចើនធទៀែដដលសថើពើទាំធនៀមទមាល ប ់របម្ពណ្ើ ដខ្មរ ជាពិធសសទាំធនៀមទមាល ប់ដដលកាំពុងបនថ
របែិបែថិរបសអ់បករសុកអងគរ រែូវបានរកាទុកកបុងប ត្ ល័យអាជាញ ្រជាែអិបសរា។ មជឈមណ្ឍ លធនោះមានទើាាំងសទិែធៅកបុង
ភូមិបធងាក ង សងាក ែ់អាំពិល រកុងធសៀមរាប ធខ្ែថធសៀមរាប។ ប ត្ ល័យធបើកទទួលសាធារណ្ជនធរៀងរាល់ ម្ងងច័នធដល់ម្ងង
សុរក ចប់ពើធមា ង៨រពឹក ដល់ធមា ង៤រធសៀល។ ដូធចបោះសូមសសិស និសសែិ អបករសាវរជាវ និងសាធារណ្ជនចូលអានធដ្ឋយ
ធមរែើ៕ 
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អនកជាំាំញសេរមច្ឿបេ់ដើមសពងៃ់បម់យួេដើមេៅរាសាទតារពចម េដើមើបបីេ្៱ៀសហានភិយ័រាសាទ នងិរកើាសវុតថិ
ភាពេភ៳ៀវេទសច្រ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ចិន សុើោុ ាំង របូភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ធដើមផើរកាបាននូវសុវែទិភាពជូនធភញៀវធទសចរជាែិ និងអនថរជាែ ិនិងការអភិរកសដល់របាងគរបាសាទ រកុមអបកជាំ ញរគប់រគង 
ម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ និងបរសិាទ ន បានកាែធ់ដើមសពង ់ងាប់មួយធដើម្ាំដដលដុោះពើធលើកាំដពងដផបកខាងធកើែ ម្នរបាសាទ 
ារព ម។  
 
ធលាក យុនិ សូវា ែ អនុរបធាន យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម ៌និងបរសិាទ នបានធលើកធ ើងថ្ន ធដើមសពង់ងាប ់
មួយធដើមធនោះ មានអងកែ់ផធែិរបដ ល១៦០សងទ់ើដម រែ និង កមពស់៣០ដម រែ បានងាប់ជាយូរមកធ ើយ មានសភាពពុក 
ផុយ របធហាងក ថ្ ល និងមិនអាចរកាលាំនងឹម្នទមងន់របស់ធដើមវាបាន។  
 
ធលាក សូវា ែ បានបនថថ្ន ការកាែ់រកើធនោះ ធលាកនឹងរកាធដើមទុកកមពស់៣ ដម រែពើដើ។ ធលាកថ្ន មូលធ ែុដដលរែូវរកា 
ទុកធ ោះ ធរ ោះធដើមសពង់ធនោះ មានអនុសាវរ ើយោ៍ ងធរចើនជាមួយធភញៀវធទសចរដដលមកទសស របាសាទារព ម និងចង ់
ធ ើញធដើមសពង់ដដលខ្លួនធាល ប់ងែកាលពើមុនៗ។ 
 
ជាំហានបនថធទៀែ ប ធ ប់ពើការកាែ់ធដើមសពង់ធនោះ រកុមអបកជាំ ញរគប់រគង ម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ និងបរសិាទ ននឹងបនថ 
កាែ់ធដើមរាងងាប់មួយធដើមធទៀែ ដដលសទិែធៅរែង់ក ថ្ លម្នរបាសាទារព មធនោះដដរ។ កនលងមករកុមជាំ ញម្នអាជាញ  
្រជាែិអបសរាបានកាែ់រកើ ធដើមធឈើ ដមកធឈើ ាមប ថ្ វង់ែូច វង់្ាំ និងាមប ថ្ របាងគរបាសាទ  ធៅកបុងែាំបន ់អងគរ
ផង៕ 
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រពុះពទុធរបកា់ំគ១អងរតវូានរបំពលរដ៶រសកុសារើយេលើរបគលជ់នូអាំញើធរំតអិបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
រពោះពុទនរូបរបក់ គកាលរបាាំពើរមួយរពោះអងគ ធ្វើពើងមភក ់ មានទរមង់រពោះដភបនធលើរធងវល គបើជាន ់ សទិែកបុងចុងស.វទើ១២ 
ធដើម១៣ សម័យបាយន័ថ មានកមពស់៥៩ស.ម បធ ថ្ យ៣០ស.ម ទទឹង១៨ស.ម រែូវបានអបកភូមកិនធួែ  ុាំកនធួែ រសុក
សាវ យធលើ ធខ្ែថធសៀមរាបរបគល់ជូនអាជាញ ្រជាែិអបសរារកាទុកកាលពើម្ងងទើ០៤ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
កិចចរបគលទ់ទលួធនោះបានធ្វើធ ើងរវាង អបករសើ រពើម រ  ម និង ធលាក សាំ សាធរ  ែ របធានការោិល័យ យកដ្ឋឌ នអភិរកស 
របាសាទធរៅឧទានអងគរ ែាំ្ងអាជាញ ្រជាែអិបសរា រពមទាំងមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើ ឧែថមធសនើយរ៍ែើ ធខ្ង រា  ធមភូមិ-
ធម ុាំ-នគរបាលប ុសថិ៍កនធួែ និងនគរបាលធបែិកភណ្ឍ ផងដដរ។ កបុងធ ោះអាជាញ ្រជាែអិបសរា ក៏បានឧបែទមភងវកិារ ១លាន
ធរៀលដល់អបករសើ រពើម រ  ម ផងដដរ ជាការធលើកទឹកចិែថ ដដលមិនយកបុរាណ្វែទុធនោះធៅលក់ដូរ ធ ើយបានរបគល ់ជូនអាជាញ
្រមានសមែទកិចចរកាទុក។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងឱ្កាសរបគល់រពោះពុទនបដិមារបក់ គជូនអគគ យកិារសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគរ  រធសៀលម្ងង
ទើ៥ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធលាកបណ្ឍិ ែ ឈាន រដ្ឋឌ  របធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទធរៅឧទានអងគរបានឱ្យដឹងថ្ន 
រពោះពុទនបដិមាធនោះរែូវបានបថើរបស ់អបករសើ រពើម រ  ម របទោះធ ើញធៅចាំណុ្ចរែ ាំងម្រជខាងែផូងធឆៀងខាងធកើែ របាសាទា
ណុ្ប ខ្ណ្ៈបថើោែ់កាប់ោសដ់ើធ្វើចមាក រ ធរកាយមកក៏បានយកមកទុកកបុងផធោះ រចួក៏បានរាយការណ៍្ជូនអាជាញ ្រមានសមែទ
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កិចចឱ្យយករូបធនោះធៅរកាទុកធៅកដនលងដស៏មគួរ។ ចាំធ ោះការរកាទុករពោះពុទនបដិមាធៅសារមនធើរធនោះ គឺសាធារណ្ជន
អាចមកទសស  សិការសាវរជាវពើរបវែថិម្នរូប ធ ើយធយើងធា នូវទាំនុកចែិថដល់របជាពលរដឌដខ្មរ១០០% ថ្ន រូបទាំងអស់
ដដលរកាធៅទើធនោះនឹងគង់វងសជារ ូែធៅ។ 
 
ធលាកបណ្ឍិ ែ ក៏បានបនថធទៀែថ្ន ជាបនថ យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទធរៅឧទានអងគរនឹងធ្វើការរសាវរជាវលមអិែថ្នរូបធនោះ 
មកពើរបាសាទ្ធរ ោះធៅខាងធជើងភបាំគូដលនមានរបាសាទធរចើន។ បដនទមពើធ ោះ យកដ្ឋឌ នក៏បានពធនលឿនកចិចការកាំណ្ែ់ 
ែាំបន ់និងធបាោះបធងាគ លការ របុរាណ្ដ្ឋឌ នធរៅឧទានអងគរ និងផសពវផាយឱ្យរបជាជនបានយល់ដងឹពើែម្មលធបែកិភណ្ឍ ជាែ ិ
ឱ្យោែ់យល់រសឡាញ់ ដងរកាដូចករណ្ើ របគល់បដិមាធនោះជាគាំរូរសាប់។ កបុង មថ្នប កដ់ឹក ាំមួយរូប ធលាកក៏បាន អាំ វ វ
ដល់របជាជនរគប់ជាន់ថ្នប ក់ទាំងអស ់ ធពលរបទោះធ ើញបុរាណ្វែទុទាំងឡាយ សូមយកមករបគលជូ់នអាជាញ ្រជាែិអបសរា
ធដើមផើរកាទុកជាសមផែថិធបែិកភណ្ឍ ជាែ ិធចៀសវាងការយកធៅជួញដូរ ឬរកាទុកខុ្សចាប់។ 
 
កញ្ញដ  ធឆ្ម គ ន  អគគ យកិាសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុអងគរ ក៏បានរបាប់ថ្ន មកដល់ធពលធនោះ ជាធលើកទើ៣ធ ើយដដល 
របជាពលរដឌធរៅែាំបន់អងគរបានយកបុរាណ្វែទុដដលខ្លួនរបទោះធ ើញមករបគល់ជូន ធ ើយអាជាញ ្រជាែិអបសរាយកមករកា 
ទុកធៅសារមនធើរធនោះ។ បចចុបផនបសារមនធើរដដលធទើបជួសជុលរចួ ក៏កាំពុងពរងងឹខ្លួនធដើមផើាាំងបងាា ញនូវបុរាណ្វែទុជាធរចើន 
ដដលធៅកបុងឃាល ាំងមកដ្ឋក់ាាំងពពិ័រណ៍្ឱ្យធភញៀវបានធ ើញ និងដសវងយល់បដនទមផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតជីនូដាំណងឹ សតពីឿីរឿតដ់កចតូេដើមេឈើៃប ់នងិឿតរ់កែីមកេឈើៃប ់ែមករស ់                                      
េៅតាមបរេិវណរាសាទ នងិតាមទតីាាំងាំាំកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ន.រគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ និងបរសិាទ ន 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អាំញើធរំតអិបើឝរាសចឿរំមយួឥណ្ឌើជសួជលុសាលរាាំៃនរាសាទតារពចម 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ភលន់ ភលើ   
 
សាលរបាាំម្នរបាសាទារព មបានរងការខូ្ចខាែោ ង្ងន់្ងរ ធដ្ឋយសារការបាក់ធាល ក់ម្នដុាំងមគរធលើោប ជាគាំនរោ ង្ាំធពល 
ធនោះកាំពុងទទលួបានការជួសជុលធ ើងវញិ ធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរាស ការជាមួយភាគើឥ ឍ្  ដដលធរោងនឹងប ច្ប់ធៅ 
ឆ្ប ាំ២០១៩ខាងមុខ្។ 
 
«សាលរបាាំម្នរបាសាទារព មដដលទួលរងការខូ្ចខាែរ ូែកាល យជាពាំនូកងមមួយគាំនរធ ោះ ឥលូវធនោះរែូវបានជួលជុល 
ធ ើងវញិសធរមចបានពើ ៧០% ធៅ៨០%ធ ើយ» ធនោះធបើាមសមឋើរបស ់ធលាក ចន ់ឡាយ អបករគប់រគងការដ្ឋឌ នជួសជុល 
របាសាទារព ម កាលពើម្ងងទើ៥ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ ធលាកបដនទមធទៀែថ្ន «អបកជាំ ញធរោងនឹងជួលជុលសាលរបាាំ 
ធនោះ របមាណ្ជា ក់ក ឋ្ លម្នសាលរបាាំទាំងមូល ធដើមផើទុកមួយដផបកឱ្យសល់សរមាប់ធភញៀវធទសចរធ្វើការធរបៀបធ្ៀប 
រវាងដផបកដដលបានជសួជុលសាឋ រធ ើងវញិ និងដផបកដដលទុកឱ្យធៅាមសភាពធដើម»។ 
 
ាមការធរៀបរាប់របស ់ធលាក ចន ់ឡាយ ការងារជួសជុលមកទល់នងឹធពលធនោះ គឺបានសធរមចរចួរាល់ដផបករគឹោះជញ្ញជ ាំង និង
ដាំបូលមួយដផបក្ាំធ ើយធៅដផបកខាងធជើង ធៅសល់ដែដាំបូលដផបកក ថ្ ល និងការសមាអ ែបដនទមធទៀែប ុធ ត្ ោះ។ មា ង
ធទៀែ ឥ ូវធនោះ រកុមការងារបានឈប់សរមាកមយួរយៈរបមាណ្ពើរ ឬបើដខ្ ធដ្ឋយសាររដូវកាលធនោះជារដូវធភលៀងធាល ក់ ធ ើយ
ការងារដដលធសសសល់ជាដផបកដាំបូល ដដលធ្វើឲ្យរកុមការងារពិបាកធ ើងចុោះ ធរ ោះរអិលអាចប ថ្ លឲ្យធរោោះថ្នប ក់បាន។  
 
គួររមលឹកថ្ន ធរកាយការធសបើសុាំពើរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាកបុងឆ្ប ាំ២០០២ រដ្ឋឌ ភិបាលឥ ឍ្ ាមរយៈសាទ ប័នរសាវរជាវបុរាណ្វទិា
ឥ ឍ្  (Archeological Survey of India-ASI) រមួស ការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងអងគការយូធណ្សកូ បានចប់
ធផថើមការអភិរកសជួសជុល ទល់រទជាបនថប ធ ប់នូវរបាសាទារព ម។ កបុងដាំ្ក់កាលទើ១(២០០៤-២០១៤) គធរមាង
ធនោះសធរមចបានការជួសជុលរចួរាល់ទាំងរសុងនូវធរាងទងខាងធកើែធឆៀងខាងែផូង រានហាលខាងលចិធខាល ងទវ រ រចកចូលទើ
៤ ធខាល ងទវ រខាងលិច និងជញ្ញជ ាំងងមបាយធរកៀមអមសងខាង។ ធរៅពើចាំណុ្ចជួសជុលទាំងធនោះ ធៅមានដផបក ធរចើនធទៀែ 
ដដលរកុមការងារបានធ្វើការទល់រទ និងចងរែឹធដ្ឋយដខ្សកាប ធដើមផើការ រការរធបោះធាល ក់ឬដលួរលាំបដនទមធទៀែ។ សរមាប់
ជាំហានទើ២ (២០១៥-២០២៥) គធរមាងកាំពុងដាំធណ្ើ រការជួសជុលផគុ ាំធ ើងវញិនូវសាលរបាាំ ដដលរងខូ្ចខាែធសធើរ 
ទាំងរសុង ាមរយៈការរបមូលបាំដណ្កងមធាល កខូ់្ចខាែ មកធរៀបដាំធ ើងធៅាមទើាាំងឲ្យដូចពើសមយ័បុរាណ្ធ ើងវញិ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

សែុសនតភិាពានេធវើឱើយអងរវតតបៃលើញនវូសានាើមញញមឹដលេ់ទសច្ររគបទ់សិទ ីនងិរសបូទាញច្ាំណលូមនិេច្ុះរើងសតួ! 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 

ធោងាមប ឋ្ ញទាំ កទ់ាំនងសងគម     (Facebook)      សពមតចពត្ពោ ហ  ន សសន នាយករដ្ាមន្តនតីននប្ព្ះរាោណា

ចប្ក កមពុោ បានមានរបសាសន៍ធៅម្ងងទើ៦ ដខ្កកកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះថ្ន ធពលធនោះកមពុជាកាំពុងកាល យជាចាំណុ្ចធៅថ របស់ 
ធទសចរពិភពធលាក ជាពិធសសអងគរវែថ អចឆរយិៈដែមួយោម នពើរធលើធលាក។ កាលពើរបធទសជាែធិាល ក់កបុងភបក់ធភលើងសស្តងាគ ម 
អងគរវែថនិងរបាសាទរាប់ ន់ធទៀែ រែូវបានធបាោះបង់ធចលធដ្ឋយោម នការដងទាំ ធ ើយក៏ោម នធភញៀវធទសចរ្ហា៊ា នមក     
ទសស អងគរវែថធ ើយ។ សស្តងាគ មគឺធ្វើឱ្យកមពុជាបាែ់បងច់ាំណូ្លពើវសិ័យធទសចរណ៍្ោ ងធរចើន។ 
 
សធមថច យករដឌមស្តនថើបានបនថថ្ន “ធពលធនោះអងគរវែថដដលជាដួងរពលងឹរបស់កមពុជានិងជាធបែិកភណ្ឍ របស់ពិភពធលាករែូវ
បានអភិរកស ដងរកាជួសជុលធ ើងវញិ ធ ើយដដលកាំពុងទក់ទញទាំងធភញៀវធទសចរជាែ ិ និងអនថរជាែិរាប់លាន កក់បុង
មួយឆ្ប ាៗំ ។ អងគរវែថដដលជាមរែកអចឆរយិៈរបស់ដខ្មរ មិនរែឹមដែបានផឋល់ការងារជូនរបជាពលរដឌដខ្មរធ ោះធទ ប ុដនថរបាសាទ
ដ៏ចាំ្សម់ួយធនោះក៏បានផឋល់ការងារោ ងធរចើនដល់ជនជាែបិរធទសផងដដរ។ 
 
សពមតចពត្ពោ ហ  ន សសន បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ោម នែម្មលអវើធសមើនឹងែម្មលសនថិភាពធ ើយ។ សនថិភាពបានធ្វើឱ្យអវើៗទាំងអស ់ដដល
បានលិចកប់នងិបាែ់បង់បានធងើបលូែលាស់ធ ើងវញិ។ សនថិភាពបានធ្វើឱ្យអងគរវែថបងាា ញនូវសាប មញញឹមដល់ធទសចររគប់
ទិសទើ។ ធយើងរមួោប ដងរកាការ រសនថិភាព ធដើមផើអងគរវែថកាន់ដែមានឱ្កាសសាវ គមន៍ធភញៀវធទសចរ ដដលជារបភពចាំណូ្ល
មិនធចោះរ ើងសងួែរបសក់មពុជា។ 
 

កបុងកាលៈធទសៈ របធទសមានសុខ្សនថិភាព អងគរក៏បានកាល យជាធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក ធរកាមការខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបងរបស ់
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ដដលមានសពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន ជារបមុខ្។ ក៏ធដ្ឋយសារកាថ សនថិភាពធនោះ 
ដដរ ធទើបអងគររែូវបានធរសាចរសង់ អភិរកស ជួសជុលឱ្យរចួផុែពើហានិភ័យរគប់របធភទ រាប់ទាំងការោស់កកាយ និងការ 
ជួញដូរវែទុបុរាណ្ធទៀែផង។ កបុងការរមួចាំដណ្កអភិរកសនិងអភិវឌណន៍របកបធដ្ឋយចើរភាពរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ្រជាែិ 
អបសរាដដលមានែួ ទើរគប់រគងែាំបន់ឧទានអងគរ បានខ្ិែខ្ាំជួសជុល អភិរកសរបាសាទបុរាណ្ បានធ្វើឱ្យអងគរកាល យជាទើ 
ចប់អារមមណ៍្របស់ធទសចរជាែនិិងអនថរជាែិឱ្យមកទសស កាន់ដែធរចើនធ ើងៗ។ ធរៅពើធ ោះាមរយៈកាថ សនថិភាពក៏មាន
ប ថ្ ម្ដគូស របែិបែថិការបរធទសជាធរចើនចូលមករមួការងារធលើកែម្មលអភិរកស និងការ រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរជាមួយ    
កមពុជាផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាានេបើកវគបណ្តុះបណ្តើលដលប់គុលកិថមចី្ាំននួ១០៣ាំក ់សតពីរីបពន័ធរគបរ់គង បរសិាណើនអងរ     
ផើារភាជើបេ់ៅនងឹឿររគបរ់គងតាំបនរ់មណយីដាឋើនអងរេបតកិភណឌពភិពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ចិន សុើោុ ាំង រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ធដើមផើទទួលបាននូវរបសិទនភាពការងារកបុងការរគបរ់គងបរសិាទ ន ធៅែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានធបើក 
វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសថើពើរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ ផារភាជ ប់ធៅនឹងការរគប់រគងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរធបែិកភណ្ឍ  
ពិភពធលាក ដល់បុគគលិកងមើចាំននួ១០៣ ក ់ធរកាមអ្បិែើភាព ឯកឧត្តម ស ខ លកខណិា ទើរបឹកាអាជាញ ្រជាែិអបសរា និង
ជារបធានអងគភាពរគប់រគងបរសិាទ ន ធៅរពឹកម្ងងរព សផែិ៍ ទើ០៦ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅសាលសនបិសិទអងគរ អាជាញ ្រ
ជាែិអបសរា។ 
 
ឯកឧត្តម ស ខ លកខណិា បានមានរបសាសន៍ថ្ន ធដើមផើធ្វើការបណ្ថុ ោះប ថ្ លបុគគលកិងមើឱ្យទទួលបានរបសទិនភាពធលើ 
ការងារដផបករបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន។ ឯកឧែថមបនថថ្ន វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺធ្វើធ ើង ធដើមផើឱ្យសិកាខ កាមដសវង យល់នូវ
ផលប ោះ ល់ធៅធលើបរសិាទ នដដលធកើែធចញពើសកមមភាព និងធចញពើវធិានការការងាររបស់ខ្លួន។ សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន អាជាញ ្រ
ជាែិអបសរាទទួលបាននូវវញិ្ញដ បនបរែ ISO14001 ពើសាទ ប័នធា គុណ្ភាពជប ុន JQA (Japan Quality Assurance) 
ដដលសាទ ប័នធនោះ ទទួលសាគ ល់ជាអនថរជាែ ិដូចការខ្ិែខ្ាំរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ជាពិធសសការរគប់រគង របព័ននបរសិាទ ន ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាក អ៊ាុន មណ្ើ នើា រគូឧធទធស ម របព័ននរគប់រគងបរសិាទ នបាន ធលើកធ ើងថ្ន ធដើមផើឱ្យអងគរទទួលបានវញិ្ញដ បនបរែ 
ISO14001 រាល់ធលើកធ ោះ គឺរែូវធផថើមធចញពើធយើងរាល់ោប ។ ធលាក នើា ក៏បានធលើកធ ើងពើធោលនធោបាយបរសិាទ ន 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរាថ្ន អាជាញ ្រជាែិអបសរាធបថជាញ ចិែថជាំរុញការសាទ ប សងគមមួយឈរធលើមូលដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍សុើសងាវ ក ់
ោប រវាង ្មមជាែ ិ របាសាទ និងអបករសុក ធ លគឺរវាង បរសិាទ ន វបផ្ម ៌ និងស គមន ៍ ធដើមផើធា នូវការអភិវឌណ 
របកបធដ្ឋយ និរនថរភាពសរមាប់អបកជាំ ន់ធរកាយ ាមរយៈសកមមភាពជួសជុលដងរការបាសាទ និងសកមមភាពអភិវឌណន៍
ែាំបន់ធដ្ឋយស ការជិែសបទិនជាមួយសាទ បន័ជាែ-ិអនថរជាែ ិ។ 
 
អបករសើ មុែ ធគឿន ជាសិកាខ កាមដដលមកពើ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្អងគរ បានធលើកធ ើងថ្ន អបករសើមានការ 
សបាយរ ើករាយធដ្ឋយបានចូលរមួវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ ធ ើយក៏ជាឱ្កាសទទួលបានចាំធណ្ោះដងឹងមើៗបដនទមធទៀែដផបក 
រគប់រគងបរសិាទ ន ការអភិរកស និងអភិវឌណន៍ធៅកបុងែាំបនអ់ងគរ និងធបថជាញ ជួយជាំរុញផសពវផាយធោលការបរសិាទ នដល់ អាជើវករ
លក់ដូរ ដល់ធភញៀវជាែិ និងអនថរជាែិដដលមកទសស ធៅែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អនកអភរិកើឝេរេងយករពុះពទុធរបូែដលរកេ ើញេពលកាំណ្យជសួជលុរាសាទតារពចមដាកេ់ៅទតីាាំងេដើមវញិ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៨ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង  រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង  រសើរែ័ប 
 
របាសាទារព មរែូវបានកសាងធ ើងកបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ ធដើមផើថ្នវ យរពោះរាជកុសលចាំធ ោះរពោះមាារពោះអងគ 
ដដលមានរូបបដិមាសបងកបុងរូបភាពជា “របាជាញ បារមើ”។ របាសាទធនោះមានធឈាម ោះធដើមថ្ន «រាជវហិារ» រែូវបានចែ់ទុកថ្នជា
វែថរពោះពុទនសាស ដ៏្ាំ សម័យធ ោះ។ កបុងគធរមាងជួសជុលជាំហានទើ២ ដដលជាកិចចស របែិបែថិការឥ ឍ្ -កមពុជារកុម
ការងារបានធ្វើកាំ្យធៅសាលរបាាំ ធ ើយបានរបទោះធ ើញរពោះពុទនរូប២អងគ ដដលមានដែដងខ្លួន បាែ់រពោះធកស។ 
 
ធលាក ចន ់ឡាយ អបករគប់រគងការដ្ឋឌ នជួសជុលម្នរបាសាទារព ម បានឲ្យដឹងថ្ន ធរកាយទទួលអនុសាសន៍យល់រពមពើ
អបកជាំ ញការជាន់ខ្ពស់ម្នគណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkor រកុមការងាររបស់ធលាកនឹងយករពោះពុទនរូបធៅដ្ឋក់ធៅសាលរបាាំ 
ដដលជាទើាាំងធដើមម្នពុទនរូបធ ោះវញិ ធដើមផើឲ្យរបជាពលរដឌ ក៏ដូចជាធភញៀវធទសចរធោរពបូជា។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន ពុទនរូប២
អងគធ ោះ គឺជាពុទនរូបរបក់ គ ដដលរកុមការងាររបស់ធលាកបានរបទោះធ ើញ ធពលធ្វើកាំ្យអាំ ុងធពលចប់ធផថើម
ការដ្ឋឌ នជួសជុលសាលរបាាំអាំ ុងឆ្ប ាំ២០១១។ 
 
ោ ង្ក៏ធដ្ឋយ ធលាក ចន ់ឡាយ មិនទនអ់ាចបញ្ញជ ក់បានអាំពើកាលបរធិចឆទម្នការដដងារពោះពុទនរូបធៅែមកល់ធៅទើាាំង 
ធដើមធៅធ ើយធទ ធដ្ឋយសារការជួសជុលសាលរបាាំមិនទន់រចួរាល់សាទ ពរ ធជៀសវាងការធាល ក់ដុាំងម ឬកាំធទចធផសងៗមកប ោះ 
ពុទនរូបអាចប ថ្ លខូ្ចខាែដងមធទៀែ។ 
 
គួររមលឹកថ្ន ធរកាយការធសបើសុាំពើរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាកបុងឆ្ប ាំ២០០២ រដ្ឋឌ ភិបាលឥ ឍ្ ាមរយៈសាទ ប័នរសាវរជាវបុរាណ្វទិា 
ឥ ឍ្  (Archeological Survey of India-ASI) រមួស ការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងអងគការយូធណ្សកូ បានចប់
ធផថើមការអភិរកសជួសជុល ទល់រទជាបនថប ធ ប់។ ជាក់ដសថង កបុងដាំ្ក់កាលទើ១ (២០០៤-២០១៤) គធរមាងធនោះ
សធរមចបានការជួសជុលរចួរាល់ទាំងរសុងនូវធរាងទងខាងធកើែធឆៀងខាងែផូង រានហាលខាងលិច ធខាល ងទវ ររចកចូលទើ៤ 
ធខាល ងទវ រខាងលិច និងជញ្ញជ ាំងងមបាយធរកៀមអមសងខាង។ ធរៅពើចាំណុ្ចជួសជុលទាំងធនោះ ធៅមានដផបកធរចើនធទៀែ ដដល
រកុមការងារបានធ្វើការទល់រទ និងចងរែឹធដ្ឋយដខ្សកាប ធដើមផើការ រការរធបោះធាល ក់ឬដួលរលាំបដនទមធទៀែ។ សរមាប់ជាំហាន
ទើ២ (២០១៥-២០២៥) គធរមាងកាំពុងដាំធណ្ើ រការជួសជុលផគុ ាំធ ើងវញិនូវសាលរបាាំ ដដលរងខូ្ចខាែធសធើរទាំងរសុងាម   
រយៈការរបមូលបាំដណ្កងមធាល កខូ់្ចខាែ មកធរៀបដាំធ ើងធៅាមទើាាំងឲ្យដូចពើសម័យបុរាណ្ធ ើងវញិ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

កមពុំ អបអរសាទររាសាទសាំបរូៃរពគកុំសមើបតតេិបតកិភណឌពភិពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧  
 
ធនោះជាធមាទនភាពជាែងិមើមួយធទៀែ ដដល “របាសាទសាំបូរម្រពគុក” រែូវបានចុោះប ជ្ ើជាធបែិកភណ័្ឍ ពិភពធលាកធ ើយ ធៅ
កបុងកចិចរបជុាំគណ្ៈកមាម ្ិការ ធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក ធៅទើរកុង Krakow របធទសប ូ ូញ កាលពើម្ងងទើ០៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ
២០១៧ យប់មិញធនោះ។ 
 
ការសធរមចប ច្ូ លរបាសាទសាំបូរម្រពគុកកបុងប ជ្ ើធបែិកភ័ណ្ឍ ធនោះ រែូវបានធ្វើធ ើងធៅកបុងកិចចរបជុាំកាំពូលធលើកទើ ៤១ ម្ន  
គណ្ៈកមាម ្ិការធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកដដលរបារពនធ ើងកាលពើម្ងងទើ០២ -១២ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ដដលមាន ១៩៣ 
របធទសជាសមាជិក និង ២១ របធទសជាគណ្ៈកមាម ្ិការអចិម្ស្តនថយប៍ានសធរមចអនុម័ែប ច្ូ លរបាសាទសាំបូរម្រពគុកជា
សមផែថិធបែិកភ័ណ្ឍ ពភិពធលាក  ធវលាធមា ង ៩.៤០  ទើ (ធមា ងធៅកមពុជា) យប់ម្ងងទើ ០៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅទើ
រកុង Krakow របធទសប ូ ូញ។ 
 
សូមអរគុណ្ដល់រកសងួវបផ្ម៍នងិវចិិរែសិលផោះ និងរគបម់នធើរសាទ ប័ន កព់័នឌ រមួជាមួយមស្តនថើ និង អាជាញ ្រមានសមែទកិចច 
រគប់លាំដ្ឋប់ថ្នប ក់ដដលបានចូលរមួខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបងកបុងការដងរកាការ រអភិរកស និងប ច្ូ លរបាសាទសាំបូរម្រពគុកជាសមផែថិ
ធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកជាសាទ ពរកាលពើយប់មិញធនោះ។ សូមជូនពរបងបអូនជនរមួជាែ ិ បានសបាយរ ើករាយធៅកបុងម្ងងចុង 
សបាថ  ៍ទាំងអស់ោប ៕ 
 
អែទបទ និងរូបភាព : ធ វសប៊ាុកសធមថចអគគមហាធស បែើធែធជា  ៊ាុន ដសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា។ 
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រាជរដាឋើភិាលកមពុំ េផ៳ើសារលិែិតែថលងអាំណរគុណ អគាំយិឿអងឿរយូេណសូ េរឿយ                            
«រាសាទសាំបូរៃរពគុក» រតូវានច្ុុះប្៱ីំសមើបតតិេបតិកភណឌពិភពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ  
 

របមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើ ម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
បានធផញើសារលិខ្ិែផលូវការមួយ ធដ្ឋយបានដងលងអាំណ្រគុណ្ ចាំធ ោះអគគ យកិាអងគការយូធណ្សកូ គឺ ធលាករសើ Irina 
BOKOVA ប ធ ប់ពើ «របាសាទសាំបូរម្រពគុក» របស់របធទសកមពុជា រែូវបានចុោះប ជ្ ើជាសមផែថិធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក  ម្ងង
ទើ៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧  សម័យរបជុាំធលើកទើ៤១ ម្នគណ្ៈកមមការធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក ធៅទើរកុង Cracovie ម្ន
របធទសប ូ ូញ។ 
 

ធោងលិខ្ែិដងលងអាំណ្រគុណ្ដដលធចញផាយ  លាង ចម្ងងទើ៩ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ សពមតចពត្ពោ ហ  ន សសន បាន
ដងលងថ្ន «កបុង មរាជរដ្ឋឌ ភិបាល នងិរបជាជនកមពុជា ខ្ញុ ាំសូមធឆលៀែយកឱ្កាសធ រធពញធដ្ឋយកថើរ ើករាយធនោះ ធដើមផើដងលង
អាំណ្រគុណ្ោ ងកក់ធៅថ បាំផុែ ចាំធ ោះធលាកជាំទវ និងសមាជិកគណ្ៈកមមការធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក ដដលបានខ្ិែខ្ាំរបឹង
ដរបងកបុងការទទួលសាគ លែ់ម្មលសកលោ ងវធិសសវសិាល ម្នែាំបន់របាសាទសាំបូរម្រពគុក និងបានអនុមែ័ចុោះប ជ្ ើធបែកិ-
ភណ្ឍ ពិភពធលាក»។ 
 

សូមអានខ្លមឹសារលិខ្ិែដងលងអាំណ្រគុណ្របស់  យករដឌមស្តនថើកមពុជា ជូនចាំធ ោះធលាករសើអគគ យកិាអងគការយូធណ្សកូ 
ខាងធរកាមធនោះ៖ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតីជូនដាំណឹងសតីពី ឿរបិទំន់ទី៣ៃនរាសាទតាែកវ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រាជរដាឋើភិាលកមពុំ េផ៳ើសារលិែិតជូនជនរួមំតិច្ូលរួមអបអរសាទរបាំតើប់ពី «រាសាទសាំបូរៃរពគុក»      
រតូវានច្ុុះប្៱ីំសមើបតតិេបតិកភណឌពិភពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ ឯកឧែឋម ធកែ ធសាតន់ 
 
សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា ធៅលាង ចម្ងងទើ៩ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ
២០១៧ធនោះ បានធចញសារជូនជនរមួជាែិទាំងអស់ទក់ទងជាមួយ ធមាទនភាពជាែិដដល «ែាំបនរ់បាសាទសាំបូរម្រពគុក» 
រែូវបានចុោះកបុងប ជ្ ើជាធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក ធៅម្ងងទើ៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ។ 
 
ជាមួយនឹងសារលិខ្ែិធនោះ របមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានអាំ វ វឲ្យរគប់សាទ ប័ន និងជនរមួជាែទិាំងអស់ ចូលរមួអបអរ
សាទរ ធដ្ឋយធ្វើការវាយគង ទូងសគរ ធោោះធបា ែ និងទោះរែធដ្ឋកាមរគបម់ធ្ាបាយដដលខ្លួនមានធៅធវលាធមា ង ១០រពឹក 
ម្ងងទើ១០ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅរគបទ់ើកដនលងសាធារណ្ៈ ឲ្យបានកុោះករធខ្ញៀវខាញ រ របកបធដ្ឋយទឹកចិែថធមាទនៈ និងភាព
សបាយរ ើករាយចាំធ ោះរពឹែថិការណ៍្ជារបវែថិសាស្តសថធនោះ។ 
 
ការសធរមចប ច្ូ ល «របាសាទសាំបូរម្រពគុក» កបុងប ជ្ ើធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកធនោះ រែូវបានធ្វើធ ើងធៅកបុងកិចចរបជុាំកាំពូល
ធលើកទើ៤១ ម្នគណ្ៈកមាម ការធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក ដដលរបារពនធ ើងធៅពើម្ងងទើ០២-១២ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ដដល
មាន១៩៣ របធទសជាសមាជកិ និង២១របធទស ជាគណ្ៈកមាម ្ិការអចិម្ស្តនថយ ៍បានសធរមចអនុមែ័ប ច្ូ ល «របាសាទសាំ
បូរម្រពគុក» ជាសមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក  ធវលាធមា ង៩៖៤០ ទើ (ធមា ងធៅកមពុជា) យប់ម្ងងទើ៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ
២០១៧ ធៅទើរកុង Cracovie របធទសប ូ ូញ។ 
 
សូមជរមាបថ្ន របាសាទសាំបូរម្រពគុក មានទើាាំងសទិែធៅកបុងភូមិសាំបូរ  ុាំសាំបូរ រសុករបាសាទសាំបូរ ធខ្ែថកាំពង់្ ាំ ដដល
មានចាំងាយ២៥គើ ូដម រែ ពើទើរមួធខ្ែថកាំពង់្ាំ ាមផលូវជាែិធលខ្៦៤ បែ់សាថ ាំាមផលូវកូនធាប ែ។ 
 
សាំបូរម្រពគុកធនោះ ជារាជធានើចសបុ់រាណ្ធឈាម ោះ ថ្នឥសានបុរៈ ដដលកាលពើសម័យធ ោះ ជាមជឈមណ្ឍ លម្នសាស ឧទធសិ
ថ្នវ យដល់សិវៈនិយម។ រកុមរបាសាទធនោះសាងសង់អាំពើឥដឌាន់ ងមបាយធរកៀម និងងមភក់ ដដលលាំអរធលើជញ្ញជ ាំងរបាសាទ 
ធ ើយរែូវបានកសាងធ ើងធៅរជជកាលរពោះបាទ ឥសានវរ មន័ទើ១ កបុងសែវែសទើ៧។ ាមការរសាវរជាវបានឲ្យដឹងថ្នធៅទើ
ធ ោះ មានរបាសាទរបមាណ្ជាង១០០របាសាទ ដដលដចកធចញជា៤រកុម្ាំៗ។ បចចុបផនប របាសាទទាំងធនោះបាននឹងកាំពុង
ទក់ទញធភញៀវធទសចរជាធរៀងរាល់ម្ងង ដដលបានផថល់ការងារដល់របជាពលរដឌធៅទើធនោះធទៀែផង៕ 
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អាំញើធរំតិអបើឝរា រារពធពិធីអបអរសាទរឿរច្ុុះប្៱ីតាំបន់រាសាទសាំបរូៃរពគុកំេបតិកភណឌពិភពេលាក 
េៅមុែរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
រសបាមការអាំ វរបស់របមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា និងធដើមផើអបអរសាទរចាំធ ោះការចុោះែាំបន់របាសាទសាំបូរម្រពគុកកបុង
ប ជ្ ើធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក អាជាញ ្រជាែិអបសរា និងមនធើរវបផ្ម៌ និងវចិិរែសិលផៈធខ្ែថធសៀមរាប បានជួបជុាំោប ធដើមផើរបារពន
ពិ្ើទូងសគរ និងរបកាសអបអរសាទរធៅមុខ្របាសាទអងគរវែថ ដដលជាធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកដាំបូងបងអស់របស់របធទស   
កមពុជា  រពឹកម្ងងទើ១០ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ពិ្ើធនោះរបារពនធ ើងធរកាមអ្ិបែិភាពរបស់ ឯកឧត្តម សឺង គ្ង់ ទើរបឹកា និងជាែាំ្ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់     
អគគ យកអាជាញ ្រជាែអិបសរា ធដ្ឋយមានការចូលរមួអាំពើថ្នប កដ់ឹក ាំអាជាញ ្រជាែអិបសរា ែាំ្ងមនធើរវបផ្ម៌ និងវចិិរែ
សិលផៈធខ្ែថធសៀមរាប ភាប ក់ងារស ឋ្ ប់ធាប ប ់ ភាប ក់ងារធទសចរ ធភញៀវធទសចរ និងរបជាពលរដឌជាធរចើនរូបធទៀែោ ងកុោះករ 
និងរបកបធដ្ឋយទឹកចែិថធមាទនៈ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន ការចុោះ«ែាំបន់របាសាទសាំបូរម្រពគុក» កបុងប ជ្ ើធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាកធនោះ រែូវបានធ្វើធ ើងធៅកបុងកិចចរបជុាំ
កាំពូលធលើកទើ៤១ ម្នគណ្ៈកមាម ការធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក ដដលរបារពនធ ើងធៅពើម្ងងទើ០២-១២ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ 
ដដលមាន១៩៣របធទសជាសមាជកិ និង២១របធទស ជាគណ្ៈកមាម ្ិការអចិម្ស្តនថយ ៍ បានសធរមចអនុមែ័ប ច្ូ ល «ែាំបន់
របាសាទសាំបូរម្រពគុក» ជាសមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក  ធវលាធមា ង៩៖៤០ ទើ (ធមា ងធៅកមពុជា) យប់ម្ងងទើ៨ ដខ្   
កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅទើរកងុ Kracow របធទសប ូ ូញ។ 
 
របាសាទសាំបូរម្រពគុក មានទើាាំងសទិែធៅកបុងភូមសិាំបូរ  ុាំសាំបូរ រសុករបាសាទសាំបូរ ធខ្ែថកាំពង់្ ាំ ដដលមានចាំងាយ២៥
គើ ូដម រែ ពើទើរមួធខ្ែថកាំពង់្ ាំ ាមផលូវជាែិធលខ្៦៤ បែ់សាថ ាំាមផលូវកូនធាប ែ។ 
 
សាំបូរម្រពគុកធនោះ ជារាជធានើចសបុ់រាណ្ធឈាម ោះថ្ន ឥសានបុរៈ ដដលកាលពើសម័យធ ោះ ជាមជឈមណ្ឍ លម្នសាស ឧទធសិ
ថ្នវ យដល់សិវៈនិយម។ រកុមរបាសាទធនោះសាងសង់អាំពើឥដឌាន់ ងមបាយធរកៀម និងងមភក់ ដដលលាំអរធលើជញ្ញជ ាំងរបាសាទ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធ ើយរែូវបានកសាងធ ើងធៅរជជកាលរពោះបាទ ឥសានវរ មន័ទើ១ កបុងសែវែសទើ៧។ ាមការរសាវរជាវបានឲ្យដឹងថ្ន ធៅទើ
ធ ោះ មានរបាសាទរបមាណ្ជាង១០០របាសាទ ដដលដចកធចញជា៤រកុម្ាំៗ។ បចចុបផនប របាសាទទាំងធនោះបាននឹងកាំពុង
ទក់ទញធភញៀវធទសចរជាធរៀងរាល់ម្ងង ដដលបានផថល់ការងារដល់របជាពលរដឌធៅទើធនោះធទៀែផង៕ 
 

     
 

     
 

គណៈកមមឿរច្រមុុះេដើមើបីរុុះេរើសាំណង់ែុសច្ើាប់កនុងតាំបន់អងរជួបពិភាកើាេនាើេដើមើបីអនុវតតឿរៃរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
គណ្ៈកមមការចរមុោះដដលរែូវបានបធងកើែធ ើងធដើមផើអនុវែថការងាររុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ បាន
ជួបពិភាកាោប ធៅសាលាធខ្ែថធសៀមរាប  រធសៀលម្ងងទើ១១ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធដើមផើរោិះរកមធ្ាបាយអនុវែថការងារឲ្យ
មានរបសិទនភាព ធពលខាងមុខ្ធនោះ។  
 
កិចចរបជុាំធនោះរបារពនធ ើងធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងឯកឧត្តម លី សំរទិ្ធ 
អភិបាលរងធខ្ែថធសៀមរាប និងជាែា្ំ ងអភបិាលម្នគណ្ៈអភិបាលធខ្ែថធសៀមរាប ធដ្ឋយមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើ
អភិបាលរសុករកងុដដលជាបក់បុងែាំបនអ់ងគរ កមាល ាំងអាវុ្ ែទធខ្ែថ នគរបាលការ រធបែិកភណ្ឍ  នងិថ្នប ក់ដកឹ ាំជាធរចើនរូប
ធទៀែ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អងគរបជុាំទាំងមូលបានឯកភាពោប ធលើការងាររុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងែាំបនអ់ងគរ កបុងន័យការ រឲ្យបាននូវធបែិកភណ្ឍ   
អងគរ។ ជាពិធសស ការធរៀបចាំមធ្ាបាយ សមាភ រៈ និងធរែៀមកមាល ាំងធដើមផើទប់សាក ែ់បាែុភាព្មួយដដលអាចនងឹធកើែមាន
ធ ើងកបុងអាំ ុងធពលអនុវែថការងារ។ 
 
ធដើមផើជាសារដ្ឋស់ធែឿនដល់មាច ស់សាំណ្ងខុ់្សចាប់ទាំងអសក់បុងែាំបនអ់ងគរ នងិសាធារណ្ជនទាំងអស់ គណ្ៈកមមការ
ចរមុោះនងឹធរៀបចាំសនបិសើទសារពែ័៌មានមួយ រពកឹម្ងងទើ១២ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ សនបិសើទសារព័ែម៌ានធនោះនងឹជួយជាំរុញ
ឲ្យមាច ស់សាំណ្ង់នងិសាធារណ្ជនយលដ់ឹងកាន់ដែចាសអ់ាំពើផលប ោះ ល់ម្នសាំណ្ង់ចាំធ ោះធបែកិភណ្ឍ អងគរ និងចូលរមួ
អភិរកសឲ្យបានគង់វងស។ 
 

     
 

     
 

យុទធាំឿររុុះេរើសាំណង់ែុសច្ើាប់កនុងតាំបន់អងរនឹងោប់េផតើមេៅកនុងសាឍើច៍ទី៣ែែកកដាេនុះ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១២ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ជាង៥០០ករណ្ើ កបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាចនឹងធ្វើធ ើងកបុងអាំ ុងសបាថ  ៍ទើ៣ ដខ្កកកដ្ឋ 
ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុខ្ធនោះ។ ការរុោះធរ ើធនោះនឹងចប់ធផថើមធចញពើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ដដលធៅធកៀកនឹងរបាសាទ ធ ើយបនថធៅ
សាំណ្ង់ខុ្សចាប់ធផសងៗធទៀែដដលកាំពុងគាំរាមកាំដ ងោ ងខាល ាំងដល់ធបែិកភណ្ឍ អងគរ។ 
 
កបុងសនបសិើទសារព័ែ៌មាន ដដលធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងរដឌបាលធខ្ែថធសៀមរាប  រពឹកម្ងងទើ១២ ដខ្កកកដ្ឋ ធនោះ 
ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរាបញ្ញជ ក់ថ្ន បចចុបផនបរកមុការងាររមួោប រវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា    
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រដឌបាលធខ្ែថធសៀមរាប នងិអាជាញ ្រមូលដ្ឋឌ នសរមាប់អនុវែថការងារធនោះបានបធងកើែធ ើងរចួរាល់ធ ើយ ធៅដែរកុមរបចាំរកុង
រសុកនើមួយៗធរៀបចាំដផនការលមអិែ ធដើមផើអនុវែថការងារឲ្យមានរបសិទនភាពខ្ពស់ប ុធ ត្ ោះ។ 
 
ឯកឧែថមបញ្ញជ ក់ថ្ន សាំណ្ងខុ់្សចាប់ទាំងអស់ធនោះ រកុមការងារបានសិកាធ ើញពើផលប ោះ ល់ធដ្ឋយតធ ល់ និងធដ្ឋយ
របធោលចាំធ ោះធបែិកភណ្ឍ អងគរ ធ ើយោម នសាំណ្ង់ខុ្សចាប់្មួយដដលរែូវបានធលើកដលងមិនរុោះធរ ើធ ោះធទ។ ការអនុ
វែថដូធចបោះ គឺធដើមផើរកាឲ្យបាននូវធបែិកភណ្ឍ អងគរ ធជៀសឲ្យផុែពើការដ្ឋក់អងគរចូលធៅកបុងប ជ្ ើធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក
របឈមនឹងធរោោះថ្នប ក់ ឬអាចនឹងរែូវរបឈមនងឹការដកធចញពើប ជ្ ើធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក។ 
 
 ក់ព័នននឹងការែវា ដដលអាចនឹងធកើែមានធ ើង កបុងអាំ ុងធពលដដលរកុមការងារចុោះបាំធពញែួ ទើធ ោះ ឯកឧតតម្ លី សំរិទធ 
អភិបាលរងធខ្ែថធសៀមរាប បញ្ញជ ក់ថ្ន “ការងារធនោះគឺធដើមផើដងរកានូវធបែិកភណ្ឍ ដូនារបស់ធយើង។ ធបើមានអបកធ្វើបាែុកមម
ដមនធែើធគធ្វើធដើមផើអវើ? ធដើមផើការ រអបកធ្វើខុ្សឬោ ង្? ធយើងសងឃមឹថ្ន របជាពលរដឌនឹងបានយល់ពើបញ្ញា ធនោះ ធ ើយ
រមួោប ធដើមផើការ រធបែិកភណ្ឍ ដូនា។ ធយើងបានធរែៀមកមាល ាំងរចួជាធរសចកបុងករណ្ើ មានការែវា ្មួយធកើែធ ើង។ ធយើង
មិនអាចអនុញ្ញដញ ែឲ្យពកួោែ់រារា ាំងដល់ការងារដងរកាធបែិកភណ្ឍ ធ ើយ។ ដែធយើងពិែជាបួងសងួកុាំឲ្យមានករណ្ើ របឈម
មុខ្ោប រវាងកមាល ាំងសមែទកិចច និងរបជាពលរដឌ”។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន កបុងអាំ ុងធពលយុទន ការធបាោះធឆ្ប ែធរជើសធរ ើសធម ុាំធៅសងាក ែ់ កនលងធៅងមើៗធនោះ សាំណ្ងខុ់្សចាប់កបុង
ែាំបនអ់ងគរបានធកើនធ ើងោ ងគាំ ុក ដដលធ្វើឲ្យប ោះ ល់ោ ង្ងន់្ ងរដល់ធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាកអងគរ។ ាមរបាយការណ៍្
ផលូវការរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា សាំណ្ងខុ់្សចាប់ទាំងធនោះមានចាំននួ៥២១ករណ្ើ  ដដលសាំណ្ង់ខ្លោះធៅធកៀកជែិនឹង
របាសាទមានចមាង យរែឹមដែ៥០ដម រែ ធៅ១០០ដម រែប ុធ ត្ ោះ ពើរបាសាទ ។ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានសធរមចធចញធោល
ការណ៍្រុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ទាំងធនោះធចញ ធដើមផើដងរកាឲ្យបាននូវធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកអងគរសរមាប់កូនធៅជាំ ន់  
ធរកាយៗធទៀែ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

អគាំយកអាំញើធរំតិអបើឝរាសាំណូមពរដល់រគប់បណ្តើសារព័ត៌មានទាាំងអស់                                         
សូមផើាយព័ត៌មានេដាយេ្ឍើតេលើភាពរតឹមរតូវនិងេេលឿរណ៍េបតិកភណឌ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១២ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ដងលងកបុងឱ្កាសធបើកសនបិសើទសារព័ែ៌មានសថើពើ «វធិានការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងែាំបនអ់ងគរ»  រពឹកម្ងងទើ១២ ដខ្កកកដ្ឋ 
ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅមជឃមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែអិបសរា ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានសាំណូ្មពរ
ដល់រគប់ប ថ្ សារព័ែ៌មានទាំងអស ់ សូមផសពវផាយព័ែ៌មានធដ្ឋយរបកាន់ខាជ ប់នូវជាំ រឧែថមគែជិាែិ រសឡាញ់ជាែិ 
រសឡាញ់ធបែិកភណ្ឍ ជាែិជា្ាំ សូមចូលរមួទាំងអស់ោប ធដើមផើដងរកាធបែិកភណ្ឍ អងគរឱ្យបានជាដ្ឋច់ខាែ ជាជាងការធរបើ
របាស់ព័ែ៌មានមួយចាំនួនដដល ាំឱ្យរា ាំងសធោះដល់កចិចការម្នការការ រ ការអភិរកសមរែកធបែិកភណ្ឍ អងគរដ៏ម្ងលថ្នល របស់ធយើង»។ 
 
ការធលើកធ ើងដូធចបោះ ធរ ោះកនលងមកមានការផសពវផាយព័ែ៌មានមួយចាំនួនដដលខ្វោះខាែសចចភាព នងិភាពរែឹមរែូវ ឬមាន
ការយល់ដឹងែិចែួចពើសាទ ប័នអាជាញ ្រជាែអិបសរា ឬខ្ឹងសមារចាំធ ោះការអនុវែថចាប់ដដលប ោះ ល់ដល់ផលរបធោជន៍
តធ ល់ខ្លួន និងញុោះញង់ោម នមូលដ្ឋឌ នចាស់លាសម់កធលើសាទ ប័នអភិរកសមរែកធបែិកភណ្ឍ  ាំឱ្យមហាជនមិនធពញចែិថដល់
អាជាញ ្រជាែិអបសរា ខ្ណ្ៈដដលថ្នប ក់ដកឹ ាំ មស្តនថើ បុគគលិកជាធរចើនម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរាបានខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបងដងរកា អភិរកស 
ជួសជុលមរែកវបផ្ម៌របស់ដូនាឱ្យគង់វងសនិងការ ររបធោជន៍រមួរបស់ជាែិ។ ជាក់ដសថងាមរយៈការដឹក ាំដ៏ឆ្ល ែម្វ
របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល នងិ សពមតចវិរ លរញ្ញា  ស ខ អាន បានធ្វើឱ្យបរធទសទទួលសាគ ល់ នងិឱ្យែម្មលធលើការងារអភិរកស    
ដងរកា រគប់រគង ធបែកិភណ្ឍ របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានធជាគជ័យរគប់រូបភាពធលើឆ្កអនថរជាែិ។ ជាងធនោះធៅធទៀែ 
បចចុបផនបអបកជាំ ញដខ្មរមានសមែទភាពធពញធលញ និងធលចធធាល ជាងធគកបុងែាំបន់អាសុើអាធគបយ ៍ ធ ើយមានការទទួលសាគ ល់
ពើប ថ្ អបកជាំ ញអនថរជាែិកបុងការជួសជុល អភិរកសមរែកវបផ្ម៌របសខ់្លួន។ 
 
ម ាងធទៀែ វសិ័យសារព័ែ៌មានគឺមានឥទនិពលខាល ាំងសរមាប់ការអភិវឌណសងគម ដូធចបោះកបុង មជាអបកសារព័ែ៌មានមាប ក់គួរយក
ចិែថទុកដ្ឋក់ខ្ពស់ធលើសាំធណ្រ និងសាំធ ងរបស់ខ្លួន ធចៀសោ ង្កុាំដុែឱ្យធខាល ច កុាំធរាចឱ្យធៅ។ កបុងករណ្ើ មានការ
ផសពវផាយបានរែឹមរែូវ ធ ោះសងគមនឹងមានរធបៀបធរៀបរយ មានការចូលរមួកបុងកិចចការអភិរកសធរចើនពើរសទប់មហាជន ដែ
ផធុយធៅវញិធបើការផសពវផាយមិនបានរែឹមរែូវ លធមអៀង ខ្វោះធ ែុផលចាស់លាស់ ធ្វើឱ្យពុលដលស់ងគម ធមើលសជាធមម  
មនុសសដលងឱ្យែម្មល ដលងធជឿជាក់ធលើអបកមានសមែទកចិច ខ្វោះការចូលរមួដងរកា នងិសអប់ធខ្ពើមសាទ ប័នមួយដដលរបងឹដរបង
ធដើមផើដងរកា ការ រមរែកវបផ្ម៌របស់ជាែិទាំងមូល៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

រាសាទតាៃនបងអូតសរមស់កនុងៃរពៀងេជើងរាសាទតារពចម 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
របាសាទាម្ន មានរច ប័ទមដ៏លអឯក មិនខុ្សពើរបាងគរបាសាទបុរាណ្ដខ្មរធផសងធទៀែ។ ធទោះបើ ជាដបបធនោះកថើ ធបើនោិយពើ
ធឈាម ោះម្នរបាសាទមួយធនោះ មានមនុសសែចិ្ស់ដដលបានសាគ ល់ នងិបានធៅដល់។ មានទើាាំងធៅកបុងម្រពខាងធជើង
របាសាទារព ម និងខាងធកើែរបាសាទាដកវធឆ្ព ោះធៅខាងធជើងរបដ ល ៨០០ដម រែ របាសាទាម្នកសាងធ ើងកបុងសែ
វែសទើ១២ កបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ ធដើមផើឧទធសិដល់រពោះពុទនសាស មហាោន។ 
 
បុគគលិកដផបកធទសចរណ៍្ម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរាបានឲ្យដឹងថ្ន ជាម្យមធៅរដូវរបាាំង មានធទសចររបមាណ្ពើ ១៥០ ធៅ
២០០ ក់ ដដលចូលធៅទសស របាសាទាម្ន។ អបករសើ ស៊ាែ ែុលា បុគគលកិដផបកធទសចរណ៍្របចាំធៅរបាសាទាម្ន 
បានឲ្យដឹងធទៀែថ្ន ធៅរដូវវសាធនោះ មិនសូវមានធភញៀវមករបាសាទាម្នធ ើយ គឺកបុងមួយម្ងងមានរបដ ល៥០ ក់ដែ
ប ុធ ត្ ោះ។ 
 
ាមអបករសើ ស៊ាែ ែុលា ធដ្ឋយសារសទិែធៅកបុងម្រព និងកបុងរដូវវសាផងធ ោះ ដូធចបោះករមមានធទសចរចូលធៅដល់របាសាទ
ាម្នធនោះ្ស់ ធ ើយធភញៀវទាំងធ ោះ ធរចើនជាបរធទស ជនជាែិអឺរ  ុប។ 
 
សាធារណ្ជនទាំងអស់ គួរចា្ំ យធពលធៅទសស របាសាទាម្ន ធរ ោះថ្ន មិនរែឹមដែមានធទសភាពរសស់សាអ ែ ដងម
ទាំងមានសភាពសងប់សាង ែ ់ ស័កថសិមជាទើសកាក រៈដ៏មានបារមើ សរមាបអ់បកមានជាំធនឿ។ ធលើសពើធនោះ ធភញៀវធទសចរទាំងអស់ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

នឹងបានឮសាំធ ងទកឹធាល ក់ ធចញពើទាំនប់បារា ាំង ដដលសទិែធៅខាងធជើងរបាសាទាម្ន ដដលមានចាំងាយពើោប រែឹម ១០០
ដម រែដែប ុធ ត្ ោះ៕ 
 
សូមអធ ជ្ ើញទសស  ទិដឌភាពខ្លោះៗម្នសរមស់របាសាទាម្ន  រដូវវសាធនោះដូចែធៅ៖ 
 

     
 

     
 

ឆមាសទី១ៅនាើាំ២០១៧ អាំញើធរំតិអបើឝរាានអនុញ្ញើតសាងសង់និងជួសជុលសាំណង់                              
តូច្តាច្ច្ាំននួ ៣២៦ ករណ ីកនុងតាំបន់អងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៨ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ រកុមការងារស គមន៍ 
 
ធៅឆមាសទើ១ ឆ្ប ាំ២០១៧ កនលងធៅធនោះ ការងារស គមន៍របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានចុោះរែែួពិនិែយសាំធណ្ើ សាងសង់ 
និងជួសជុលសាំណ្ង់ែូចាចចាំនួន៤៦៩ ករណ្ើ  កបុងធ ោះដដររកុមការងារស គមន៍ បានអនុញ្ញដ ែឱ្យរបជាពលរដឌសាង
សង់ នងិជួសជុល ចាំនួន ៣២៦ករណ្ើ  កបុងភូមិចាំនួន១០ ដដលសទែិធៅកបុង រសុកចាំនួន៤ រកុង១ កបុងែាំបន់ រមណ្ើ យដ្ឋឌ ន
អងគរ។ 
 
រកុមការងារស គមន៍បានចុោះរែួែពិនែិយ សរមបសរមួលអនុញ្ញដ ែសាងសង់ និង ជួសជុលសាំណ្ង់ែូចដល់ខ្បងផធោះរបជា
ពលរដឌកបុងែាំបន់អងគរដដលមានចាំននួ៤៦៩ ករណ្ើ  កបុងរសុកទាំង ៥ គឺ រសុករបាសាទបាគងចាំនួន ៥៤ ករណ្ើ , រសុកអងគរ្ាំ
ចាំនួន១ ករណ្ើ , រសុកពួកចាំនួន៤៥ ករណ្ើ , រកុងធសៀមរាបចាំនួន១៩១ ករណ្ើ  នងិរសុកប ធ យរសើចាំនួន ៣៤ករណ្ើ ផងដដរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ដសថងធចញពើសកមមភាពទាំងធនោះ រកុមការងារស គមន៍អាជាញ ្រជាែអិបសរាដែងដែ ចុោះធៅាមធោលធៅរបស់ខ្លួនដលខ់្បង
ផធោះរបជាពលរដឌជាធរៀងរាល់ម្ងង ធដើមផើធដ្ឋោះរសាយ បញ្ញា ជូនពួកោែ់។ អាជាញ ្រជាែិអបសរាដែងដែធៅដកផរ និងយកចិែថ
ទុកដ្ឋក់រគប់បញ្ញា  ចាំធ ោះរបជាពលរដឌទាំងសុខ្ទុកខ ទាំងជើវភាពរស់ធៅ សុខ្ភាព ការសាងសង់ នងិការអប់រ ាំ ធ្វើោ ង្
ឱ្យរបជាពលរដឌកបុងែាំបនអ់ងគរមានធសដឌកិចចលអរបធសើរចាំធណ្ោះ ដឹងទូលាំទូលាយ នងិមានភាពសុខ្សានថ កបុងសងគមរគួសារ៕ 
 

     
 

     
 

អាំញើធរំតិអបើឝរាសចឿរំមួយរកុមរគូេទពើយសម័រគច្ិតតជប ុន េបើកវគបណ្តុះបណ្តើល                
បេច្កេទសេ្ៃគើុះបឋមដល់ម្នតីភានាើក់ៃរេទសច្រណ៍ច្ាំនួន៤០ាំក ់
ផាយធៅម្ងងទើ ១៩ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ធសឿន ប៊ាុនស៊ារ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានស ការជាមួយរកុមរគូធពទយសម័រគចិែថជប ុនម្នអងគការរសឡាញ់ ធដើមផើធបើកវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ ល    
សធស្តងាគ ោះបឋមរយៈធពលមួយម្ងង ដល់មស្តនថើភាប ក់ងារធទសចរណ៍្ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរចាំនួន ៤០ ក់ ដដលមកពើ
របាសាទ  ធៅកបុងែាំបនអ់ងគរ ធៅសាលសនបិសើទអងគរ រពឹកម្ងងទើ១៩ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធនោះ។ 
 
វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសធស្តងាគ ោះបឋមធនោះ រកុមធពទយសម័រគចិែថបានបធរងៀនធតថ ែសាំខាន់ធៅធលើវ ិ្ ើសាស្តសថម្នការសធស្តងាគ ោះបឋម
មនុសសោាំងធបោះដូង រធបៀបម្នការរុ ាំរបួស លាងរបួស វ ិ្ ើសាស្តសថ ម្នការជួយមនុសសលងទ់ឹក រលាកទកឹធៅថ  និងវ ិ្ ើជួយមនុសស
សាល ក់អាហារដល់មស្តនថើភាប ក់ងារធទសចរ ធរ ោះពួកោែ់ជាអបកធ្វើការងារតធ ល់ជាមួយធភញៀវធទសចរជាែិ និងអនថរជាែិ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ការងារសធស្តងាគ ោះបឋមធនោះ ជាការងារបដនទមធលើការងារសបូលរបស់ភាប ក់ងារធទសចរណ៍្។ ការងារធនោះ មានសារៈសាំខាន់
សរមាប់មស្តនថើភាប ក់ងារធទសចរណ៍្កបុងការជួយសធស្តងាគ ោះដល់ធភញៀវដដល ជួបឧបទធវធ ែុ្មួយកបុងកាំ ុងធពលដដលពកួោែ់
កាំពុងធដើរទសស  ធៅកបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរផងដដរ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន ធនោះជាធលើកទើ៣ធ ើយម្នវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសធស្តងាគ ោះបឋមដល់មស្តនថើបុគគលកិ ដដលធ្វើការ ក់ព័ននកបុងឧទាន
អងគរ ធដ្ឋយវគគទើ១រែូវបានធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយរកុម The CPR HERO Training Center កាលពើម្ងងទើ២៨ ដខ្មិងុ  ដល់ម្ងង
ទើ៣ ដខ្កកកដ្ឋ និងធលើកទើ២ ពើម្ងងទើ១៣ ដខ្្បូដលម់្ងងទើ១៧ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៦៕ 
 

     
 

     
 

កូនសតវេទាច្មុដទី៣ ានោប់កាំេណើតេចើយកនុងឧទើានអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៩ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ Todd Anthony 
 
គិែរែឹមម្ងងទើ ០៧ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ សែវធទចមកុដចាំនួន២គូ ដដលបានរពដលងកបុងែាំបនអ់ងគរ ធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិ
អបសរា ស ការជាមួយអងគការសមព័ននមិែថសែវម្រព(Wildlife Alliance) និងរកុម ៊ាុនដខ្សធោងធអកូធទសចរណ៍្ (Angkor 
Zip line) បានបធងកើែកូន៣កាលធ ើយ។ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានរពដលងធទចមកុដគូដាំបូងធៅែាំបន់របាសាទាម្ន  ដខ្មិងុ  ឆ្ប ាំ២០១៣ និងមួយគូធទៀែ ធៅម្ងង
ទើ៣០ ដខ្មងុិ  ឆ្ប ាំ២០១៥ ធៅធខាល ងទវ រធខាម ចខាងធកើែរបាសាទបាយន័ដដលបធងកើែបានកូនមួយកាលពើម្ងងទើ២៩ ដខ្មិងុ  
ឆ្ប ាំ២០១៦។ ចាំដណ្កធទចមកុដមួយគូធៅមថុ ាំរបាសាទាម្ន បានបធងកើែកូនចាំនួនពើរធលើក គឺកូនទើមួយជាកូនញើ ធៅអាំ ុងដខ្
កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ នងិកូនទើ២ធលើកធនោះ ធកើែធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ាមធលាក Todd Anthony អគគ យករកុម ៊ាុនដខ្សធោងធអកូធទសចរណ៍្ធៅដកផររបាសាទាម្នបានឱ្យដឹងថ្ន កូនធទច
មកុដដដលធទើបធកើែងមើធនោះមានសមផុរស ដែធគមិនទន់ដឹងថ្នជាញើ ឬធឈាម លធៅធ ើយធទ។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន ធគអាចនឹងដឹង
ធភទរបស់វាបានធៅធពលដដលវាមានអាយុរបដ ល១ឆ្ប ាំ។ 
 
ដផអកាមរបាយការណ៍្របស់មជឈមណ្ឍ លរសាវរជាវដើម្រព និងសែវម្រព កបុងឆ្ប ាំ២០១៦ បានឱ្យដឹងថ្ន ធទចមកុដរែូវបានចុោះ
កបុងប ជ្ ើរក មរបស់អងគការអភិរកសសែវម្រពពិភពធលាក (IUCN) ជារបធភទសែវជិែផុែពូជ។ សែវដ៏ករមមួយធនោះ មាន
វែថមានធៅធលើទឹកដើកមពុជាមិនដល់ ១មុឺនកាលធទ។ 
 
ាមការសិកាជាំធរឿនសែវម្រពកនលងមក រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរធាល ប់មានសែវម្រពជាធរចើនរបធភទរស់ធៅ។ ធដ្ឋយដ ក សែវម្រព
របធភទធទចមកុដធនោះក៏ធាល ប់មានវែថមានកបុងែាំបន់អងគរផងដដរ។ ប ុដនថកបុងចធ ល ោះម្នសស្តងាគ មសុើវលិមកដល់ធពលបចចុបផនបធនោះ 
ពួកធទចបានសាល បផុ់ែពូជពើម្រពធនោះធៅធ ើយ។ ដូចធចបោះធ ើយធទើប យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ នងិប
រសិាទ នរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ស ការជាមួយរដឌបាលម្រពធឈើ និងអងគការសមពន័នមិែថសែវម្រព ធ្វើការសិការសាវរជាវ
លមអិែអាំពើលកខណ្ៈម្រព ដដលមានអាំធ្យផលដល់ការរស់ធៅរបស់ពួកសែវធទច នងិបាន ាំមករពដលងធៅកបុងែាំបន់
អងគរធនោះធ ើងវញិ ធដើមផើធលើកែម្មលធទសភាពវបផ្ម៌ និង្មមជាែិ កបុងែាំបនអ់ងគរ ឲ្យកាន់ដែវធិសសវសិាលដងមធទៀែ៕ 
 

     
 

     
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    30 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រយៈេពល៦ែែេដើមៅនាើាំ២០១៧អាំញធរអបើារាានដាាំកូនេឈើំង១២០០០េដើម 
ផាយធៅម្ងងទើ ២០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
រយៈធពល៦ដខ្ធដើមឆ្ប ាំ២០១៧កនលងធៅធនោះ  យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើធទសភាពវបផ្ម៌ និងបរសិាទ នម្នអាជាញ ្រជាែិ
អបសរាបានដ្ឋាំ និងដចកចយកូនធឈើដល់សាទ ប័ន ក់ព័នន ជាពិធសសពូជធឈើដដលមានកបុងែាំបនអ់ងគររសាប់ដូចជា គគើ 
ធឈើទល ធបង រគញូង ជាធដើមបានចាំននួ ១២៦៣៦ធដើម។ 
 
ចាំនួនធនោះមានការធកើនធ ើងខាល ាំង ធបើធ្ៀបនងឹរយៈធពលដូចោប កបុងឆ្ប ាំ២០១៦កនលងធៅ ដដលអាជាញ ្រជាែិអបសរាបានដ្ឋាំនិង
ដចកចយធៅសាទ ប័ន ក់ពន័នបានដែចាំនួន៤៤៣៧ធដើម។ រយៈធពលមួយឆ្ប ាំ២០១៦កនលងធៅ អាជាញ ្រជាែិអបសរាដ្ឋាំកូន
ធឈើ និងដចកជូនសាទ បន័ កព់័ននដ្ឋាំកបុងែាំបន់អងគរសរុបបានចាំននួ៦០៤៤៤ធដើម។ 
 
ធទោះជាោ ង្ របធាន យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ នងិបរសិាទ ន ធលាក ននិ ចនស់ាធមៀន ធលើកធ ើង
ថ្ន គធរមាងម្នការដ្ឋាំកូនធឈើកបុងឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អាចនឹងមិនធរចើនដូចឆ្ប ាំ២០១៦កនលងធៅធទ។ ធនោះក៏ធដ្ឋយសារដែបទ
ពិធសា្ន៍ឆ្ប ាំធៅ ដដលកូនធឈើមួយភាគ្ាំដដលបានដ្ឋាំធ ើយបានងាប់អស់ជាធរចើន ធដ្ឋយសារមិនអាចចូលធៅដងទាំបាន
រគប់រោន់។ 
 
របធាន យកដ្ឋឌ នរូបធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន ាមគធរមាងសរមាប់រដូវវសាឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ រកុមការងារនឹងដ្ឋាំកូនធឈើធៅាមលទន
ភាពដដលអាចដងទាំបាន ដដលមានន័យថ្ន ផថល់គុណ្ភាពម្នការរស់ជាជាងយកដែបរមិាណ្ម្នការដ្ឋាំបានធរចើន ដែរស់បាន
ែិច។ 
 
ធោងាមរបាយការណ៍្រយៈធពល៦ដខ្របស់ យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ នងិបរសិាទ នម្នអាជាញ ្រជាែិ
អបសរា កបុងឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ រកមុការងាររគប់រគងម្រពធឈើមិនរែឹមដែបានដ្ឋាំកូនធឈើ និងដចកចយធៅកាន់សាទ ប័ន កព់័នន
ប ុធ ត្ ោះធទ ដងមទាំងបានពាបាលធដើមធឈើ សរុបរបមាណ្ ៥៤៨ធដើមធៅកបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងចុោះាមដ្ឋន
សុខ្ភាពធដើមធឈើដដលបានពាបាល រចួធៅវង់្ាំ និងបរធិវណ្របាសាទារព មចាំនួន ៩៨ធដើម៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

ជាំេនឿែបងអារឹសរបស់អនករសុកអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២២ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ្ុន ប៊ាុនងុន 
 
អារសឹ ជាជាំងឺមា ងដដលធ្វើឱ្យកូនធកើែធ ើយមិនគង់ គឺសាល ប់ធៅវញិកបុងរយៈធពលខ្លើ ឬសាល ប់ភាល មៗដែមថង។ ធកមងដដលសាល ប់
ដូធចបោះ អបករសុកនិយមធៅថ្ន អារសឹមាថ យធដើម គកូឺនដដលលចួមកធកើែនងឹមាថ យងមើ (ជាែិធនោះ) ធដ្ឋយមិនរបាប់មាថ យធដើម 
(មាថ យជាែិមុន) ឱ្យដឹង។ ដូធចបោះ ធដើមផើបធ ជ្ ៀសកុាំឱ្យមាថ យធដើមយករពលឹងកូនធ ោះធៅ (សាល ប់) ធគបានរបារពនពិ្ើមួយធៅ
ថ្ន «ដបងអារសឹ»។ 
 
ដបងអារសឹ ជាពិ្ើអបធទសមា ងដដលធ្វើធ ើងធដើមផើឧបកចិចឱ្យកូនធកើែអារសឹរស់ធៅមានអាយុយនឺយូរែធៅ។ ធនោះជាជាំធនឿ
មួយដដលធៅធសសសល់កបុងែាំបន់មួយចាំនួនម្នឧទានអងគរ។ អបករសុកធៅរកាជាំធនឿនិងពិ្ើធនោះាមភូមិរសុកខ្លោះធពលកូន
ឈ ឺធ ើយវាធៅដែមានឥទនិពលខាល ាំងកបុងផបែគ់ាំនែិរបស់ពួកោែ់ ធបើធទោះបើពកួោែ់ធជឿធលើជាំ ញរគូធពទយ ធ ើយសពវម្ងងវទិា
សាស្តសថដផបកសុខាភិបាលមានការរ ើកចធរមើនខាល ាំងក៏ធដ្ឋយ ក៏ោែ់មិនធចលពិ្ើធនោះដដរ។ 
 
ាមការបញ្ញជ ក់របស់ធលាកោយ សយ អាយុ៧៩ឆ្ប ាំ ជាអបករស់ធៅភូមិបធងាក ង  ុាំអាំពលិ រសុករបាសាទបាគង ធខ្ែថ
ធសៀមរាបបានធរៀបរាប់ថ្ន ោែ់ធ្វើជាអបកដបងអារសឹឱ្យធគយូរឆ្ប ាំមកធ ើយ ដដលមានរូបសបងធឈាម ោះធលាកាដវង។ ធលាក
ោយបញ្ញជ ក់ថ្ន ធកមងដដលមានជាំងឺអារសឹ គឺធដកកស្ត ថ ក់កដស្តនថង យាំមិនឈប់ មនិសុើ មិនផកឹ មនិធៅ សគមរ ើងម្រ។ ភាគធរចើន
អារសឹធកើែចាំធ ោះធកមងៗចបព់ើអាយុ២ដខ្ធៅ៧ឬ៨ដខ្ ធ ើយក៏មិនរគប់ធកមងដដរដដលធកើែជាំងឺធនោះ វាក៏ករមធកើែធលើធកមង
ដដលមានអាយុពើ១ឆ្ប ាំធ ើងធៅ្ស់។ 
 
ធលាកោយបនថធទៀែ អបករសុកអងគរធគធជឿជាំធនឿធនោះខាល ាំង ធពលមានធកមងឈធឺរៅពើយកធៅធពទយធ ើយ ធគដែងអធ ជ្ ើញោែ់
ឱ្យធៅដបងអារសឹឱ្យ ធ ើយភាគធរចើនក៏សមរបកបផងដដរប ធ បព់ើធ្វើពិ្ ើធនោះរចួ ធដ្ឋយធកមងធ ោះជាសោះធសផើយ មានសុខ្
ភាពលអ ធ ើយអបករសុកធទោះជែិឆ្ង យដដលមានជាំធនឿធលើការដបងអារសឹធនោះ ដែងអធ ជ្ ើញធលាកោយឱ្យធៅធ្វើកិចចឱ្យជា ូរ
ដ ។ ាមជាំធនឿែោប មក ធគដែងយល់ថ្ន ដបងអារសឹជាពិ្ើមួយដដលធ្វើធ ើងឧបកចិចដូរកូនោប រវាងមាថ យជាែិធនោះនិងមាថ យ
ធដើមជាែិមុន ធដើមផើឱ្យធកមងែូចធ ោះជាសោះធសផើយ។ ការធ្វើពិ្ើធនោះមិនរបកាន់រដូវកាលដខ្ឆ្ប ាំធទ ដែធគកាំណ្ែ់យកម្ងង
រព សផែិ៍ ធវលាម្ងងរែង់ ធ ើយធ្វើធៅផលូវបាំដបកជា៣ឬជា៤ដែប ុធ ត្ ោះឯង។  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ចាំធ ោះពិ្ើធនោះមានធរៀបចាំធរគឿងរ ថ្ ប់ដូចជា៖ ជម៤ មលូរ បារ ើ សាល  ្ូប តក ១ ន អាំធបាោះម្ដ បាយសមល មាន់ឆ្ក ង មាន់ធសាង រ 
កូនងា ធ្វើពើធដើមធចក ឡានធ្វើពើធដើមធចក ែាល់ រសាស ធមៅ ធរគឿងរកអូប។ អបកចូលរូបមាន ទើសាំខាន់្ស់ធៅកបុងពិ្ើ
ធនោះ ធរ ោះោែ់ជាអបកទកទ់ងឆលងធឆលើយនងឹមាថ យធដើមរបស់ធកមងែូចធ ោះាមរយៈការចូលរូប ធដើមផើសួរ ាំពើធឈាម ោះមាថ យធដើម 
ធឈាម ោះកូន ទើកដនលង និងបាំណ្ងរបស់មាថ យធ ោះ។  
 
ធពលកិចចពិ្ ើចប់ធផថើម អបកចូលរូបក៏បាំធពញ ទើធឆលើយឆលងទកទ់ងនងឹមាថ យធដើមធដ្ឋយមានមនុសសមាប ក់ចាំសួរ ឱ្យដឹងថ្ន មក
ពើ្ ចង់បានអវើ ធឈាម ោះអើវ កូនធឈាម ោះអើវ ឱ្យធ្វើោ ងធម ចចាំធ ោះធកមងធ ោះ នងិធដើមផើសុាំចរចទិញកូនពើមាថ យធដើម យកមកឱ្យ
មាថ យងមើចិ ច្ ឹម ធដ្ឋយដូរធឈាម ោះងមើឱ្យផង។ ធពលដឹងធរឿងរា វអស់ ក៏មានមនុសសមាប ក់រែូវជាសាច់ញាែកិប៏ាន ជាអបកភូមិក៏បាន
អងគុយធោលអរងងឹធរចៀងបាំធពរលួងធលាមកូនងា ធ្វើពើធដើមធចក ដដលបានឆ្ល ក់រូបមានមុខ្មាែ់ដភបករចមុោះ ធ ើយលាបដរកម
ធមៅោ ងសាអ ែឱ្យលង់លក់។  
 
ឯអបកធផសងធទៀែ ជួយដសនដរពនបាយសមល រសាស ទឹករកចូ បដងអមចមាអ បឱ្យមាថ យធដើមធ ោះផង រពមទាំងអារកស អបកា
ដដលដងរកាទើភូមផិងឱ្យបានធសពធសាយនិងសូមពរសុាំជ័យឱ្យកូនធៅសុខ្សបាយ។ ធពលដសនរចួ ធគក៏យកសាំដណ្នធៅ
ធចល និងមានមាប ក់ចាំធាក់ែាលឱ់្យដបរមុខ្ធៅែផូង រពមទាំងក ឆ្ក់កូនងា កបុងអរងឹងយកធៅធចលផងដដរ រមួជាមួយមាន់
ឆ្ក ង ឡានធ្វើពើធដើមធចកដដលធគសនមែ់ជារបស់ធលងរបស់ធកមងធ ោះ។ ឯអបកធោលអរងឹងនិងធរចៀងបាំធពរកូនមុនធ ោះរែូវ
យាំដរសកសាថ យរសធ្ោះកូនដដលធគក ឆ្ក់ធៅបាែ់។ ការធ្វើដូធចបោះ គឺធដើមផើឧបកិចចជាការធដ្ឋោះដូរកូនោប ាមរយៈរូបជាំនួស 
ធដ្ឋយឱ្យមាថ យធដើមជាអបកយកកូនធ្វើពើធដើមធចកធៅវញិ ឯមាថ យជាែិងមើធនោះ ចិ ច្ ឹមកូនពិែ។  
 
ធរកាយការធដ្ឋោះដូរកូនោប រចួធ ើយ ធគក៏បានធ្វើពិ្ើធៅរពលឹងឱ្យកូនដដលឈធឺ ោះោ ងលនលង់លធ ល ង ធដើមផើឱ្យរពលឹង
របស់ធគមកធៅកបុងរូបកបុងអងគ រមួជាមួយការចងអាំធបាោះធៅម្ដរបស់ធកមងែូចឱ្យធគសុខ្សបាយ មានអាយុយនឺយូរ ធ ើយ
ចប់ពើធពលធនោះធៅ គឺធគរែូវធរបើធឈាម ោះងមើ។ មា ងធទៀែ ធគក៏បានយកលុយដដលមាថ យធដើមឱ្យជលួចិ្ ច ឹមកូនធ ោះមកឱ្យមាថ
យជាែិធនោះ ឱ្យពួកធគចិ ច្ ឹមកូនឱ្យផង ធ ើយចងម្ដឪពុកមាថ យធកមងែូចធ ោះផងដដរ ធដើមផើឱ្យពួកធគសុខ្សបាយ ធៅដងកូន
ឱ្យបានលអ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

វតតបាំតើយកើាលច្ិនំឧទាចរណ៍មួយៃនពចុជាំេនឿកនុងជីវិតែែមរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៣ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ ជុាំ ករុ្ 
 
ធគដឹងធ ើយថ្ន វែថអារាមជាទើាាំងម្នជាំធនឿរបសពុ់ទនបរសិ័ទអបកធោរពរពោះពុទនសាស ។ ប ុដនថ ធដ្ឋយសារពុទនបរសិ័ទដខ្មរ
មានជាំធនឿែដូនាទាំងដផបកជាំធនឿធលើរពលឹង ធលើអារកខអបកា នងិរព ម្ ដសាស ផងធ ោះ ធទើបធ្វើឲ្យវែថភាគធរចើនរបស់
រពោះពុទនសាស ក៏កាល យជាទើាាំងម្នជាំធនឿដូនាទាំងអស់ធនោះដដរ។ 
 
ជាក់ដសថង វែថរបាសាទចនធរងសើប ធ យចស់ ឬធៅថ្ន វែថប ធ យកាលចិន សទិែធៅភូមិបធងាក ង  ុាំអាំពិល រសុករបាសាទ
បាគង ធខ្ែថធសៀមរាប ដដលសទែិធៅកបុងែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ អងគរដដរធ ោះ មានទាំធនៀមទមាល ប់របម្ពណ្ើ ដ៏សមផូរដបប រែូវបាន
រកាទុក នងិបនថធោរពរបែបិែថិជាដាំណ្ធរៀងមក។ 
 
ធគអាចធ ើញជាំធនឿចរមុោះធនោះបានាមរយៈកិចចរបែិបែថិរបស់រពោះសងឃនិងពុទនបរសិ័ទ ដូចជាពិ្ ើសូរែមនថចធរមើនរពោះជនម 
សូរែមនថធលើករាសើកាែ់ធរោោះរ ាំធដ្ឋោះកមម ពិ្ ើធៅរពលឹង ពិ្ ើធដកអងកររាប រពមជាមួយនឹងការែុបដែងធរគឿងរ ថ្ ប់សាល ្ម ៌
បាយសើ ជម ជាធដើម។  
 
ាមការសធងកែ ធៅធរៀងរាល់ម្ងងសើល វែថធនោះ មានកិចចមួយចាំនួន ដដលឧបាសក ឧបាសិកា ចូលមកកាន់វែថ មិនរែឹមដែយក
ចងាា ន់ មករបធគនរពោះសងឃបុធ ត្ ោះធទ គឺពួកោែ់មកធដើមផើឲ្យរពោះសងឃកាែ់ធរោោះ ធលើករាសើ ឬក៏ធ្វើកិចចចធរមើនរពោះជនម 
អារស័យធៅធលើការគន់គូរ ធជាគជារាសើរបស់ពកួោែ់។ របសនិធបើ ធជាគជារាសើ ចងអុលបងាា ញថ្ន រែូវចធរមើនរពោះជនម 
រពោះសងឃនឹងធរៀបចាំសូរែមនថចធរមើនរពោះជនមឲ្យភាល មដែមឋង ធរ ោះធរគឿងរ ឋ្ ប់រគប់ោ ងបានធរៀបចាំទុករចួធរសចធ ើយ។  
 
ជាក់ដសឋង ការធរៀបចាំធរគឿងរ ឋ្ ប់ មានធរចើនដបបធរចើនោ ង គឺធរគឿងរ ឋ្ ប់សរមាប់ការចធរមើនរពោះជនម មានដូចជា អងករ
មួយកធ ជ្ ើសរមាប់កិចចធដកអងកររាប រពមទាំងដផលធចកទុាំ ដផលដូងទុាំ, ដផលធឃាល កមួយ នងិរែឡាចមួយដ្ឋក់ធៅជុាំោប , រសូវមួយ
កធ ជ្ ើ ដដលមានធដ្ឋែសលឹកធចកខ្ចើមួយធាងខ្លើធៅចាំក ឋ្ ល ដ្ឋក់ធៅដកផរអងករធ ោះ។ ធរគឿងរ ឋ្ ប់ដដល្ាំជាងធគគ ឺ ចក់
ធចកមានបើថ្នប ក់ រ ាំធលចធដ្ឋយកផរួកាច់រច ោ ងលអធឆើែ ធ ើយមានធរគឿងរ ឋ្ ប់ធៅពើធលើ សុទនដែមួយរយ គឺធទៀនមួយ
រយ ្ូបមួយរយ ទង់ែូចៗមួយរយ នាំមួយរយ លាជមួយរយ តក មួយរយ របាក់មួយរយ។ ធៅពើមុខ្ចក់ធចកធនោះ មាន
បាយសើរបាាំរែួមួយគូ និងសាល ្ម៌មួយគូ ធ ើយកម៏ានដពសរមាប់ប ជ្ូ នធចលផងដដរ។  
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    34 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កិចចមួយធទៀែ រែូវបានធ្វើរាល់ម្ងង សរមាប់ឧបាសកឧបាសិកា ដដលយកចងាា ន់ធៅរបធគនរពោះសងឃ គឺការកាែ់ធរោោះធលើក  
រាសើ។ កិចចធនោះ មនិែរមូវឲ្យមានការធរៀបចាំដវងឆ្ង យធ ោះធទ គឺធពលពុទនបរសិ័ទយកចងាា នម់ករបធគន រពោះសងឃចប់ធផឋើម
សូរែមនថកាែ់ធរោោះោ ងសធងខប ធ ើយប ធ ប់មក ដូនជើពើរបើ ក់ ចូលមកធ្វើកចិចធៅរពលឹងឲ្យ ធដ្ឋយសាំធ ងអឺងកងរ ាំពង 
លនលង់លធ ល ច។  
 
ធនោះជាការរមួរស់ជាមួយោប ោ ងសុខ្សានថម្នព ុជាំធនឿរបស់របជាពលរដឌដខ្មរ។ អបករសុកអងគរ រែូវបានធគធជឿថ្ន ជារបជា
ពលរដឌដដលផធុកធដ្ឋយជាំធនឿដូនា ទាំធនៀមទមាល បបុ់រាណ្ោ ងសាំបូរដបប។ ធនោះក៏ជាការបងាា ញឲ្យធ ើញពើទាំធនៀមពិ្ើរបស់
ដូនាដខ្មរ ដដលកាំពុែដែបនថរស់ធៅជាមួយនឹងអបករសុកអងគរ ធ ើយធ្វើឲ្យអងគរជាធបែិកភណ្ឍ មានជើវែិរបស់មនុសសជាែិពិែ
របាកដ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ម្នតី-បុគលិកអាំញើធរំតិអបើឝរាទទួលវគបណ្តុះបណ្តើលអាំពីវិទើាសា្សតពាក់ព័នធ                                      
នឹងឿរអភិរកើឝបុរាណដាឋើនេៅតាំបន់អងរពីអនកជាំាំញកូេរ  
ផាយធៅម្ងងទើ ២៥ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
មស្តនថើ-បុគគលកិអាជាញ ្រជាែិអបសរាចាំនួន១០ ក់ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណ្វទិាបងាក រ បាន
ចូលធរៀនវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសថើអាំពើវទិាសាស្តសថ កព់័នននងឹការអភិរកសបុរាណ្ដ្ឋឌ នកបុងែាំបនអ់ងគរ ពើសាំ្កធ់លាកបណ្ឍិ ែ 
Chung Yongjae សាស្តសាថ ចរយសាកលវទិាល័យជាែិកូធរ  ម្នធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌  រធសៀលម្ងងទើ២៤ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ
២០១៧។ 
 
វគគសិកាធនោះមានរយៈធពល៥ម្ងង ចប់ពើម្ងងទើ២៤ដល់២៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធដ្ឋយធតថ ែធៅធលើការសិកាអាំពើធាែុផសាំ
ម្នងមធៅែាំបន់អងគរ ការធ្វើធែសថងម ការសិកាអាំពើមូលដ្ឋឌ នវទិាសាស្តសថសរមាប់ការងារអភិរកស ការពិធសា្ន៍និងវភិាគធដ្ឋយ
មាសុើនMicroscope ការសិកាអាំពើសិលាវទិា និងការចុោះអនុវែថធលើទើាាំងតធ ល់។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើធលាកសាស្តសាថ ចរយ Chung Yongjae បានឱ្យដឹងថ្ន ការជួសជុល អភិរកសធបែកិភណ្ឍ  គឺមនិខុ្សពើការ
ដងទាំសុខ្ភាពមនុសសធទ។ ធពលធយើងឈ ឺ គឺធយើងរែូវធៅធពទយធដើមផើឱ្យរគូធពទយពិនិែយធរាគវនិិចឆ័យ។ ធរកាយពើរកធ ើញថ្ន 
ដផបក្មួយម្នរាងកាយមានបញ្ញា  ធយើងរែូវរកមូលធ ែុរបស់វា។ ដូចោប ដដរ វគគសិកាធនោះនឹងធ្វើការរសាវរជាវធលើវែទុនិង
សមាភ រៈសាំខាន់ៗដូចជា មាស របាក់ ឆអឹង ឬទង់ដដងជាធដើមដដលបានរកធ ើញ ធ ើយធ្វើការវភិាគធលើវែទុទាំងអស់ធ ោះ។ 
 
ធលាកសាស្តសាថ ចរយបនថធទៀែថ្ន សម័យធនោះ វទិាសាស្តសថមានសារៈសាំខាន់្ស់សរមាប់ការងារអភិរកស ជួសជុល
ធបែិកភណ្ឍ បុរាណ្ ធ ើយរកុមការងារអភិរកស ជសួជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ូររបស់កូធរ   ក៏បាន ាំយកសមាភ រៈវទិាសាស្តសថ
ទាំងធ ោះមកធរបើរបាស់សរមាប់ការងារអភិរកសជួសជុលធនោះដដរ។ «ពួកធយើងមកទើធនោះធដើមផើបធរងៀនអាំពើវ ិ្ ើធរបើរបាស់និងវ ិ្ ើ
សាស្តសថវភិាគធៅធលើសមាភ រៈទាំងធ ោះាមរយៈឧបករណ៍្Microscope ធដ្ឋយសងឃមឹថ្ន ចាំធណ្ោះដឹងធនោះនងឹជួយពរងងឹ
សមែទភាពរបស់មស្តនថើ-បុគគលិកបធចចកធទសរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរាឱ្យកាន់ដែលអរបធសើរធ ើងដងមធទៀែ»។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយមូលនិ្ិធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌កូធរ   KCHF និងទើភាប ក់ងារសរមាប់
កិចចស របែបិែថិការអនថរជាែកូិធរ   KOICA កបុងគធរមាងជួសជុល អភិរកសរកុមរបាសាទរពោះពិ្ូរកបុងែាំបន់ឧទានអងគរ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

អាំញើធរំតិអបើឝរាេបើកវគបណ្តុះបណ្តើលម្នតីបេច្កេទសសតីពីឿរេរបើរាស ់                                     
្មពលពនលឺរពុះអាទិតើយេដើមើបីឿរអភិវឌើឍរបកបេដាយនិរនតរភាព 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៥ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ជុាំ ជើនិែយ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាាមរយៈគធរមាងអភិវឌណន៍ធសដឌកិចចស គមន៍និងធបែិកភណ្ឍ អងគរ ធៅកាែ់ថ្ន ACHA បានស ការ
ជាមួយអងគការអបកកសាងសមែទភាព LOCAB ធបើកវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសថើពើការធរបើរបាស់ថ្នមពលពនលឺរពោះអាទែិយ ធដើមផើការ
អភិវឌណរបកបធដ្ឋយនិរនថរភាព ដលបុ់គគលកិបធចចកធទសរបស់ខ្លួនធៅមជឈមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែអិបសរា ធៅរពឹកម្ងងទើ២៥ ដខ្
កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ។  
 
ធោលបាំណ្ងចមផងម្នវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ គផឺថល់ចាំធណ្ោះដឹងមូលដ្ឋឌ នដល់មស្តនថើ បុគគលិកបធចចកធទសម្នអាជាញ ្រជាែិ
អបសរា ដដលនឹងធ្វើការតធ ល់ជាមួយរបជាពលរដឌកបុងែាំបន់អងគរ ធ ើយដណ្ ាំរបជាពលរដឌអាំពើផលរបធោជន៍ម្នការធរបើ
របាស់ថ្នមពលពនលឺរពោះអាទែិយទាំងសរមាប់ជើវភាពរស់ធៅរបចាំម្ងង និងមុខ្របរកសិកមមជាធដើម។ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងទទលួបនធុក យកដ្ឋឌ នរគប់រគងទឹកម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា មានរបសាសន៍កបុងពិ្ ើធបើក
វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះថ្ន ការជាំរុញឲ្យរបជាពលរដឌ កបុងែាំបន់អងគរធរបើរបាស់នូវថ្នមពលពនលឺរពោះអាទិែយ សរមាប់ជើវែិរបចាំ
ម្ងងរបស់ពួកោែ់ គឺធដើមផើរមួចាំដណ្កកបុងការដងរកាបរសិាទ ន ធទសភាពវបផ្ម៌ម្នែាំបនអ់ងគរ និងជាពិធសស គឺជួយសរមួល
ដល់ជើវភាពរស់ធៅរបស់ពួកោែ់តធ ល់ធទៀែផង។ 
 
ឯកឧែថមបានបនថថ្ន ចប់ាាំងពើឆ្ប ាំ២០១២ អាជាញ ្រជាែិអបសរាាមរយៈគធរមាង ACHA ដដលទទលួបានជាំនួយពើរបធទស
ញូវ សុើដ ន បានបធងកើែគធរមាងសាទ នើយសាកអាគុយធដ្ឋយធរបើរបាស់បនធោះសូឡា ជូនស គមន៍កបុងែាំបន់អងគរបានចាំននួបើ
កដនលង ធ ើយ ទើ១ធៅភូមិលាងម្ដ  ុាំលាងម្ដ រសុកអងគរ្ាំ មានចាំនួន១២តធ ាំង ទើ២ធៅភូមទិួលរកឡាញ់  ុាំខាប រស ថ្ យ 
រសុកប ធ យរសើ មានចាំននួ១៦តធ ាំង នងិទើ៣ធៅ ភូមិធលផើក  ុាំដូនដកវ រសុកពកួ ធខ្ែថធសៀមរាប មានចាំននួ១៦តធ ាំង។ 
 
មិនរែឹមដែជួយដលប់ញ្ញា បរសិាទ នកបុងែាំបនអ់ងគរធទ សាទ នើយទាំងធនោះក៏បានជួយសរមួលជើវភាពរបជាពលរដឌបានធរចើន 
ធដ្ឋយរបជាពលរដឌរែូវចាំ្យងវកិាែិចជាងការប ច្ូ លអាគុយធដ្ឋយធរបើមា សុើនទូធៅ។ មា ងធទៀែ ងវកិាដដលទទួលបាន
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ពើគធរមាងធនោះ ក៏រែូវបានផថល់ជូនរបជាពលរដឌកបុងស គមន៍របស់ពកួោែ់តធ ល់ គឺមួយដផបកបានធៅមាច ស់ទើកដនលង មួយ
ដផបកធទៀែបានធៅគណ្ៈកមមការរគប់រគង និងមួយដផបកធទៀែគឺធរបើរបាស់សរមាប់ការងារកបុងស គមន៍តធ ល់ដែមថង។ 
បចចុបផនប ាមរយៈគធរមាងធនោះដដដល អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានផថល់នូវមា សុើនដដលធរបើរបាស់ថ្នមពលពនលឺរពោះអាទែិយ ជូន
ដល់របជាពលរដឌ ធដើមផើឲ្យពួកោែ់អាចយកធៅធរបើរបាស់កបុងការបូមទឹកធរសាចរសពដាំ្ាំកសិកមមធដើមផើបធងកើនជើវភាពរស់
ធៅបដនទមធទៀែ៕ 
 

     
 

     
 

៦ែែេដើមៅនាើាំ២០១៧អាំញើធរំតិអបើឝរាទទួលសាំេណើសាងសង់ផទុះំង៦០០ករណី                                
និងានអនុញ្ញើតជិត៣០០ករណី 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
រយៈធពល៦ដខ្ធដើមឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អាជាញ ្រជាែអិបសរាាមរយៈមជឈមណ្ឍ លធសវាកមមរចកធចញដែមួយ បានទទលួសាំធណ្ើ
 ក់ព័នននឹងការសុាំសាងសង់លាំធៅឋានចាំនួន៦៤១ករណ្ើ ។ សាំធណ្ើ ទាំងធនោះបានធឆលើយែបរចួរាលច់ាំនួន៥៤១ករណ្ើ  និង
កាំពុងធរៀបចាំចាំននួ១០០ករណ្ើ ធទៀែ។ 
 
ាមរបាយការណ៍្ឆមាសទើ១ ឆ្ប ាំ២០១៧ របស់មជឈមណ្ឍ លធសវាកមមម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា កបុងចាំធ្មសាំធណ្ើ ជាង
៦០០ករណ្ើ ធនោះ សាំធណ្ើ ដដលបានអនុញ្ញដ ែមានចាំនួន២៩២ករណ្ើ  និងសាំធណ្ើ ដដលមិនអនុញ្ញដ ែមានចាំននួ២៤៥ករណ្ើ ។ 
កបុងធនោះដដរ មានសាំធណ្ើ ចាំនួន៥៩ករណ្ើ  ដដលរកុមការងារបានធ្វើធសចកថើជូនដាំណឹ្ងធដ្ឋយសារមានកាំ ុសធលើទរមង់ដបប
បទ និងអាំពើសុពលភាពម្នចាប់ដដលបានអនុញ្ញដ ែជូនពួកោែក់បុងការសាងសង់។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាក ទសស សុម ង របធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នរគប់រគងដដនដើ នងិរគប់រគងលាំធៅឋានកបុងឧទានអងគរបានពនយល់អាំពើ
លកខខ្ណ្ឍ ដដលរែូវបានអនុញ្ញដ ែ នងិមិនអនុញ្ញដ ែ នូវសាំធណ្ើ សុាំសាងសង់របស់របជាពលរដឌថ្ន ការធសបើរបស់របជាពលរដឌ 
មិនដមនមានន័យថ្ន ឲ្យដែដ្ឋក់ កយសុាំសុទនដែអនុញ្ញដ ែទាំងអស់ធ ោះធទ។ ជា្មមាដែងមានចធមលើយពើរគឺអនុញ្ញដ ែ នងិមនិ
អនុញ្ញដ ែ។  
 
ធលាកពនយល់ថ្ន ចាំធ ោះសាំធណ្ើ ដដលអាចអនុញ្ញដ ែបានគឺ របជាពលរដឌចស់ដដលមានផធោះសាំដបងធៅកបុងែាំបន់អងគរជាយូរ
លង់្សម់កធ ើយ មុនឆ្ប ាំ២០០០ មានអែថសញ្ញដ ណ្ប័ណ្តសញ្ញជ ែិដខ្មរ ធសៀវធៅសាប ក់ធៅ និងធសៀវធៅរគួសារ ធៅកបុង
ភូម-ិ ុាំ ដដលបានធសបើសុាំសាងសង់ មានលខិ្ិែបញ្ញជ ក់ពើការកាន់កាប់ និងធរបើរបាស់ដើ្លើ ដដលមានការទទួលសាគ ល់ធដ្ឋយ
អាជាញ ្ររដឌបាលភូម-ិ ុាំ មានធឈាម ោះធៅកបុងប ជ្ ើជាំធរឿនរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ឆ្ប ាំ២០០៤ -២០០៥ មានសាំណ្ងផ់ធោះចស់
កបុងទនិបន័យ Jica ឆ្ប ាំ១៩៩៨ នងិទិនបន័យរូបភាពពើធលើអាកាស Google Earth ឆ្ប ាំ2004។  
 
ពលរដឌទាំងធ ោះមានសិទនិ កបុងការសាងសង់ផធោះងមើជាំនួសផធោះចស់ (អាចពរងើកទាំ ាំធលើសផធោះចសប់ានាមចាំនួនសមាជិក
កបុងរគួសារ ឬសាំណ្ង់ជាឧបសមពន័នធផសងៗធទៀែកបុងដើ ូែ៍បាន) ាមរច បងសាទ បែយកមមដខ្មរ មិនដមនជាផធោះធែៀមតធ លដ់ើ 
ឬផធោះដលវងដាំបូលកាែ់ ទើាាំងសាងសង់មនិមានផលប ោះ ល ់ ឬសទែិធលើធ ដ្ឋឌ រច សមព័ននបុរាណ្ និងមានសាំណ្ង់សាធារ
ណ្ៈទូធៅមួយចាំនួនធទៀែដូចជា មណ្ឍ លសុខ្ភាព សាលាធរៀន អាោររដឌបាលភូម-ិ ុាំ ។ល។ 
 
ចាំធ ោះករណ្ើ ដដលមនិអាចអនុញ្ញដ ែបាន ធលាក សុម ង ពនយល់ថ្ន ជាករណ្ើ បាំដបករគូសារឬជាអបកចាំណូ្លងមើមករស់ធៅ
ធរកាយឆ្ប ាំ២០០០ សាងសង់សាំណ្ង់ដដលមិនដមនជាលាំធៅឋានមានដបបជាផធោះសា្ំ ក់ ធភាជនើយដ្ឋឌ ន្ាំៗ ខារា អូធខ្ ឬ
ជាកសិដ្ឋឌ ន្ាំៗ និងការវាែទើដើម្រព ឬការបធងកើែទើរបជុាំជន និងការពរងើកភូមិដ្ឋឌ នជាធដើម។  
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន ករណ្ើ បដិធស្ភាគធរចើនគឺធ្វើធ ើងចាំធ ោះសាំធណ្ើ របស់របជាពលរដឌដដលជាអបកចាំណូ្លងមើ នងិការធសបើសុាំ
បាំដបករគួសារធដ្ឋយបធងកើនខ្បងផធោះ ដដលខុ្សនឹងលកខខ្ណ្ឍ ដដលអាចអនុញ្ញដ ែបាន។ ចាំធ ោះការសុាំសាងសង់ខុ្សនងឹរច ប
ងផធោះដខ្មរជាធដើម រកុមការងារដែងចុោះធ្វើធសចកថើដណ្ ាំ និងធ្វើធសចកថើជូនដាំណឹ្ងមុននងឹឈានដល់ការតអ កសាំណ្ង់ជាអ
ចិម្ស្តនថយ ៍កបុងករណ្ើ មាច ស់សាំណ្ង់មនិអនុវែថាម៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

វតតអារ្៴សាគរ វតតបុរាណែដលមានសាំណងស់ាណើបតើយកមមគួរឲើយទាក់ទាញ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
វែថអារ ដ្សាគរ គឺជាវែថអារាមដដលមានវយ័ចាំ្ស់មួយកដនលង ដដលសទែិធៅាមបធ ថ្ យសធងឹធសៀមរាប ផលូវធឆ្ព ោះធៅភបាំ
ធរកាម ម្នទធនលសាប។ វែថធនោះមានសាំណ្ង់វហិារមយួ ដដលមានសាទ បែយកមមគួរឲ្យទក់ទញ និងពិធសសជាងធគ។ រពោះវហិារ
សង់ធៅធលើធខ្ឿនខ្ពស់មួយជាន់ ចាំដណ្កជញ្ញជ ាំងសង់ពើឥដឌាន់ នងិសសរជុាំវញិ មានទរមង់រមួល ដដលភាពរមួលធនោះ គឺធ្វើពើ
ឥដឌរមួលរសាប់ ដដលរច ធដ្ឋយបុពវបុរសដខ្មរជាំ ន់មុន។ អវើដដលពិធសសធ ោះ ភាពរមួលនើមួយៗ ក៏មានសភាពខុ្សៗោប
ដងមធទៀែ។ 
 
កបុងបុពវធ ែុអភិរកសសាំណ្ង់រពោះវហិារបុរាណ្ អាជាញ ្រជាែិអបសរា បាននងិកាំពុងជួយដផបកបធចចកធទស ដល់ដាំធណ្ើ រការម្ន
ការជួសជុលវហិារវែថអារ ដ្សាគរ ដដលមានទើាាំងសទិែធៅភូមិ អារ ដ្ សងាក ែ់ធសៀមរាប រកុងធសៀមរាប។ ាមអបក
បធចចកធទសម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា សសរខាងកបុង និងធរគឿងបងគាំដាំបូលម្នវែថអារ ដ្សាគរ គឺធ្វើពើធឈើ ធៅាមរច បងដខ្មរ
សុទនសា្។ ធ ើយកបុងដាំធណ្ើ រការជួសជុលសាំណ្ង់វហិារធនោះ គឺអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានជួយធលើដផបកបធចចកធទស ធដ្ឋយ
បានសិកាចមលងបលង់ចសទុ់កធ្វើជាឯកសារ ធដើមផើឲ្យរបាកដថ្ន ការជួសជុលបានធោរពាមរូបធដើមម្នវហិារធនោះ។ 
 
សូមទសស  ទដិឌភាពខ្លោះៗម្នដាំធណ្ើ រការជួសជុលសាំណ្ង់វហិារអារ ដ្សាគរ ដូចែធៅ៖ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

របតិភូអាសាឞើន-ច្ិនែផនកអភិវឌើឍជនបទបាំេពញទសើឝនកិច្េៅភូមិធមមំតរិុនតាឯក 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ជុាំ ជើនិែយ 
 
ធរកាយចាំ្យធពលរបជុាំ២ម្ងងធៅរកុងធសៀមរាប ថ្នប ក់ដឹក ាំម្នកចិចរបជុាំអាសា៊ា ន-ចិនដផបកអភិវឌណនជ៍នបទរមួនឹងសមាជិក
របមាណ្ជិែ១០០ ក់ បានធៅបាំធពញទសសនកិចចភូមិ្មមជាែិរុនាឯកដដលសទែិធរកាមការរគប់រគងរបស់អាជាញ ្រជាែិ
អបសរា  រពឹកម្ងងទើ២៧ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ដាំធណ្ើ រទសសនកិចចធនោះ រែូវបានស ការធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងមនធើអភិវឌណន៍ជនបទធខ្ែថធសៀមរាប ។     
ធលាក ធខ្ង ញ ុល របធានមនធើរអភិវឌណន៍ជនបទធខ្ែថធសៀមរាប ដដលចូលរមួកបុងកមមវ ិ្ ើធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន ការមកទសសនកចិចធៅ
ភូមិ្មមជាែិរុនាឯកធពលធនោះ គឺធដើមផើឲ្យរកុមរបែិភូបានដសវងយល់អាំពើគធរមាងអភិវឌណន៍ភូមិ្មមជាែិរុនាឯក ដដលអាជាញ
្រជាែិអបសរាកាំពុងដែធរៀបចាំអភិវឌណន៍ទាំងដផបកកសិកមម និងធទសចរណ៍្ កបុងធោលបាំណ្ងធលើកសធួយជើវភាពរបជាជនកបុង
មូលដ្ឋឌ ន។ 
 
ធលាកបដនទមថ្ន រកុមរបែភូិពែិជាធពញចិែថនឹងការធរៀបចាំភូមិដ្ឋឌ នធនោះដដលមានស ថ្ ប់ធាប ប់លអ និងបរសិាទ នរសស់សាអ ែគួរ
ឲ្យទក់ទញ។ ជាពិធសស ពកួោែ់ពែិជារ ើករាយដដលបានចូលរមួដ្ឋាំធដើមធឈើអនុសាវរ ើយធ៍ៅភូមិធនោះធទៀែផង ដដលជា
ដផបកមួយជួយបធងកើនគរមបម្រពធឈើធៅែាំបន់ធនោះឲ្យកាន់ដែមានភាពទក់ទញ ដដលអាចនឹងធ្វើឲ្យពួកោែច់ង់វលិរែ ប់
មកទសស ធលើកធរកាយៗធទៀែ។ 
 
ឯកឧត្តម ម ី ម៉ា រា៉ា ឌី ទើរបឹកាអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងជារបធានគធរមាងអភិវឌណនភូ៍មិ្ មមជាែិរុនាឯកបានធ្វើបទបងាា ញ
សធងខបជូនរបែិភូអាំពើធោលបាំណ្ងម្នការបធងកើែភូមិ្មមជាែិរុនាឯក ពិធសសការតល ស់បថូរលាំធៅដ្ឋឌ នរបស់របជាពលរដឌពើ
ែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងការអភិវឌណភូមិ្មមជាែិធនោះ ធដ្ឋយធតថ ែសាំខាន់ធលើការធរៀបចាំធ ដ្ឋឌ រច សមព័នន ការពរងឹងវ ិ  
ស័យកសិកមម និងវសិ័យធទសចរណ៍្ធដើមផើបធងកើនភាពងាយរសួល និងចាំណូ្លដល់ជើវភាពរបស់របជាពលរដឌធៅទើធនោះ។  
 
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧែថមក៏បានអាំ វ វដល់រគបប់ ថ្ របធទសអាសា៊ា ន នងិចនិ ធដើមផើចូលរមួចាំដណ្កធលើការអភិវឌណភូមិ
្មមជាែិធនោះាមរគបម់ធ្ាបាយដដលអាចជួយបាន ធដើមផើអភិវឌណភូមិ្មមជាែិធនោះឲ្យកាន់ដែរ ើកចធរមើន។ ជាពិធសស គឺការ
អភិវឌណដផបកកសកិមម នងិធទសចរណ៍្ ដដលជាធោលធៅដ៏សាំខាន់ម្នគធរមាងធលើកសធួយជើវភាពរបជាពលរដឌធៅទើធនោះ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន កបុងដាំធណ្ើ រទសសនកចិចធនោះ ធរៅពើការទសស ភូមិដ្ឋឌ នរបជាពលរដឌ និងគធរមាងធផសងៗ រកុមរបែភូិក៏បាន
ទិញទាំនិញ្មមជាែិរបសអ់បកភូមិដូចជា បដនល្ មមជាែិ ដែមជូរលមម និងផលិែផលដផលរមុាំជាធដើម ដដលជាផលិែផលតធ ល់របស់
អបកភូមិ ជាផលែិ្មមជាែិ ោម នជាែគិើមើ៕ 
 

     
 

     
 

ម្នតបុីគលិកបេច្កេទសអាំញើធរំតិអបើឝរា២៣ាំក់ានប្ប់េដាយេំគជ័យ                                   
េលើវគបណ្តុះបណ្តើលភាសាអង់េគលសេរឿមកិច្សចឿរពីសាណើនទូតអាេមរិករបោាំកមពុំ  
ផាយធៅម្ងងទើ ២៨ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ជុាំ ជើនិែយ 
 
ការបណ្ឋុ ោះប ឋ្ លភាសាអង់ធគលសដល់មស្តនថើបុគគលកិបធចចកធទស ដដលធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា ស ការជាមួយ
សាទ នទូែអាធមរកិរបចាំធៅកមពុជា ោាំរទធដ្ឋយគធរមាង English Language Fellow Programs បានបិទប ច្ប់ និង
របគល់វញិ្ញដ បនបរែធៅម្ងងរព សផែិ៍ ទើ ២៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធនោះ ធរកាមអ្បិែើភាព ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ          
អគគ យករងអាជាញ ្រជាែអិបសរា។ 
 
វគគបណ្ឋុ ោះប ឋ្ លភាសាអង់ធគលសជាំ ញទាំ ក់ទាំនងទូធៅ នងិជាំ ញសរធសរធនោះ ចប់ធផថើមពើដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៦ ដល់ដខ្ 
កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ ដចកជា៣វគគ មានសកិាខ កាមចូលរមួសរុបចាំនួន២៣ ក់ កបុងធនោះមានរសើចាំនួន១០ ក់ មកពើ
 យកដ្ឋឌ នចាំននួ៨ធផសងោប ម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កបុងឱ្កាសរបគល់វញិ្ញដ បនបរែធនោះ ធលាករសើ Monica Davis មស្តនថើកិចចការវបផ្ម៌សាទ នទូែអាធមរកិ បានមានរបសាសន៍ថ្ន 
«ខ្ញុ ាំសូមធកាែសរធសើរចាំធ ោះអបកទាំងអស់ោប  ខ្ញុ ាំគែិថ្នការធ្វើការបធណ្ឋើ រ ធរៀនបធណ្ឋើ រ មិនដមនជាការងាយរសួលធទ។ ខ្ញុ ាំ
សងឃមឹថ្នទាំងអស់ោប នឹងយកចាំធណ្ោះដឹងទាំងធនោះធៅបធរមើកបុងវសិ័យធផសងៗ ដដលជារបធោជនដ៍ល់របធទសកមពុជាតធ ល»់។ 
 
«អបកធចោះភាសាអង់ធគលសធរបៀបដូចជាមានបា សព័រសរមាប់ឆលងដដន ឬមានអាវុ្សរមាប់របយុទន» ធនោះធបើាមរបសាសន ៍   
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ កបុងឱ្កាសម្នពិ្ើបិទវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ។ ឯកឧែថមមានរបសាសន៍បនថថ្ន « ធយើងរែូវធ្វើការ
របកួែរបដជងការងារ ដូធចបោះភាសាអង់ធគលសជាមធ្ាបាយោ ងសាំខាន់សរមាប់ខ្លួនធយើង។ អង់ធគលសជាភាសាសាំខាន់ នងិ
សាំខាន់សរមាប់រយៈធពលយូរអដងវង។ ខ្ញុ ាំចងឱ់្យធយើងទាំងអស់ោប ជាដខ្មរ ធរបើភាសាអង់ធគលសធដើមផើពនយល់ជនបរធទសឱ្យយល់
ពើវបផ្ម៌ដខ្មរ ជាជាងឱ្យជនបរធទសពនយល់ជនបរធទសអាំពើវបផ្ម៌ដខ្មរ»។ 
 
កញ្ញដ  ធ   ជូ្ ជាសិកាខ កាមមួយរូប បានបងាា ញនូវទឹកចិែថរ ើករាយចាំធ ោះការបណ្ឋុ ោះប ឋ្ លធនោះថ្ន «ខ្ញុ ាំពិែជារ ាំធភើប
្ស់ចាំធ ោះការបណ្ឋុ ោះប ឋ្ លមួយធនោះ។ វាពិែជាធ្វើឱ្យធយើងបានទទួលនូវបទពិធសា្នង៍មើៗ ធ្វើឱ្យធយើងកាល ហាន។ 
ពិធសសគឺធយើងមានការអភិវឌណធលឿនបាំផុែ ធសធើរនកឹសាម នមិនដល»់៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតីជូនដាំណឹងសតីពីឿរឿត់ដកចូតេដើមេឈើៃប់ ឿត់េដើមេឈើពាក់កណ្តើលេដើម                             
និងឿត់រកីែមកេឈើៃប់ ែមករស់ េៅបរិេវណរាសាទ និងតាមទីតាាំងាំាំកនុងរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៨ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អាំញើធរំតិអបើឝរាេរៀបច្ាំសឿិខើសាលាសតីពីឿរៃររសាវរំវេៅមនទរីេពទើយទេនលសួត        
ដល់និសើឝិតអនតរំតិមកពី៩របេទស 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៩ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
រពឹកម្ងងទើ២៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរាស ការជាមួយវទិាសាទ នរសាវរជាវអាសុើភាគអាធគបយម៍្ន
របធទសសិងាបុរ ើបានធរៀបចាំសិកាខ សាលាមួយធៅមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះប ឋ្ លអងគរម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធដ្ឋយធតឋ ែសាំខាន់
ធៅធលើការសិការសាវរជាវមនធើរធពទយទធនលសងួែ ដដលកសាងធ ើងកបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧។ 
 
និសសែិអនថរជាែិដដលបានចូលរមួកបុងសិកាខ សាលាធនោះ មាន១៤រូប មកពើ៩របធទសគឺអាធមរកិ សិងាបុរ ើ អូស្តសាថ លើ ឥ ឍ្  
ភូមា មា ធ សុើ ឥណ្ឍូ ធនសុើ ធវៀែ្ម និងរបធទស វើលើពើន។ 
 
ឯកឧត្តម ត្័ន រ  នស យ អគគ យករង និងជាែា្ំ ងអាជាញ ្រជាែិអបសរា បញ្ញជ ក់ថ្ន កបុងការរសាវរជាវធលើរបធានបទ្
មួយ ធយើងរែូវរបមូលលទនផលម្នការរសាវរជាវដដលបានធ្វើធ ើងរ ូែមកដល់ធពលធនោះ ធ ើយធៅកបុងករណ្ើ មនធើរធពទយ
ទធនលសងួែ ធយើងរែូវធរបើរបាស់រូបងែ Lidar ដដលងែបានធៅឆ្ប ាំ២០១២។ ប ធ ប់ពើទទួលបានការបណ្ថុ ោះប ថ្ លសថើពើអារយ
្ម៌ដខ្មរ និងរបាសាទដខ្មរធ ើយ អបកជាំ ញអាជាញ ្រជាែិអបសរានងឹបងាា ែប់ធរងៀននិសសែិទាំងធនោះអាំពើការធ្វើការកាំ្យ។ 
កាំ្យធនោះគឺធដើមផើកាំណ្ែទ់ើាាំងរបសម់នធើរធពទយ ដដលធយើងដឹងថ្នធៅខាងលិចរពោះវហិារ ប ុដនថធដ្ឋយសារមនធើរធពទយធនោះ
សាងសង់ធ ើងពើធឈើ ធយើងឥែមានសាល កសាប មធៅធលើដើធសសសល់ធទកបុងបចចុបផនប។ 
 
ឯកឧែថមបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ដូធចបោះ អវើដដលធៅធសសសល់គឺ រពោះវហិារសង់អាំពើឥដឌ។ ធយើងនឹងធ្វើកា្ំ យធៅទិសខាងលចិ
ាមបធ ថ្ យប ធ ែម់ួយដដលមានចមាង យរបដ ល១៥ដម រែពើរពោះវហិារ។ ធយើងសងឃមឹថ្ន នងឹរកធ ើញសាល កសាប មបដនទម
ធទៀែធដើមផើបញ្ញជ ក់ថ្ន ទើធនោះជាមនធើរធពទយបុរាណ្ពែិរបាកដដមន។ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាមានធមាទនភាព ធដ្ឋយសាទ ប័នអនថរជាែិ  បានទទួលសាគ ល់នូវសមែទភាពរបស់មស្តនថើជាំ ញធលើការ  
បណ្ថុ ោះប ថ្ លនសិសែិមកពើអាសុើអាធគបយក៍បុងវសិយ័រសាវរជាវធលើមនធើរធពទយបុរាណ្។ វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ នឹងយកធៅ
ផសពវផាយដលស់ិកាខ កាមម្នរបធទសទាំង៩ខាងធលើ ដដលជាធ ែុធ្វើឲ្យរបជាជនម្នរបធទសទាំងធនោះកាន់ដែសាគ លែ់ម្មលម្ន
អងគរ ធ ើយក៏ជាកាថ ទក់ទញនូវធភញៀវធទសចរមកទសស របាសាទដខ្មរកាន់ដែធរចើនធ ើង៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     

 

មាចើស់សាំណង់ែុសច្ើាប់ៃនគេរមាងេរៀបច្ាំកែនលងកមើានតេលើដីទាំចាំំង៤ចិកតា                                          
កនងុតាំបន់រមណីយដាឋើនអងររពមរុុះេរើេដាយសមរ័គចិ្តត 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ស ថ្ ប់ធាប ប់ និងស របែិបែថិការ 
 
មាច ស់សាំណ្ង់ខុ្សចាប់ធលើម្ផធដើជាង៤ កិា ដដលធរោងធរៀបចាំជាក ច្ុ ោះកមានថសរមាប់អបកធទសចរ ធៅខាងធកើែរបាសាទ
បាគងរបដ ល៥០០ដម រែ បានសម័រគចិែថរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង ធរកាយទទួលបានធសចកថើជូនដាំណឹ្ង និងការពនយល់ពើអាជាញ ្រ
ជាែិអបសរា និងរកមុការងាររចួមក។ 
 
អបករសើ ភនួ មុាំ ដដលជាមាច ស់សាំណ្ង់ខាងធលើបានបញ្ញជ ក់ថ្ន អបករសើបានធរៀបចាំដើទាំ ាំជាង៤ កិាធនោះ ធដើមផើធ្វើជាកដនលង
កមានថ ធដ្ឋយជើកបដនទមធៅធលើរែ ាំងបុរាណ្ដដលមានរសាប់ សាងសង់ក ច្ុ ោះជុាំវញិបានចាំនួន១០ កបុងអាំ ុងធពលយុទន 
ការធឃាស ធបាោះធឆ្ប ែកនលងធៅ។ 
 
អបករសើបញ្ញជ ក់ថ្ន ការសធរមចសាងសង់ធនោះគឺធដ្ឋយសារអបករសើឮធគនិោយែោប ថ្ន អាចធ្វើបានកបុងធពលធបាោះធឆ្ប ែ ធ ើយ
អបករសើក៏ធជឿាមធគាមឯងធៅ។ ប ុដនថធរកាយធរៀបចាំមិនទន់ចបស់ពវរគបផ់ង អាជាញ ្រជាែអិបសរាក៏បានដចកលខិ្ិែជូន
ដាំណឹ្ងធដើមផើឲ្យធ្វើការរុោះធរ ើធដ្ឋយសម័រគចិែថ ធបើពុាំដូធចប ោះធទ រកុមការងារនឹងចុោះមករុោះធរ ើជាមិនខាន ធដ្ឋយសារសាំណ្ង់ទាំងធនោះ
ជាសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ ដដលធ្វើឲ្យប ោះ ល់ដល់ធបែកិភណ្ឍ អងគរ។  
 
អបករសើបដនទមថ្ន ធទោះជាមានការធសាកសាថ យ ដែអបករសើនិងរកមុរគួសារបានសម័រគចែិថរុោះធរ ើ ធដ្ឋយខ្លួនឯង ធជៀសវាងការខូ្ច
ខាែកាន់ដែធរចើន ធៅធពលដដលរកុមការងារចុោះមករុោះធរ ើធ ោះ។ រ ូែមកទលន់ឹងធពលធនោះ រគួសារអបករសើបានរុោះធរ ើសាំណ្ង់
ទាំងអស់រចួរាល់ធ ើយ។ 
 
អបករសើ មុាំ បានធ្វើការតឋ ាំធផញើដល់ពលរដឌឯធទៀែៗ ដដលកាំពុងរស់ធៅកបុងែាំបន់រែូវការ រ មុននឹងសាងសង់សាំណ្ង់ធផសងៗ 
រែូវដ្ឋក់ កយធសបើសុាំធៅសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរាជាមុន ធដើមផើឲ្យមានការរែួែពិនែិយ និងសធរមច ធចៀសវាងការខូ្ចខាែ
រទពយសមផែថិធផសងៗ។ ែួោ ង ដូចករណ្ើ អបករសើ ដដលរែូវរុោះធរ ើក ច្ុ ោះអងគុយែូច្ាំរបមាណ្១០ នងិខាែបង់ងវកិាអស់ជា  
ធរចើន។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន មានសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ជាង ៥០០ ដដលសងអ់ាំ ុងធពលមុនធបាោះធឆ្ប ែធរជើសធរ ើសរកុមរបឹកា ុាំសងាក ែ់ 
អាណ្ែថិទើ៤ធនោះ។ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានធចញធសចកថើជូនដាំណឹ្ងអាំពើការទុកធពលមួយសបាថ  ៍ សរមាប់មាច ស់សាំណ្ង់ខុ្ស
ចាប់ទាំងអស់ រុោះធរ ើជាប ធ ន់ ធដើមផើធចៀសវាងពើការខាែបង់្ងន់្ងរ។ បញ្ញា ធនោះដដរ អាជាញ ្រជាែិអបសរាធរកាមកិចចស ការពើ
រដឌបាលធខ្ែថធសៀមរាប កាំពុងធរៀបចាំរកុមការងារធដើមផើបនថរុោះធរ ើសាំណ្ងខុ់្សចាប់ ដដលមាច សស់ាំណ្ង់មិនទន់បានរុោះធរ ើាម   
ធសចកថើជូនដាំណឹ្ងកនលងមក៕ 
 

     
 

     
 

ច្មាយើក់បដិមាដ៏ធាំរតូវានរកេ ើញេៅមនទីរេពទើយទេនលសួតៀងេជើងរកុងអងរធាំ 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣០ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ ធរឿម សុផលាល  
 
កបុងគធរមាងសិការសាវរជាវដសវងយល់ពើមនធើរធពទយកសាងកបុងរជជកាលរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ អបករសាវរជាវបុរាណ្វទិាម្ន
អាជាញ ្រជាែិអបសរានិង មហាវទិាល័យបធចចកវទិានិងវទិាសាទ នរសាវរជាវអាសុើអាធគបយម៍្នរបធទសសិងាបុរ ើ បានរបទោះធ ើញ
បដិមាដ៏្ ាំមួយ ដដលសនបិដ្ឋឌ នជាបឋមថ្នជាទវ របាល។ ការរបទោះធ ើញធនោះសទិែធៅមនធើរធពទយទធនលសងួែខាងធជើងរកុងអងគរ្ាំ
របដ ល១គើ ូដម រែ ធៅម្ងងទើ៣០ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។  
 
ាមការវាស់ដវង បដិមាធនោះមានកមពស់១,៩០ដម រែ នងិសាម ទទងឹ០,៥៨ដម រែ សទិែកបុងរច បងបាយន័។ បដិមាធនោះកាំបុែ
ម្ដទាំងពើររែឹមសាម  កាំបុែធជើងសាថ ាំរែឹមកធជើង និងធជើងធឆវងរែមឹគល់ធៅល ។ ចាំដណ្កដងខ្លួននងិរពោះធកសធៅមានកាច់ចមាល ក់
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

សធមលៀកបាំ ក់ នងិកាាំងសក់ធៅសាអ ែទាំងអស់។ បដិមាធនោះកប់ធរៅកបុងដើរបមាណ្រែមឹ៤ែឹកប ុធ ត្ ោះកបុងធពលអបក
រសាវរជាវធ្វើកាំ្យរកធ ើញ ធដ្ឋយធដកតង រធ ោះដបររពោះធកសធៅទិសខាងលចិធៅរពោះវហិារម្នមនធើរធពទយធនោះ។ 
 
ធលាក ធខ្ៀន ចន័ធ មស្តនថើជាំ ញដផបកបុរាណ្វទិាម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធៅការដ្ឋឌ នកាំ្យធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន វាជាការរបទោះ
ធដ្ឋយម្ចដនយកបុងធពលដដលរកុមការងារធ្វើកាំ្យធដើមផើសិកាអាំពើទាំ កទ់ាំនងរវាងរបឡាយមុខ្មនធើរធពទយ និងរច ស
មព័ននម្នមនធើរធពទយទធនលសងួែ។ ការរបទោះធ ើញចមាល ក់ដ៏្ាំធនោះក៏ចែ់ថ្នជាសាំ្ងលអមួយ ដដលអាចឲ្យធយើងយកធៅរកាទុក
កបុងទើកដនលងសមរមយ ធ ើយងាយរសួលសរមាប់អបករសាវរជាវ ធដើមផើសិកាលមអិែបដនទមធទៀែ។ 
 
ធលាកបដនទមថ្ន ប ធ បព់ើអបកជាំ ញធ្វើកាំណ្ែ់រារចួរាល់ បដិមាធនោះនឹងរែូវយកធៅែមកល់ទុកកបុងសារមនធើររពោះនធរាែថម
សើ នុអងគរធដើមផើរកាសុវែទិភាព សមាអ ែដុសលាង ពាបាលដផបកខ្លោះ ជាពិធសស គឺការយកជាែអិាំបលិធចញធដើមផើកុាំឲ្យមាន
ការខូ្ចគុណ្ភាពងម ឬរងរបែិកមមធៅធពលដដលចមាល ក់រែូវដ្ឋក់ាាំងកបុងលាំ បរោិសងមើ។ ធលើសពើធនោះធទៀែ បដិមានឹងរែូវ
ដ្ឋក់ាាំងបងាា ញសរមាប់ធភញៀវធទសចរបានចូលទសស ។ 
 
ាមការសនបិដ្ឋឌ ន ធលាក ធខ្ៀវ ចន័ធ បដិមាធនោះសទែិកបុងរច បងបាយន័ និងអាចជាទវ របាលម្នមនធើរធពទយធនោះតធ ល់ដែមថង 
មិនដមនមកពើកដនលងធផសងធ ោះធទ។ ធទោះជាោ ង្ធលាកមិនទន់អាចបញ្ញជ ក់អាំពើការាាំងរូបរធបៀបធនោះមានធៅកបុងមនធើរ
ធពទយបុរាណ្ទាំងអស់ឬោ ង្ធ ោះធទ គឺសទែិកបុងការសិការសាវរជាវធៅធ ើយ។ ដែចាំធ ោះការធរៀបចាំរដឌបាលម្នមនធើរ
ធពទយបុរាណ្វញិ ាមសិលាចរកឹដដលអបករសាវរជាវបានរកធ ើញ គឺដូចោប ទាំងអស់រគបម់នធើរធពទយ ដូចជា ការកាំណ្ែ់
ចាំនួនរគូធពទយ ែរមូវការសរមាប់មនធើរធពទយ និងការផគែ់ផគង់ថ្នប ាំជាធដើម។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន គធរមាងរសាវរជាវមនធើរធពទយទធនលសងួែកបុងជាំហានទើ១ ដដលធតថ ែធលើការសិកាអាំពើដផបកខាងមុខ្ម្នមនធើរធពទយ 
ដដលមានទាំ កទ់ាំនងរវាងរបឡាយមុខ្មនធើរធពទយ និងធខ្ឿនម្នមនធើរធពទយចប់ធផថើមពើម្ងងទើ២៨ ដខ្កកកដ្ឋ ដល់ម្ងងទើ១១ ដខ្
សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ ធរកាយប ច្ប់គធរមាងធនោះធ ើយ អបករសាវរជាវនឹងបនថគធរមាងងមើៗធទៀែដដលនឹងសកិាអាំពើទើាាំងសាំ
ខាន់ៗម្នអាោរមនធើរធពទយដដលសង់ពើធឈើ ធ ើយបានខូ្ចខាែបាែ់សាល កសាប មអស់ នងិធបើអាចរកមុរសាវរជាវមានបាំណ្ង
ដសវងរកទើាាំងធចលសាំ្កថ្នប ាំដដលធរបើរបាស់រចួ ធដើមផើយកសាំ្កទាំងធ ោះធៅសិកាអាំពើការផសាំថ្នប ាំសម័យបុរាណ្។ 
ប ុដនថធនោះជាដាំធណ្ើ រដវងឆ្ង យែធៅមុខ្ធទៀែសរមាបអ់បករសាវរជាវ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     

េសច្កតីជូនដាំណឹងសតីពីឿរច្ូលទសើឝាំៃថរុះេៅរាសាទអងរវតត តាមរច្កៀងេកើត 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣១ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ ២០១៧  
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ែផនកទី ២ 
របោាំែែសីហា 

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរោតវ់និកនឿរច្ុុះរុុះេរើសាំណងែ់សុច្ើាបក់នងុតាំបន់១ នងិតាំបន២់ ៃនរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ 
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េលាកសា្សាឍើោរើយ Yoshiaki Ishizawa ំងពាកក់ណ្តើលជវីតិេដើមើបឿីរៃរអភរិកើឝអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
ធលាកសាស្តសាថ ចរយ យ ូសុើអាគើ អុើសុើសាវា  (Yoshiaki Ishizawa) ធកើែធៅឆ្ប ាំ១៩៣៧ ធៅទើរកុង Obihiro ធកាោះ Hokkaido
។ ោែ់គឺជា អែើែសាកលវទិា្ិការម្នសាកលវទិាល័យ សូ វើោ  (Sophia) របធទសជប ុន និងជារបធានមជឈមណ្ឍ ល
អាសុើសិកា និងបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសសម្នសាកលវទិាល័យសូ វើោ  ដដលមានទើាាំងធៅធខ្ែថធសៀមរាប។ 
 
ធរកាមកិចចខ្ិែខ្ាំរបងឹដរបងលោះបង់ទាំងកាយ កមាល ាំងចិែថ របាជាញ  សាម រែើអស់រយៈធពល៥០ឆ្ប ាំម្នជើវែិរបស់ធលាកធលើទឹកដើអងគរ 
ធដើមផើចូលរមួសាថ រនិងអភិរកសរបាសាទអងគរវែថដដលជាធករ ឋ ិ៍ដាំដណ្លវបផ្ម៌របស់កមពុជា ធលាកសាស្តសាថ ចរយបានកាល យជាមាច ស់
ជ័យលាភើ នរងាវ ន ់Ramon Magsaysay Award ឬធៅថ្នណូ្ដបលអាសុើ របចាំឆ្ប ាំ២០១៧ ដដលនឹងរបារពនធ្វើធ ើង 
ម្ងងទើ៣១ ដខ្សើហាខាងមុខ្កបុងទើរកុងមា នើល រពមទាំងទទួលបានវញិ្ញដ បនបរែ ធមដ្ឋយមាសរូបធលាក Magsaysay និង
រងាវ ន់ជាទឹករបាក់ផងដដរ។ 
 
ធែើធលាកសាស្តសាថ ចរយ អុើសុើសាវា  មានសាប ម្ដអវើខ្លោះធៅធលើទឹកដើអងគរ រ ូែបានទទលួ នរងាវ នណូ់្ដបលអាសុើ? 
ធលាកសាស្តសាថ ចរយ អុើសុើសាវា  បានមកទសសនកិចចធៅរបាសាទអងគរវែថជាធលើកដាំបូងកបុង មជានិសសែិ ឆ្ប ាំ១៩៦១។ 
ធរកាយមកក៏បានបនថធបសកកមមការងារដផបកបុរាណ្វទិាាមរយៈសាកលវទិាល័យសូ វើោ ជាធរចើនធៅអងគរដូចជា៖ 
• សើហា ១៩៨០៖ របាយការណ៍្សថើពើរបាសាទអងគរវែថ មានចាំណ្ងធជើងថ្ន ធបែិកភណ្ឍ អងគរ ផសពវផាយាមទូរទសសន ៍
Nippon កបុងឆ្ប ាំ១៩៨១ សរធសរធដ្ឋយបណ្ឍិ ែ អុើសុើសាវា ។ 
• មើ  ១៩៨៩៖ ធបសកកមមអនថរជាែិធលើកទើ១ធៅអងគរ ម្នSophia (ធរកាយមកដូរធៅជា Sophia Angkor) ធផថើមសិកា
រសាវរជាវធៅរបាសាទប ធ យកថើ ធ្វើរបាយការណ៍្រសាវរជាវមានចាំណ្ងធជើងថ្ន ប ថ្ ញវបផ្ម៌កមពុជាធលខ្ធរៀងទើ១ 
(Rennaisance Culturelle du Cambodge N.1) (ពើធលខ្២-២៤ ធបាោះពុមពផាយចបព់ើឆ្ប ាំ១៩៩០-២០០៩)។ 
• ធមសា ១៩៩១៖ ការបធងកើែធលខា្ិការដ្ឋឌ នសថើពើ “រកុមរបឹកាជប ុនសរមាប់ការងារអភិរកសអងគរ” ធៅសាកលវទិាល័យ 
សូ វើោ ។ សមាជិកធបសកកមមបានបធរងៀនដាំបូងធៅសាកលវទិាល័យភូមិនធវចិិរែសិលផៈ ភបាំធពញ (RUFA) (ធរកាយមក
ដូរធៅជាមហាវទិាល័យសិលផៈ) ធ ើយបនថការងាររ ូែដល់១៩៩៧។ ការបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះចុោះអនុវែថតធ ល់ធៅ
របាសាទប ធ យកថើ និងបនថរ ូែសពវម្ងង។ 
• ្បូ ១៩៩៣៖ រដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាធសបើឲ្យធបសកកមមធនោះធដើមផើជួសជុលសាព នហាលខាងលចិរបាសាទអងគរធៅដផបកខាងធជើង 
ដដលមានរបដវង២០០ដម រែ (ធរកាយមក “គធរមាងជួសជុលរបាសាទអងគរវែថ”) 
• សើហា ១៩៩៦៖ សាងសង់មជឈមណ្ឍ លអាសុើសិកា និងបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសសម្នសាកលវទិាល័យសូ វើោ  
(ធរកាយមកជា “មជឈមណ្ឍ លអាសុើសូ វើោ ”) កបុងរកុងធសៀមរាបរបធទសកមពុជា។  
• កញ្ញដ  ១៩៩៨៖ ចប់ធផថើមកាំ្យធៅ ាម្ន(ធបសកកមមធលើកទើ២៧) 
• សើហា ២០០១៖ សមាជិកធបសកកមមធ្វើកាំ្យធ ើញរពោះពុទនបដិមាធៅប ធ យកថើចាំននួ២៧៤អងគ។ 
• មើ  ២០០៣៖ សូ វើោ ធសបើឲ្យមានការរសាវរជាវរមួោប ជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ ការទទួលបានសថង់ដ្ឋរអនថរជាែិ 
ISO 14001។ 
• ឧសភា ២០០៦៖ អាជាញ ្រជាែិអបសរាទទួលបានសញ្ញដ បរែ ISO 14001។ 
• វចិឆិកា ២០០៧៖ ប ច្ប់ការងារសាងសងស់ារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុអងគរ និងរបគល់រពោះពុទនបដិមា២៧៤អងគធៅ
របធទសកមពុជា។ 
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• វចិឆិកា ២០០៧៖ ប ច្ប់គធរមាងជួសជុលសាព នហាលអងគរវែថជាំហានទើ១ របដវង១០០ដម រែ និងរបគល់ជូនអាជាញ ្រជាែ ិ
អបសរា។ 
• ឧសភា ២០១៦៖ ជួសជុលសាព នហានខាងលចិរបាសាទអងគរវែថដាំ្ក់កាលទើ២។ 
 
ធលាកសាស្តសាថ ចរយ អុើសុើសាវា  ក៏បានរ ាំឭកដដរថ្ន «មរែវបផ្ម៌ជាធករ ថ ិ៍ដាំដណ្លដខ្មរ គួររែូវបានជួសជុល ដងរកា ការ រ
ធដ្ឋយជនជាែិដខ្មរ ធដើមផើដខ្មរ»។ ដូធចបោះធ ើយ ធរៅពើរមួចាំដណ្កកបុងការកសាងសមទិនិផលជាធរចើនកបុងែាំបន់អងគរ ធលាកសា
សាស្តសាថ ចរយក៏បានបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសសកបុងវសិ័យអភិរកស ជួសជុលធបែិកភណ្ឍ ដខ្មរផងដដរធលើដផបកសាទ បែយកមម
និងបុរាណ្វទិា។ កបុងធ ោះ បណ្ថុ ោះប ថ្ លជាំ ញកាែ់ងមដលក់មមករដខ្មរជាង៥០ ក ់ និងបណ្ថុ ោះប ថ្ លនសិសែិដខ្មរថ្នប ក់
អនុបណ្ឍិ ែនងិបណ្ឍិ ែធៅសិកាធៅសាកលវទិាល័យសូ វើោ របធទសជប ុនបានចាំនួន១៨ ក ់ ដដលបចចុបផនបខ្លោះជាថ្នប ក់
ដឹក ាំម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា អាជាញ ្រជាែិរពោះវហិារ រកសួងវបផ្ម៌និងវចិិរែសិលផៈ នងិធៅសាកលវទិាល័យភូមិនធភបាំធព
ញ។ ធរៅពើធ ោះ ក៏មានបណ្ថុ ោះប ថ្ លវគគសិកាខ្លើៗ ដល់អបកជាំ ញដខ្មរជាធរចើនវគគ ធរចើន ក់ធទៀែផង។ 
រងាវ ន់និងធរគឿងឥសសរយិសសាំខាន់ៗដដលធលាកសាស្តសាថ ចរយទទួលបាន៖ 
- ១៩៩១ រងាវ ន់រកសួងការបរធទសម្នរបធទសជប ុន 
- ១៩៩៨ ធរគឿងឥសសរយិយស ស ធមរែើពើរពោះបាទនធរាែថមសើ នុរពោះមហាកសរែម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
- ២០០៧ ធរគឿងឥសសរយិយស ស ធមរែើ ថ្នប ក់្ិបឌនិ ពើរពោះបាទនធរាែថមសើ មុនើ រពោះមហាកសរែម្នរពោះរាជា្ចរក
កមពុជា 
- ២០១២ ធរគឿងឥសសរយិយស សមផែថិពិសិដឌតក យមាសនិងរបាក ់ពើរពោះធៅអ្ិរាជម្នរបធទសជប ុន 
- ២០១៧  នរងាវ ន់រា ម ុន មា កសាយសាយ (រងាវ ន់ណូ្ដបលអាសុើ)៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ទកឹកនងុកសនិធអុងរវតតាំែែវសើារសសស់ាវើតគរួឲើយច្ងទ់សើឝាំ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើនើ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ទឹកកសនិនុម្នរបាសាទអងគរវែថ បានទក់ទញធភញៀវធទសចរជាែ ិ និងអនថរជាែិជាធរចើនឲ្យគយគន់ទសស  ជាពិធសសធៅ
ធពលរធសៀល។ ធៅកបុងដខ្វសាធនោះ ទឹកកសិននុ ធ ើងធពញរចាំង មានភាពថ្នល រសស់សាអ ែ គួបផសាំនងឹធដើមធឈើ្ ាំៗ ៊ាុ ៊ុំព័ទនជុាំ
វញិធទៀែធ ោះ ធ្វើឲ្យកសិននុអងគរ បដនទមសរមស់របស់ខ្លួនមួយករមិែធទៀែ។ 
 
ដូធចបោះធដើមផើដងរកាទើកដនលងដ៏រសស់សាអ ែ និងជាទើគយគន់របស់ធភញៀវធទសចរធនោះ សូមបងបអូនរបជាពលរដឌ ដដលនិយមធៅ
កមានថធៅមាែក់សិននុ ធពលរធសៀល មិនរែូវធបាោះសាំរាម និងអងគុយធលើធមម ធៅទើធ ោះធទ។ ការចូលរមួរបស់អបកទាំងអស់
ោប  ជាចាំដណ្កមួយម្នការជួយដងរកាធបែកិភណ្ឍ ជាែិ និងពភិពធលាក ធដើមផើឲ្យអងគរវែថ រកាែាំដណ្ងជាធោលធៅ
ធទសចរណ៍្លាំដ្ឋប់ថ្នប កក់ាំពូលធគ ធៅកបុងអាសុើ និងធលើពិភពធលាក។ 
 
ខាងធរកាមធនោះជាទិដឌភាពដ៏រសស់សាអ ែម្នកសិននុទកឹអងគរវែថ សូមអធ ជ្ ើញទសស ៖ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កាំណ្យរសាវរំវេៅអតតីមនទរីេពទើយបរុាណាំរាសាទទេនលសតួរកេ ើញរពុះបដមិា «ៃភសជើយគរុ»ុ                    
ែដលំរពុះពទុធេសតច្្នាើាំ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៨ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើនើ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
កបុងគធរមាងរសាវរជាវសថើពើមនធើរធពទយកបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ រកុមអបករសាវរជាវបុរាណ្វទិាម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា និង
មហាវទិាល័យបធចចកវទិា និងវទិាសាទ នរសាវរជាវអាសុើអាធគបយម៍្នរបធទសសិងាបុរ ើ បនថរបទោះធ ើញរពោះពុទនបដិមាធរចើន
បាំដណ្កធទៀែ កបុងធ ោះ មានរពោះពុទនបដិមាមួយអងគ ដដលធគសាគ ល់ថ្ន ជារពោះធ ្ិ៍សែវ ដដលមានរពោះ មធៅថ្ន «ម្ភស
ជយគុរុ» ដដលមានន័យថ្ន រពោះពុទនរគូធសថចថ្នប ាំធៅសម័យបុរាណ្។ 
 

រកុមអបករសាវរជាវ បានធរៀបចាំពិ្ើសាស មួយធៅរពឹកម្ងងទើ៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ មុនបនថជើក និងធលើករពោះពុទនរូបធចញ
ពើកដនលងកាំ្យ។ បដិមាដដលខ្លោះជារពោះពុទនរបក់ គ រែូវបានរកធ ើញធៅរធតថ កាំ្យទើ៤ធៅដផបកខាងធកើែម្ន
របាសាទទធនលសងួែ ដដលជាមនធើរធពទយកបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ផងដដរ។ 
 

ធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែ ិ រសាវរជាវ និងែមកល់ឯកសារអងគរម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងជាអបក
របឹកាដផបកវទិាសាស្តសថម្នគធរមាងរសាវរជាវធនោះ បានឲ្យដឹងថ្ន បាំដណ្ករពោះពុទនរូបទាំងធ ោះរែូវបានជើកធ ើញធៅលាង ចម្ងង៦ 
ដខ្សើហា ធ ើយាមការពិនិែយទរមង់ម្នបាំដណ្ករូបទាំងធ ោះ ថ្នជាបាំដណ្ករូបធផសងៗពើោប ។ 
 
ាមធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ កបុងចាំធ្មរពោះពុទនរូបទាំងធ ោះ គឺមានបដិមាមួយដដលធគដងឹថ្ន ជារពោះពុទនធសថចថ្នប ាំ ធដ្ឋយពិនិែយ
ធលើទរមង់រូប ដដលធៅធលើរពោះ សទ ឬម្ដមានដុាំមូលមួយ រាងដូច សាជើ។ ធលាកបដនទមថ្ន រូបទាំងធ ោះដែងែមកល់ធៅរគប់
មនធើរធពទយធៅកបុងរាជយ រពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧។ 
 
គួរឲ្យដឹងថ្ន ធនោះជាបដិមាទើ២ធ ើយ ដដលអបកបុរាណ្វទិាបានរបទោះធ ើញធៅកបុងគធរមាងរសាវរជាវធៅរបាសាទទធនល    
សងួែ។ បដិមាដ៏្ាំមួយអងគមានកមពស់រ ូែដល់ធៅ ១,៩០ដម រែ និងសាម ទទឹងរ ូែដល់ធៅ ០,៥៨ដម រែ បានរកធ ើញធៅរ
ធតថ កាំ្យធៅដផបកខាងធកើែរបាសាទ។ កបុងរធតថ ធនោះដដដល ក៏បានរបទោះធ ើញបាំដណ្ក២ធផសងធទៀែដដរ។ ាមការ
បញ្ញជ ក់របស់អបកជាំ ញ បាំដណ្កទាំង២ធ ោះមានបាំដណ្កជាកាំភនួធជើង ម្នរូបបដិមាដ៏្ាំធ ោះ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន គធរមាងសិការសាវរជាវម្នមនធើរធពទយកបុងរាជយរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ធនោះ ចប់ធផថើមពើម្ងងទើ២៨ កកកដ្ឋ ដល់
ម្ងងទើ១១ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

ម្នតជីាំាំញនងិភានាើកៃ់រេទសច្រៃនអាំញើធរំតអិបើឝរាានប្បវ់គសកិើាសតពីឿីររគបរ់គងេទសច្រណ៍ េៅតាំបន់
េបតកិភណឌពភិពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ធសឿន ប៊ាុនស៊ារ 
 
មស្តនថើជាំ ញ រមួទាំងរបធាននិងអនុរបធានភាប ក់ងារធទសចររបចាំធៅាមរបាសាទសរុបចាំនួន៦៥រូប បានប ច្ប់វគគសកិាសថើ
ពើការរគប់រគងធទសចរណ៍្ធៅែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកធដ្ឋយធជាគជ័យ  រពឹកម្ងងទើ៩ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធរកាម
វែថមាន ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យករងម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរាទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្អងគរជា
របធានបិទកមមវ ិ្ ើ។ 
 
កមមវ ិ្ ើធនោះធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធរកាមជាំនួយឧបែទមភរបស់សាទ នទូែអាធមរកិរបចាំកមពុជា កបុងរកបខ្ណ្ឍ  
Fulbright Specialist Program ចប់ធផថើមកាលពើម្ងងទើ១៧ កកកដ្ឋ ដល់ម្ងងទើ៩ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ កមមវ ិ្ ើសិកាធនោះ
បធរងៀនជាភាសាអង់ធគលស ធដ្ឋយ ធលាករសើបណ្ឍិ ែ Claudia G.Green ជនជាែិអាធមរកិកាាំង មានជាំ ញនិងបទពិធសា្ន៍
បធរងៀនធរចើនរបធទស ធរចើនឆ្ប ាំ សថើពើការរគប់រគងធទសចរណ៍្ធៅកបុងែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក។  
 
ដងលងកបុងពិ្ើបទិវគគ ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ចាំធ ោះ ធលាករសើ Claudia G.Green ដដលបានបាំធពញ
ធបសកមមបធរងៀនដល៏អដលស់ិកាខ កាមទាំងអស់។ ឯកឧែថមបញ្ញជ ក់ធទៀែថ្ន ធនោះជាធលើកទើ២ធ ើយម្នវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសថើពើ
ការរគប់រគងធទសចរណ៍្ធៅកបុងែាំបន់ធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាកដល់មស្តនថើធៅការោិល័យ រមួទាំងរបធានរកុមនងិអនុរបធាន
របចាំាមរបាសាទនើមួយៗ។ វគគសិកាដបងដចកជាពើររកុម គឺមស្តនថើជាំ ញនឹងសកិាអាំពើការងាររគប់រគងធទសចរណ៍្ និែិវ ិ្ ើ
ធរៀបចាំគធរមាង សទិែិនងិវ ិ្ ើសាស្តសថវភិាគទិនបន័យ និងសិកាអាំពើបទពិធសា្ន៍ម្នការរគប់រគងធទសចរណ៍្ពិភពធលាក ធដ្ឋយ
ធរបៀបជាមួយនឹងការរគប់រគងធទសចរណ៍្កបុងែាំបន់អងគរ។ ចាំដណ្កភាប ក់ងារធទសចរនងឹសិកាបធងកើនចាំធណ្ោះដងឹដផបកភាសា
អង់ធគលស សិកាអាំពើធសវាកមម ភូមិសាស្តសថ និងការងាររគប់រគងលាំ ូរធភញៀវធទសចរ។ ចាំធ ោះមធ្ាបាយបធរងៀន ធលាករសើ
បណ្ឍិ ែ Claudia G.Green មានធរចើនមធ្ាបាយ ដូចជាឱ្យអានអែទបទ ពិភាកាកបុងថ្នប ក ់កិចចការផធោះ និងមានវ ើធដអូបងាា ញ
ផងដដរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ឯកឧែថមក៏បានអាំ វ វដល់សិកាខ កាមទាំងអស ់ សូមយកចាំធណ្ោះដងឹដដលទទួលបានពើវគគសិកាធនោះធៅផសពវផាយបនថ 
និងអនុវែថឱ្យបានរបធសើរធៅកបុងកិចចការរបចាំម្ងងរបស់ខ្លួន ពិធសសខ្ិែខ្ាំរកចាំណុ្ចលអកបុងន័យធ្វើោ ង្ឲ្យធភញៀវធទសចរ
ដដលមកទសស អងគរ ទទលួបានបទពិធសា្នដ៍ល៏អបាំផុែ ដែផថល់ផលប ោះ ល់ដែ៏ិចបាំផុែដល់ែាំបនរ់មណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ធលាក ធភឿន សុភាន ់របធានរគប់រគងភាប ក់ងារធទសចររបចាំរបាសាទភបាំបាដខ្ង បានសដមថងនូវការចប់អារមមណ៍្ថ្ន វគគសិកា
ធនោះធ្វើឱ្យធលាកដឹងពើសារៈសាំខាន់ម្នការធ្វើបដិស ឌ្ រកិចច សាគ ល់ពើអាកបផកិរោិរបស់ធភញៀវមួយចាំននួដូចជាធភញៀវចិន... ដឹង
ការផថល់ធសវាកមមលអដល់ធភញៀវ ថ្នរែូវធ្វើដបប្ខ្លោះ ពិធសសយល់ដឹងបដនទមដផបកភាសារអងធ់គលស សាគ ល់ភូមិសាស្តសថ 
(របធទសដដលធភញៀវមក) និងវ ិ្ ើសាស្តសថធដ្ឋោះរសាយបញ្ញា មួយចាំនួនធដើមផើធ្វើឱ្យការបាំធពញការងាររបចាំម្ងងកាន់ដែលអ។ 
 
បដនទមពើធ ោះ ធលាក ធ ង ែុលា របធានភាប កង់ាររបចាំរបាសាទអងគរវែថក៏បានធលើកធ ើងពើឱ្កាសដ៏លអដដលបានសិកា
ជាមួយសាស្តសាថ ចរយលាំដ្ឋប់ពិភពធលាកដដលមានចាំធណ្ោះដឹងទូលាំទូលាយ កព់័នននងឹវសិ័យធទសចរណ៍្ យល់ពើសាទ នភាព
ធទសចរណ៍្ពិភពធលាក និងឥរោិបទរបស់ធភញៀវ។ ាមការបធរងៀនរបស់ោែ់ គឺបានផថល់វ ិ្ ើរសាសថលអៗ ជាធរចើនកបុងការ
អភិវឌណការងាររបចាំម្ងង និងជួយបធងកើែរបសទិនិភាពកបុងការដចករ ាំដលកចាំធណ្ោះដឹងបនថពើភាប ក់ងារធៅភាប ក់ងារ និងពើភាប ក់ងារ
ធៅធភញៀវធទសចរផងដដរ៕ 
 

     
 

     
 
  



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    56 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រកមុគណៈកមមឿរច្រមុុះោបេ់ផតើមអនវុតតឿររុុះេរើសាំណងែ់សុច្ើាបេ់ៅកនងុឧទើានអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
 រពឹកម្ងងទើ១០ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ រកុមគណ្ៈកមាម ការចរមុោះ រមួមានអាជាញ ្រជាែិអបសរា អាជាញ ្រធខ្ែថធសៀមរាប និង
អងគភាព ក់ព័ននធផសងៗ បានចប់ធផថើមអនុវែថការចុោះរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់កបុងឧទានអងគរធ ើយ។ 
 
ការចុោះរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ទាំងធនោះ ធ្វើធ ើងប ធ បព់ើរកុមគណ្ៈកមាម ការចរមោុះបានពនារធពលអស់មួយរយៈនិងជូន
ដាំណឹ្ងជាសាធារណ្ៈធរចើនដងរចួមកធ ើយ ធដើមផើទុកលទនភាពឱ្យរបជាជនធ្វើការរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង ធចៀសវាងការខូ្ចខាែ
រទពយសមផែថិ្ងន់្ ងរធដ្ឋយសាររកុមការងារ។ ចាំធ ោះធោលធៅដដលរុោះធរ ើធៅម្ងងទើមួយធនោះ គឺធ្វើធៅរសុករបាសាទបាគង រសុក
អងគរ្ាំ និងរកុងធសៀមរាប ធដ្ឋយរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់បានចាំនួន១១ករណ្ើ ។ 
 
ាមការសធងកែជាក់ដសថង កាំ ុងធពលរុោះធរ ើក៏មានរបជាជនមួយចាំននួបានសម័រគចិែថរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯងផងដដរ ធ ើយរកុម    
គណ្ៈកមាម ការចរមុោះ ក៏ធៅដែអាំ វ វដល់របជាជនឱ្យ សមរគចិែថកបុងការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប ់និងចូលរមួស ការជាមួយ
រកុមការងារធដើមផើរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរមានភាពរសស់សាអ ែ រកាបាននូវទើាាំងរបវែថិសាស្តសថដដលជាមរែកជាែដិ៏សាំខាន់
សរមាប់កូនដខ្មររគប់រូប រគប់ជាំ ន់៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

គណៈកមមឿរច្រមុុះរុុះេរើសាំណងែ់សុច្ើាបក់នងុឧទើានអងរ៖ េៅៃថទពីរីៃនឿរច្ុុះរុុះេរើសាំណងែ់សុច្ើាប ់របំជនមយួ
ច្ាំននួធាំ រពមទទលួែសុនងិសមរ័គច្តិតរុុះេរើេដាយែលនួឯង 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
ធៅកបុងយុទន ការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់កបុងឧទានអងគរ ធៅម្ងងទើពើររែូវនឹងម្ងងទើ១១ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ រកុមគណ្ៈកមម
ការចរមុោះបានរាយការណ៍្ថ្ន របជាជនធៅកបុងែាំបន់ធោលធៅទាំង៤ មានរកុងធសៀមរាប រសុកអងគរ្ាំ រសុកប ធ យរសើ និង
រសុករបាសាទបាគង ភាគធរចើនរពមទទួលខុ្សចាំធ ោះការលួចសាងសង ់និងសម័រគចិែថរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង។ 
 
ចាំធ ោះទិនបន័យដដលរបជាជនរពមរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯងសរុបរែឹមរពឹកធមា ង១១.៣០ ទើម្ងងធនោះ គឺបានចាំននួសរុប៣១ករណ្ើ  
ធដ្ឋយធៅកបុងធ ោះ រកុងធសៀមរាបមាន៧ករណ្ើ  រសុករបាសាទបាគងមាន២ករណ្ើ  ធៅរសុកប ធ យរសើមាន២០ករណ្ើ  និង
ធៅរសុកអងគរ្ាំមាន២ករណ្ើ ។ សូមបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន សាំណ្ង់ទាំងធ ោះមានទាំងរបធភទ្ងន់នងិសាំណ្ង់រសាល។ 
 
រកុមគណ្ៈកមមការចរមោុះ ក៏ធៅដែអាំ វ វដល់របជាជនឱ្យសម័រគចិែថកបុងការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប ់ និងចូលរមួស ការ
ជាមួយរកុមការងារជាបនថធទៀែ ធចៀសវាងការខូ្ចខាែរទពយសមផែថិនងិផលរបធោជន៍របសប់ងបអូន្ងន់្ងរ។ ការអនុវែថាម
ចាប់ធនោះគឺធដើមផើរមួោប ការ ររមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរឱ្យមានភាពរសស់សាអ ែ រកាបាននូវទើាាំងរបវែថិសាស្តសថដដលជាមរែកជាែិ
ដ៏សាំខាន់សរមាបកូ់នដខ្មររគប់រូប រគប់ជាំ ន់ឱ្យសទែិធសទរចើរកាល៕ 
 

     
 

     
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    58 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កមមសកិើាឿរើ១០របេទសានប្បវ់គសកិើារយៈេពលែលេីៅតាមឿរដាឋើនអាំពរីបវតតសិា្សតែែមរ                               
នងិឿររសាវរំវបរុាណវទិើាេៅេលើទកឹដអីងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៣ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
អស់រយៈធពល១៥ម្ងងម្នកមមសិកាធៅាមការដ្ឋឌ នអាំពើរបវែថិសាស្តសថដខ្មរ និងកា្ំ យរសាវរជាវបុរាណ្វទិាធៅរបាសាទទធនល
សងួែ រកុមសិកាខ កាមជាែ-ិអនថរជាែចិាំនួន១៥រូប មានកមពុជា សិងាបុរ ើ អូស្តសាថ លើ ឥ ឍ្  ភូមា មា ធ សុើ អាធមរកិ ឥណ្ឍូ ធនសុើ 
ធវៀែ្ម និងរបធទស វើលើពើន បានប ច្បទ់សសនកិចចចុងធរកាយធៅសារមនធើរនធរាែថមសើ នុ-អងគរ  រធសៀលម្ងងទើ១១ 
ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
គធរមាងកមមសិកាធនោះ ធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរាស ការជាមួយវទិាសាទ នរសាវរជាវអាសុើភាគអាធគបយម៍្នរបធទស
សិងាបុរ ើ ដដលមាន ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកល់ឯកសារអងគរ និងធលាក
បណ្ឍិ ែ Kyle Latinis ជាស របធានែាំ្ងអាជាញ ្រជាែិអបសរានិងសិងាបុរ ើ។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន បានឱ្យដឹងថ្ន កមមសកិាធនោះធ្វើធ ើងកបុងធោលបាំណ្ងបណ្ថុ ោះប ថ្ លអបក
រសាវរជាវធៅអាសុើអាធគបយជ៍ាមួយរបធទសសិងាបុរ ើ អាធមរកិ ឥ ឍ្  ជប ុន និងកូធរ  ។ ធនោះជាគធរមាងទើ៥ធ ើយដដលបាន
ស ការោប រវាងកមពុជានិងសិងាបុរ ើ ដដលធលើកមុនមានធ្វើធៅធជើងឯក ភបាំធពញ ភបាំគូដលន ធកាោះដករ នងិរបាសាទទធនលសងួែ។ 
 
ធលាកបណ្ឍិ ែបនថធទៀែថ្ន កបុងរយៈធពល១៥ម្ងង ធយើងបានបណ្ថុ ោះប ថ្ លដលស់ិកាខ កាមទាំងអស់ធលើដផបកវបផ្ម៌នងិរបវែថិ
សាស្តសថដខ្មរ ធដ្ឋយទសសនកិចចាមរបាសាទ  ដូចជា សមផូរម្រពគុក របាសាទកបុងែាំបន់អងគរ និងការអភិរកសរបាសាទរបស់
អាជាញ ្រជាែិអបសរា។ បដនទមពើធ ោះក៏បានធៅសិកាធៅាមសារមនធើរកុលាលភាជន៍ភូមិានើ ធមើលរច សមពននសម័យអងគរ 
រមួទាំងរបាសាទដដលជាមនធើរធពទយនិងសាលាសា្ំ ក់សម័យបុរាណ្ និងការសិកាដសវងយល់អាំពើការជួសជុលបាំដណ្កងម
ភក ់ វែទុធ្វើពើសាំរទិនិ និងធៅធមើលតធ ល់អាំពើការជួសជុលរូបចមាល ក់ធៅសារមនធើរនធរាែថមសើ នុ-អងគរផងដដរ។ ធរៅពើការសិកា
ធលើដផបករទឹសថើ ធយើងក៏មានការអនុវែថធលើដផបកកា្ំ យរសាវរជាវបុរាណ្វទិាធដ្ឋយតធ ល់ធៅរបាសាទទធនលសងួែអែើែមនធើរ
ធពទយមួយកបុងរាជយរពោះបាទជ័យរវ មន័ទើ៧ធទៀែផង ដដលទទលួបានលទនផលដ៏លអរបធសើរ។ លទនផលដដលរកធ ើញទាំងធ ោះ
រែូវបានយកធៅរកាទុកធៅសារមនធើរនធរាែថមសើ នុ-អងគរ និងយកធៅធ្វើបទបងាា ញធៅរបធទសសិងាបុរ ើបនថធទៀែ ចប់ពើម្ងង
ទើ១៣ដល់១៦សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។  
 
ធលាកបណ្ឍិ ែ Kyle Latinis ក៏បានធលើកធ ើងដដរថ្ន គធរមាងធនោះបានទទលួការឧបែទមភងវកិារពើរកសួងការបរធទសរបធទស
សិងាបុរ ើនិងអាជាញ ្រជាែិអបសរាបានរមួចាំដណ្កកបុងការចាំ្យធលើងវកិាររបស់បុគគលិកខ្លួន និងសរមួលដលស់ាំបុរែធចញ
ចូលអងគររបសស់ិកាខ កាមអនថរជាែិទាំងអស់។ គធរមាងធនោះនឹងបនថស ការរសាវរជាវបនថធទៀែ ធយើងរ ើករាយ្ស់ដដល
បានធ្វើការរមួោប និងបានរកធ ើញរូបទវ របាល រមួទាំងបាំដណ្ករពោះពុទនរូបជាធរចើនដដលជាភសថុាងដ៏របធសើរសរមាប់ការ
សិកាបុរាណ្វទិានិងរបវែថិសាស្តសថដខ្មរ។ ធនោះកជ៏ាគធរមាងអាទិភាពមួយដដរធដ្ឋយផថល់ឱ្កាសដល់អបករសាវរជាវដខ្មរធលើក
គធរមាងរសាវរជាវធដ្ឋយខ្លួនឯង ធ ើយជាអបកដឹក ាំគធរមាងរសាវរជាវ ជាអបកបធរងៀនកមមសកិាការ ើបរធទសទាំងអសផ់ង។ 
 
កញ្ញដ  Natalie Khoo និសសែិបុរាណ្វទិាម្នសាកលវទិាល័យ Cambridge របធទសសិងាបុរ ើ បានធលើកធ ើងថ្ន វគគសិកា
ធនោះមានសារៈសាំខាន់្ស់បានផថល់ឱ្កាសឱ្យពកួធយើងបានសិកាបុរាណ្វទិាជាមួយអបកជាំ ញកមពុជាជាធរចើន ធ ើយ
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

បានតល ស់បថូរចាំធណ្ោះដឹងដផបកធនោះជាមួយនសិសែិអនថរជាែិធផសងៗធទៀែ។ ចាំដណ្ក ធលាក Amir Husni និសសែិវទិាសាស្តសថ 
ដផបកបុរាណ្វទិាមកពើរបធទសឥណ្ឍូ ធនសុើ បានចប់អារមមណ៍្ថ្ន សរមាប់ការសិកាដផបកបុរាណ្វទិា ធយើងគួរសិកាធៅ
របធទសកមពុជា ធដ្ឋយសារទើធនោះមានសាំណ្ល់ម្នវែទុបុរាណ្នងិបុរាណ្ដ្ឋឌ នជាធរចើនសរមាប់ការសិកាដ៏លអដល់ធយើង។ វគគ
សិកាធនោះបានផថលឱ់្កាសឱ្យធយើងបានសកិាពើរបាសាទជាធរចើនកបុងែាំបន់អងគរ និងរបវែថិសាស្តសថរបស់ដខ្មរ ពិធសសបាន
សិកាពើការគូរដផនទើ ការធ្វើកាំ្យ ការជើកដើ និងទទួលបានចាំធណ្ោះវជិាជ ជាធរចើនពើសាស្តសាថ ចរយដខ្មរ៕ 
 

     
 

     
 
 

០៤ៃថៃនយទុធាំឿររុុះេរើសាំណងែ់សុច្ើាបក់នងុឧទើានអងរមានសាំណងច់្ាំននួ១០៩ករណ ី                                      
រតវូានរកមុឿរៃររុុះេរើនងិមាចើសស់ាំណងស់មរ័គច្តិតរុុះេរើែលនួឯង 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
ធបើគិែមករែឹមម្ងងទើ១៣ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ គរឺយៈធពល៤ម្ងងធ ើយម្នយុទន ការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងឧទានអងគរ 
ដដលអនុវែថធដ្ឋយរកុមគណ្ៈកមមការចរមុោះ រមួមានអាជាញ ្រជាែិអបសរានិងរដឌបាលធខ្ែថធសៀមរាប រមួទាំងសាទ ប័ន កព់័នន។ 
 
លទនផលការងារដដលទទលួបានពើធោលធៅមាន៖ រកុងធសៀមរាប រសុកប ធ យរសើ រសុករបាសាទបាគង និងរសកុអងគរ្ាំ 
គឺមានសាំណ្ង់ខុ្សចាបច់ាំនួន១០៩ករណ្ើ  ដដលកបុងធ ោះ៦៥ករណ្ើ រែូវបានរុោះធរ ើរចួរាល់ជាសាទ ពរធដ្ឋយរកុមគណ្ៈកមមការ
ចរមុោះនងិ៤៤ករណ្ើ មាច ស់សាំណ្ង់បានសម័រគចិែថធ្វើកិចចសនារុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង ដែធៅមិនទន់រុោះធរ ើរចួរាល់ធៅធ ើយ។ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    60 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រកុមគណ្ៈកមមការចរមោុះនឹងបនថកិចចការធនោះរ ូែប ច្ប់ធៅាមគធរមាង ធ ើយអាំ វ វដល់របជាជនឱ្យសម័រគចិែថកបុងការរុោះ
ធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប ់ និងចូលរមួស ការជាមយួរកុមការងារជាបនថធទៀែ ធចៀសវាងការខូ្ចខាែរទពយសមផែថិនងិផល
របធោជន៍របស់បងបអូន្ងន់្ ងរ។ ការអនុវែថាមចាប់ធនោះគឺធដើមផើរមួោប ការ ររមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរឱ្យមានភាពរសស់សាអ ែ 
រកាបាននូវទើាាំងរបវែថិសាស្តសថដដលជាមរែកជាែដិ៏សាំខាន់សរមាបកូ់នដខ្មររគប់រូប រគប់ជាំ ន់ឱ្យសទែិធសទរចើរកាល៕ 
 

     
 

     

អនកភមូនិគរេរៅសមរ័គច្តិតរបគលរ់កឡបរុាណែដលជកីានបាំតើបព់រីកើាទកុអសរ់យៈេពល៣ែែ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
អ៊ាាំរសើ សាប គនួ អាយុ៦៨ឆ្ប ាំ ជាពលរដឌធៅភូមនិគរធរៅ សងាក ែ់ធោកចក រកុងធសៀមរាប កាលពើ៣ដខ្មុន បានរបទោះ
ធ ើញរក មួយខ្ណ្ៈកាំពុងឆ្យដើធដើមផើដ្ឋាំធ ែដដលមានទើាាំងធៅខាងធជើងផធោះជែិរបាសាទទធនលសងួែ។ 
 
ាមការធរៀបរាប់របស់អ៊ាាំរសើបានឱ្យដឹងថ្ន ធពលធ ើញរក ដាំបូងគមឺិនហា៊ា នោស់យកធទ ធរ ោះខាល ចជារក ដ្ឋក់ឆអឹងធខាម ច 
(ាមជាំធនឿ) ធ ើយក៏មិនដឹងថ្នរក ធ ោះជារបស់មានែម្មល ជារបស់បុរាណ្អើដដរ ធទើបធៅកូនរបុសឱ្យមកជើកយក។ 
ធពលជើកបាន ធដ្ឋយគិែថ្នជារបស់អពមងគល ោែ់ក៏មនិហា៊ា នយកធៅដ្ឋក់ធៅធលើផធោះ ឬយកធៅដ្ឋក់អាំបិលរប ុកអើដដរ 
ខាល ចមាច ស់ធគរបកាន់ ាំធរោោះចម្រងដល់ខ្លួននិងរគសួារ ក៏ដ្ឋក់ សវាល សកាលកបុងបរធិវណ្ដើោែ់ ធដ្ឋយោម នការដងរកា
រែឹមរែូវ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អ៊ាាំរសើបនថធទៀែថ្ន ោែ់ោម នបាំណ្ងលាក់ទុកវែទុបុរាណ្ធនោះទុកធ ើយ ធ ើយក៏មិនមានបាំណ្ងលកដូ់រអើដដរ ធបើធទោះបើមានធគ
មកចរចពើរបើដងក៏ធដ្ឋយ ក៏ោែ់មនិបានរបាប់ថ្នោែ់មានរក បុរាណ្ ធដ្ឋយបងាា ញរក ធផសងធទៀែ ដែធគមិនយកធរ ោះ
មិនដមនរបស់មានែម្មល ធ ើយអ៊ាាំរសើក៏មិនដដលនោិយធរឿងរា វធនោះរបាប់អបក្មាប ក់ដដរ។ លុោះទុកបានរបដ ល១ដខ្ ោែ់
ក៏ចប់ធផថើមធាល កខ់្លួនឈធឺមើលអស់លុយជាធរចើន លុោះធៅបូលរគូដខ្មរធមើល ក៏រែូវធគទយថ្នោែ់មានរបស់បុរាណ្រកាទុក លុោះ
មកដលផ់ធោះ ក៏ធ ើញរក ដដលខ្លួនជើកបាន ធទើបោែ់កាន់ដែមនិសូវខ្វល់ខាវ យកបុងការដងរកា។ ធរកាយមកធពលមានការ
កាំ្យធៅទធនលសងួែ ោែ់ក៏ធធាល យមាែ់របាប់ដលក់មមករមាប ក់ដដលធ្វើការធៅទើធ ោះ ធ ើយកមមករធ ោះក៏បានរបាប់ធៅខាង
អាជាញ ្រជាែិអបសរា ធទើបដបកធរឿងធនោះធៅ។ 
 
ធរកាយការពនយល់ពើធ ែុផលជាធរចើនទកទ់ងនងឹចាប ់ និងការចូលរមួដងរកាមរែកធបែកិភណ្ឍ ជាែិ រមួនឹងការធមើលមិន
ធ ើញពើែម្មលម្នវែទុបុរាណ្ធនោះដដដល ោែ់ក៏បានសម័រគចិែថរបគល់រក បុរាណ្ធនោះជូនអាជាញ ្រជាែិអបសរាធដើមផើរបគលឱ់្យ
សារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគរជាអបករកាទុកកាលពើម្ងងទើ០៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ កបុងធ ោះធដើមផើជាការធលើកទឹកចែិថ 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាក៏បានរបគល់ងវកិាចាំនួន២០០,០០០ធរៀល ដល់អ៊ាាំរសើផងដដរ។ 
 
ទក់ទងនឹងរក បុរាណ្ធនោះដដរ ាមការបញ្ញជ កព់ើ ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន ិអនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិង
ែមកល់ឯកសារអងគរ មានជាំ ញដផបកភាជន ៍បានឱ្យដឹងថ្ន រក ធនោះធ្វើអាំពើដើដុែ សរមាប់ដ្ឋក់វែទុធរចើនរបធភទដូចជា អាំបិល 
សករ រប ុក និងវែទុរាវធផសងៗទក់ទងជើវែិរបចាំម្ងង។ រក ធនោះផលិែធៅរសុកដខ្មរ ចធ ល ោះសែវែសទើ១១ធៅ១៥ម្នគ.ស។ 
ាមរយៈរក ធនោះ វាបានបងាា ញពើទាំ ក់ទាំនងមយួរវាងមនុសសសម័យមុននងិបចចុបផនបដដលធៅដែមានធរបើកបុងជើវែិរស់ធៅ
របចាំម្ងង។ 
 
ាាំង មឱ្យអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធលាកបណ្ឍិ ែក៏សូមដងលងអាំណ្រគុណ្ដល់អ៊ាាំរសើដដលរមួចាំដណ្កកបុងការរសឡាញ់ធបែិក-
ភណ្ឍ ជាែ ិ និងបានរបគល់រក ធនោះឱ្យរកុមការងាររកាទុក រពមទាំងសិកាពើរបវែថិរបស់វាផងបនថ ធ ើយក៏សូមអាំ វ វ
ដល់របជាពលរដឌដខ្មររគប់រូបដដលធរ ើសបានរបសបុ់រាណ្ទាំងអស ់ សូមកុាំលកប់នថ កុាំរកាទុកធដ្ឋយខុ្សចាប ់ ធរ ោះវែទុ
បុរាណ្មួយ បងាា ញពើសម័យកាលនិងរបវែថិសាស្តសថមួយរបស់ជាែិដខ្មរ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

គណៈកមមឿរច្រមុុះសេរមច្រុុះេរើក្ុុះេដាយ្តើលប់ាំតើបព់មីាចើសស់ាំណងស់នើាេចើយមនិេធវើតាមំេរច្ើនេលើកេរច្ើនសា 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
ក ច្ុ ោះចាំនួន១០នងិផធោះងមមួយខ្បងបានសង់ធ ើងកបុងធពលធឃាស ធបាោះធឆ្ប ែ ាមបធ ថ្ យផលូវពើរពលានយនថធហាោះអនថរ
ជាែិធសៀមរាបធៅរបាសាទអងគរវែថ សទិែធៅភូមិវាល សងាក ែ់ធោកចក រកុងធសៀមរាប ជាកមមសិទនិរបស់មាច ស់ធឈាម ោះ ធអឿម 
រសើធពរជ មានបថើជាមស្តនថើធោធា រែូវបានរកុមគណ្ៈកមមការចរមុោះចុោះរុោះធរ ើធដ្ឋយតធ ល់ រពឹកម្ងងទើ១៥ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ 
ប ធ ប់ពើមាច សស់ាំណ្ងស់នាថ្នរុោះធរ ើ ដែដបរជាពនារធពលជាធរចើនធលើកធរចើនសា។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើរកុមគណ្ៈកមមការចរមុោះបានឱ្យដឹងថ្ន សាំណ្ង់ទាំងធនោះគឺសទិែកបុងប ជ្ ើរុោះធរ ើទាំងអស់ ធរ ោះសង់ធៅកដនលង
ហាមឃាែ ់ មិនមានចាប់អនុញ្ញដ ែរែមឹរែូវ។ មូលធ ែុដដលឈានដល់ការចុោះរុោះធរ ើ ធ្វើធ ើងខ្ណ្ៈរកុមការងារបានជូន
ដាំណឹ្ងរចួធ ើយដល់មាច សស់ាំណ្ង ់ ធ ើយមាច ស់សាំណ្ង់តធ ល់ក៏យល់រពមរុោះធរ ើកបុងរយៈធពល៣ម្ងង ធរ ោះខាល ចខូ្ចខាែរទពយ
សមផែថិធរចើន ដែលទនផលម្នការរុោះធរ ើមានែិចែួចបាំផុែ ធទើបរកុមគណ្ៈកមមការចរមោុះអនុវែថការងារធនោះធដ្ឋយតធ ល់ធចៀសវាង
ការធលើកធ ែុផលដបបធនោះដបបធ ោះបនថធទៀែពើសា្ំ ក់មាច ស់សាំណ្ង់។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន ក ច្ុ ោះទាំងធនោះមិនដមនជាភាពចាំបាច់ដូចលាំធៅដ្ឋឌ នរបចាំម្ងងធ ើយ វារោន់ដែជាការពរងើកមុខ្របរតធ ល់
ខ្លួនបដនទមប ុធ ត្ ោះ ដដលរកុមការងារមិនអនុញ្ញដ ែជាដ្ឋច់ខាែ។ ជាក់ដសថងមាច ស់សាំណ្ង់ខាងធលើ គឺមានធភាជនើយដ្ឋឌ នមួយ
រចួមកធ ើយធៅទល់មុខ្របាសាទអងគរវែថ មានធឈាម ោះថ្ន «ដខ្មរអងគរ» ធ ើយផធោះសាប ក់អារស័យក៏ោែ់មានដដរ ដដលសទិែធៅ
ភូមិវាល សងាក ែ់ធោកចក រកុងធសៀមរាប។ 
 
ការចុោះអនុវែថយុទន ការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងែាំបន១់និងែាំបន់២ធនោះ របរពឹែថិធៅធរកាមការសធរមចរបស់ថ្នប ក់ដកឹ ាំ
ធដើមផើរកា ការ ររមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ឱ្យរកាបាននូវធសាភ័ណ្ភាព ្មមជាែ ិនិងសាល កសាប មរបវែថសិាស្តសថជាធរចើនធផសងធទៀែ
ដដលមានកបុងែាំបន់អែើែមហាអា្ចរកដខ្មរពើបុរាណ្៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

រតមឹរយៈេពល៩ៃថ សាំណងែ់សុច្ើាបច់្ាំននួ១៧១ករណរីតវូានរុុះេរើេៅកនងុឧទើានអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៩ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
សាំណ្ង់ខុ្សចាប់ធៅកបុងឧទានអងគរចាំននួ១៧១ករណ្ើ  ដដលមាន១៤០ករណ្ើ បានរុោះធរ ើរចួរាល់ នងិ៣១ករណ្ើ បានចុោះកិចច
សនារុោះធរ ើធដ្ឋយសម័រគចិែថរែឹមរយៈធពល៩ម្ងង ធបើគែិមកដល់ម្ងងទើ១៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ាមរបាយការណ៍្ទិនបន័យរុោះធរ ើរចួរាល់របស់រកុមគណ្ៈកមមការចរមុោះបានឱ្យដឹងថ្ន សាំណ្ង់ទាំង១៤០ករណ្ើ  មានរកុង
ធសៀមរាប៥១ករណ្ើ  រសុករបាសាទបាគង៣៥ករណ្ើ  រសុកអងគរ្ាំ១៨ករណ្ើ  និងរសុកប ធ យរសើ៣៦ករណ្ើ ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ផងដដរថ្ន សាំណ្ង់ដដលរែូវបានរុោះធរ ើធនោះមានទាំងផធោះសាប ក់ធៅរបចាំម្ងង ផធោះដលវងសរមាប់ជួល ធរាងចាំដើ ធែៀម
លក់ដូរ របងផធោះ និងសាទ នើយធ៍របងឥនននៈជាធដើម។ ចាំធ ោះការអនុវែថការងារ រកុមការងារមិនរែឹមដែរុោះធរ ើដើសាំណ្ង់ធ ោះធទ គឺ
បានទាំងកាយដើដដលរបជាពលរដឌយកមកចកប់ាំធពញធដើមផើធ្វើសាំណ្ង់ឱ្យធៅជាសភាពធដើមវញិធទៀែផង៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

អនកភមូេិតានាើតរជុាំរបគលែ់ចួ្ៃបតងសមយ័អងរជនូអាំញើធរំតអិបើឝរាអភកិើឝ នងិរកើាទកុ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
«ធបើធទោះបើជាខ្ចួធនោះមនិ្ាំប ុ ម ន ប ុដនថវាជារបសព់ើដូនាដខ្មរ មិនដមនជារបសឯ់កជន ធទើបខ្ញុ ាំចង់យកវាមកឱ្យអបកមាន
សមែទកចិចរកាទុក ធបើធយើងយកវាធៅលក់ វាមិនដងឹដល់ធៅ្ធៅណ្ើ ធទ ដែធបើធយើងរកាវាទុក វានឹងបានធ ើញរែឹមធនោះ
ផង និងែដលកូ់នធៅដខ្មរជាំ ន់ធរកាយផងបានសាគ ល់!» បងរបុស កង ល័រ បានធលើកធ ើងដូធចបោះ ខ្ណ្ៈរបគល់ខ្ួចម្បែង
ជូនអាជាញ ្រជាែិអបសរាធដើមផើរកាទុកកាលពើម្ងងទើ១៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
បងរបុស ល័រ បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ខ្ួចធនោះធរ ើសបានរបដ លជា៣ដខ្ធ ើយ ធពលជើកបធងាគ លធ្វើរទុងចិ្ ច ឹមទកាបា  ដដលសទិែ
ធៅភូមិធាប ែរជុាំ  ុាំដូនដកវ រសុកពួក ធខ្ែថធសៀមរាប។ ធពលធរ ើសបានដាំបូងមនិដឹងថ្នជាវែទុបុរាណ្ឬមានែម្មលអែ់ធទ ក៏មនិ
ដឹងរបវែថិអើដដរ ធ ើយធចោះដែរកាទុកធៅ ធរ ោះមិនដឹងថ្នយកធៅឱ្យអបក្។ លុោះធពលងមើៗធនោះដងឹថ្ន អាជាញ ្រជាែិអបសរា
មានសមែទកិចចទទួលរកាទុក និងមានជាំ ញទាំងជួសជុល អភិរកស ក៏ដូចជាដឹងពើរបវែថិម្នខ្ួចធនោះផង បងរបុសក៏សធរមច
របគល់ជូនធដើមផើរមួចាំដណ្កកបុងការដងរកាវែទុដូនារមួោប ។ បងរបុសក៏សាំណូ្មពរឱ្យរបជាជនដម្ទធទៀែដដលធរ ើសឬជើក
បានរបស់បុរាណ្ គួរយកមកឱ្យអបកមានសមែទកចិចធមើលការខុ្សរែូវ ធដើមផើទុកជាធករដាំដណ្លដលអ់បកជាំ ន់ធរកាយបាន
សិកានងិសាគ ល់ពើរូបរាង រមួទាំងរបវែថិសិលផៈម្នវែទុទាំងធ ោះជាជាងការលក់ដូរឱ្យឈមួញឬបាំផលិចបាំតល ញធចល។ 
 
ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវ និងែមកលឯ់កសារអងគរ ជាំ ញដផបកកុលាលភាជន ៍បាន
សដមថងនូវការអរគុណ្ចាំធ ោះបងរបុស កង ល័រ ដដលមានចិែថរសឡាញ់សមផែថិវបផ្ម៌ជាែ ិនិងផថលក់ារទុកចិែថចាំធ ោះអាជាញ
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

្រជាែិអបសរាឱ្យរកាទុក ធ្វើការជួសជុល និងអភិរកសទុកជាមរែកវបផ្ម៌ជាែិ។ ធនោះជាខ្ួចម្បែង (Green Glazed) 
ដដលផលិែធៅសម័យអងគរស.វទើ៩ដល់ទើ១០។ ាមរយៈខ្ួចធនោះដដរ គឺមានរសទប់រធលាងសាអ ែ ដដលអាចដងឹថ្នភាគ
ធរចើនគឺផលិែធៅ អនលង់្ាំ និង ឫសសើ។ ធគធរបើវាសរមាប់ដ្ឋក់វែទុរាវដូចជាថ្នប ាំឬទឹក មុ ាំជាធដើម។ ធលាកបណ្ឍិ ែក៏បាន
បញ្ញជ ក់ដដរថ្ន ខ្ចួនងិវែទុធផសងៗរបធភទពណ៌្ម្បែងធនោះ ធគឈប់ធ ើញមានផលិែបនថធទៀែ ធដ្ឋយជាំនួសនូវការផលែិ
កុលាលភាជនព៍ណ៌្ធាប ែវញិមថងចបព់ើស.វទើ១១ដល់ស.វទើ១៣ម្នគ.ស៕ 
 

     
 

     
 

របតភិអូាំញើធរំតអិបើឝរាេច្ញដាំេណើរេៅសេមាពើធឿរតាាំងពពិរ័ណរ៌បូថតតាំបនអ់ងរ                                             
េៅរមណយីដាឋើនភនាំចង័សានរបេទសច្និ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ច័នធ សុធា រូបភាព ៖ ច័នធ សុធា 
 
ធៅរពឹកម្ងងទើ២៤ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធនោះ របែភូិអាជាញ ្រជាែិអបសរា ដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យករង
អាជាញ ្រជាែិអបសរា រមួដាំធណ្ើ រធដ្ឋយ ធលាក សូរ បាល ែុង អភិបាលរកងុធសៀមរាប និងរកុមការងារបានធចញដាំធណ្ើ រធៅកាន់
សាធារណ្ៈរដឌរបជាមានិចិនធដើមផើចូលរមួពិ្ើសធមាព ្ការាាំងពិព័រណ៌្រូបងែធៅរមណ្ើ យដ្ឋឌ នភបាំ ័ងសាន ធខ្ែថអាន ៊ាុយ 
ដដលជាែាំបន់ធទសចរណ៍្ធបែិកភណ្ឍ ្មមជាែដិ៏លផើលាញមួយរបស់ចិន។ ដាំធណ្ើ រធៅបាំធពញការងារធនោះ មានរយ:ធពល៤
ម្ងងដដលនឹងប ច្ប់ធៅម្ងងទើ២៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    66 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ការធរៀបចាំាាំងពិព័រណ៌្ធនោះមានរយៈធពល២ដខ្ កបុងធោលបាំណ្ងធដើមផើទក់ទញនិងផសពវផាយអាំពើសកាថ នុពលធទសចរណ៍្
ម្នែាំបនអ់ងគរនិងវបផ្ម៌ទាំធនៀមទមាល ប់របស់ដខ្មរធៅកាន់ធភញៀវធទសចរអនថរជាែិ ជាពិធសសធភញៀវធទសចរចិន ធដើមផើទក់ទញ
ធភញៀវធទសចរទាំងធ ោះឱ្យមកទសស ែាំបន់អងគរឱ្យកាន់ដែធរចើនធ ើងដងមធទៀែ។ កបុងធ ោះដដរ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបាន
ធរៀបចាំរូបងែចាំនួន១០០សនលឹក ដដលបងាា ញពើរបាងគរបាសាទ   បរសិាទ ន និងរបម្ពណ្ើ ទាំធនៀមទមាល ប់របស់អបករសុកអងគរ។  
 
ការាាំងពិព័រណ៌្ធនោះធ្វើធ ើងធរកាមកិចចស ការោ ងជែិសបិែរវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា នងិគណ្គណ្ៈកមាម ្ិការរដឌបាល
រមណ្ើ យដ្ឋឌ ន ័ងសានម្នសាធារណ្ៈរដឌរបជាមានិែចនិ ធដ្ឋយសាទ ប័នទាំងពើរបានចុោះអនុសារណ្ៈម្នការធោគយល់ោប  
កាលពើម្ងងទើ១២ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងធៅ៕ 
 

     
 

     
 

របំពលរដ៶មាចើសស់ាំណងែ់សុច្ើាបម់ានាើកក់នងុឧទើានអងររពមសមរ័គច្តិតរុុះេរើសាំណង ់                                              
នងិច្លូរមួដាាំេដើមេឈើេឡើងវញិកនងុដរីបសែ់លនួ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
របជាពលរដឌមួយរូបដដលបានសាងសងស់ាំណ្ងខុ់្សចាបក់បុងឧទានអងគរ សទិែកបុងភូមិនគរធរៅ សងាក ែ់ធោកចក រកុង
ធសៀមរាប ធឈាម ោះ យនិ សុភាព បានសម័រគចិែថរុោះធរ ើសាំណ្ង់ធដ្ឋយខ្លួនឯង និងធរៀបចាំដើធដើមផើដ្ឋាំធដើមធឈើរបណ្ើ ែធ ើងវញិ 
ពិធសសគឺធឈើ ងនួន ប ធ ប់ពើសាថ ប់ការដណ្ ាំអាំពើរបធោជន៍ម្នការការ រធបែិកភណ្ឍ ពើរកុមគណ្ៈកមមការចរមុោះកាលពើ
រពឹកម្ងងទើ២៤ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ាមរយៈរកុមការងារ ធរកាមការដឹក ាំរបស់ ឯកឧត្តម ខូយ គ្ឹមទ្ ួទើរបឹកាអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានអបអរសាទរចាំធ ោះកចិច
ស ការដ៏របម្ពធនោះ រពមទាំងសធរមចផថល់កូនធឈើរបណ្ើ ែៗធដើមផើដ្ឋាំធៅធលើម្ផធដើកនលោះ កិារបស់ោែ ់ ធ ើយរកុមការងារ
ក៏សនានឹងចូលរមួដ្ឋាំធដើមធឈើរមួោប ធៅធពលសមរមយ្មួយផងដដរ។ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាក៏សាំណូ្មពរឱ្យរបជាពលរដឌដម្ទធទៀែ ដដលសាងសង់សាំណ្ង់្ងន់រសាលខុ្សចាបក់បុងឧទានអងគរ 
សូមបនថសម័រគចែិថរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង ធចៀសវាងការខូ្ចខាែ្ងន់្ងរ។ មា ងធទៀែសូមចូលរមួដ្ឋាំធដើមធឈើធៅធលើដើទាំធនររបស់
ខ្លួន ធដើមផើបធងកើែគរមបម្បែងដល់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរឱ្យបានធរចើនសរមាប់ទក់ទញធទសចរផង ជារបាាំងការ រធរោោះ្មម
ជាែិ និងការ របរសិាទ នផង ធដ្ឋយយកគាំរូាមធលាក យនិ សុភាព៕ 
 

     
 

ឿរតាាំងពពិរ័ណរ៌បូថតតាំបនអ់ងរេៅតាំបនភ់នាំចង័សានៃនសានករណៈរដ៶របំមានតិច្និានសេមាពើធំផលវូឿរេចើយ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ច័នធ សុធា រូបភាព ៖ ធសឿន ប៊ាុនស៊ារ 
 
រូបងែែាំបន់អងគរចាំននួ១០០តធ ាំង ដដលបងាា ញអាំពើរបាងគរបាសាទ បរសិាទ ន និងរបម្ពណ្ើ  ទាំធនៀមទមាល ប់របជាជនអបករសុក
អងគរ រែូវបានសធមាព ្ដ្ឋក់ាាំងពពិ័រណ៌្ជាផលូវការ ធៅរពឹកម្ងងទើ២៦ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធនោះ ធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តម 

Kong Xiahong អភិបាលរកងុ ័ងសាន ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យករងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និង ធលាក សូរ បាល ែុង 
អភិបាលរកុងធសៀមរាប ធៅស ឌ្ ោរ Xihai ធលើកាំពូលភបាំ ័ងសាន ធខ្ែថអាន ៊ាុយ សាធារណ្ៈរដឌរបជាមានិែចិន។ 
 
ដងលងកបុងពិ្ើធនោះ ឯកឧត្តម Kong Xiahong អភបិាលរកុង ័ងសាន បានសដមថងនូវការសាវ គមនោ៍ ងកក់ធៅថ ចាំធ ោះរបែិភូ
កមពុជា និងបានធលើកធ ើងពើចាំណ្ងមែិថភាព រពមទាំងកិចចស របែិបែថិការោ ងជែិសបិែរវាងរបធទសទាំងពើរ កមពុជា-ចិន។ 
ឯកឧែថមក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ចាំធ ោះថ្នប កដ់ឹក ាំនិងរកុមការងារអាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលបានស ការោ ងលអជាមួយគ
ណ្ៈកមាម ្ិការរដឌបាលរមណ្ើ យដ្ឋឌ ន ័ងសាន កបុងឋានៈជាម្ដគូកចិចស របែបិែថិការអនថរជាែ ិ និងជាសាទ ប័នរគប់រគង់
ែាំបន់ធទសចរណ៍្ធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកដូចោប ។ 
 
ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ចាំធ ោះអភិបាលរកុង ័ងសាន និងគណ្ៈកមាម ្ិការរដឌបាលរមណ្ើ យដ្ឋឌ ន 
 ័ងសាន ដដលបានទទួលសាវ គមន៍របែិភូរបកបធដ្ឋយភាពកក់ធៅថ បាំផុែ ជាពិធសសការធរៀបចាំកមមវ ិ្ ើសធមាព ្ការាាំងពិព័រ
រូបងែែាំបន់អងគរធៅធពលធនោះ។ ឯកឧែថមក៏បានរ ាំឭកអាំពើចាំណ្ងមិែថភាពដ៏លអរវាងរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា-ចិន និងបានរ ាំឭកអាំពើ
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

របវែថិម្នការភាជ ប់ទាំ ក់ទាំនងោប ាាំងពើបុរាណ្កាល រ ូែមកដល់បចចុបផនប ធរកាមការដឹក ាំរបកបធដ្ឋយគែិបណ្ឍិ ែរបស ់
សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា បានរកានិងបធងកើនកិចចស 
របែិបែថិការោ ងជិែសបិទនបាំផុែម្នរបជាជននងិរដ្ឋឌ ភិបាលរបធទសទាំងពើរ។ ឯកឧែថមក៏បានធលើកធ ើងអាំពើកចិចស ការ
រវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា ជាមួយសាទ ប័នធផសងៗជាធរចើនរបស់ចិន ធៅធលើដផបកជួសជុលរបាសាទ ការអភិវឌណកសិកមម បធចចក
វទិា និងការអភិវឌណធទសចរណ៍្។  
 
ឯកឧែថមក៏បានធលើកធ ើងអាំពើកិចចស ការោ ងជែិសបិែរវាងអាជាញ ្រជាែអិបសរា និងគណ្គណ្ៈកមាម ្ិការរដឌបាល
រមណ្ើ យដ្ឋឌ ន ័ងសាន ម្នសាធារណ្ៈរដឌរបជាមានិែចនិ ធដ្ឋយសាទ ប័នទាំងពើរបានចុោះអនុសារណ្ៈម្នការធោគយល់ោប  
កាលពើម្ងងទើ១២ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៦ កនលងធៅ និងបានធរៀបចាំាាំងពិព័រណ៌្ែាំបនភ់បាំ ័ងសាន ធៅរបាសាទប ធ យរសើ រយៈ
ធពលបើដខ្ កាលពើដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៦កនលងធៅ ធ ើយធពលធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធរៀបចាំការាាំងពិព័រណ៌្រូបងែ
ែាំបនអ់ងគររយៈធពលបើដខ្ដូចោប  ធៅធលើកាំពូភបាំ ័ងសាន ដដលជាែាំបន់ធទសចរណ៍្ធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកដ៏លផើលាញមួយ
របស់ចិន។  
 
ការធរៀបចាំាាំងពិព័រណ៌្ធនោះ កបុងធោលបាំណ្ងធដើមផើផសពវផាយែាំបន់ធទសចរណ៍្អងគរ និងវបផ្ម៌ទាំធនៀមទមាល ប់របស់ដខ្មរ ធៅ
កាន់ធភញៀវធទសចរអនថរជាែិ ជាពិធសសធភញៀវធទសចរចិន ធ ើយរកុមការងារធជឿជាក់ថ្ននឹងអាចទក់ទញធភញៀវធទសចរអនថរ
ជាែិមកទសស ែាំបន់អងគរឱ្យកាន់ដែធរចើនធ ើងដងមធទៀែ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េរឿយរកើាទកុអសរ់យៈេពល១៥ៅនាើាំ អនករសកុេេកដងូានសមរ័គច្តិតរបគលរ់កឡបរុាណសមយ័អងរច្ាំននួ២ ជនូអាំញើ
ធរំតអិបើឝរារកើាទកុំសមើបតតេិបតកិភណឌវបើបធម៌ំ តិ 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង  រសើរែ័ប  រូបភាព ៖ យើ សុថ្ន 
 
ធលាក ប ុក វ ត្  របធានធសវាកមមរបែិបែថិការម្នអាកាសោនដ្ឋឌ នអនថរជាែិធសៀមរាប ជាពលរដឌធៅសងាក ែ់ទឹកវលិ រកុង
ធសៀមរាប បានសម័រគចិែថរបគល់រក បុរាណ្សម័យអងគរចាំនួន២ជូនអាជាញ ្រជាែអិបសរាដងរកានិងអភិរកសធដើមផើទុកជា
សមផែថិមរែកវបផ្ម៌ជាែ ិប ធ ប់ពើរកាទុកធៅផធោះអស់រយៈកាល១៥ឆ្ប ាំ។ 
 
ធលាក វ ត្  បានឱ្យដឹងថ្ន «រក ទាំងពើរធនោះឪពុកធកមកខ្ញុ ាំធទជាអបករកធ ើញកាលពើ១៥ឆ្ប ាំមុនធៅភូមិអូរងកូវ  ុាំកាំពង់ងកូវ 
រសុករកឡាញ់ ធខ្ែថធសៀមរាបកបុងរធតថ ដដលោែ់ជើកដើលក់។ ប ធ ប់មកោែ់ក៏របគល់វាមកឱ្យខ្ញុ ាំជាអបករកាទុកវញិធពល
ដដលខ្ញុ ាំធរៀបការធ ើយមកធ្វើផធោះរស់ធៅរកុងធសៀមរាប។ មាថ យធកមកខ្ញុ ាំក៏បានរបាប់ដដរ ធពលធ ើញដាំបូងគឺមានរក ចាំននួ៣
ែធរមៀបោប  សុទនដែមានគរមបទាំងអស ់ ដែបានដបកអសម់ួយ រមួនឹងគរមបផងធដ្ឋយសារកមមករបាំធបាកសាកធមើលដរកង
មានកាំណ្ប់ធៅកបុងធ ោះ លុោះចុងធរកាយមានដែដើទាំងអស ់ធ ើយរក ដដលធៅសល់ឪពុកធកមកខ្ញុ ាំករ៏កាទុករ ូែ»។ 
 
ធលាក វ ត្  បានបញ្ញជ ក់ធទៀែថ្ន ធលាកមិនដដលមានបាំណ្ងលក់ដូរវែទុបុរាណ្ទាំង២ធនោះធទ មា ងធរកាយពើយករក ធនោះ
ទុកកបុងផធោះក៏មនិមានធរឿងអវើអារកក់ធកើែធ ើងដដរ ធបើធទោះាមជាំធនឿបុរាណ្ធគដែងនិោយថ្នអាចនឹងមានធរឿងមិនលអធកើែ
ធ ើងធៅកបុងរគួសារធ ោះ ធៅធពលមានវែទុបុរាណ្រកាទុកកបុងផធោះក៏ធដ្ឋយ។ ចាំធ ោះមូលធ ែុដដលសម័រគចែិថរបគល់រក 
ទាំង២ធនោះជូនអាជាញ ្រជាែិអបសរារកាទុក ក៏ធរ ោះធលាកយល់ថ្ន វានឹងមានសុវែទិភាពជាងទុកធៅផធោះ ដដលអាចនងឹដបក
បាក់ធៅធពល្មួយធដ្ឋយសារកូនធៅរែ់ប ោះជាធដើម។ កបុងធ ោះធលាកក៏បានធ ើញព័ែ៌មានផសពវផាយអាំពើពលរដឌយកវែទុ
បុរាណ្ធផសងៗដដលជើកបានធៅរបគលឱ់្យអាជាញ ្រជាែិអបសរារកាទុកផង ក៏ចង់ចូលរមួចាំដណ្កដងរកាមរកែដូនាឱ្យមាន
ែម្មលជាសាកល ជាជាងរកាទុកធៅផធោះដដលលអដែមាប ក់ឯង ធ ើយោម នជាំ ញដងរកាវាធទៀែ ធបើដបកបាក់ មានដែធបាោះធចល
ឥែការ។ 
 
ទក់ទិននឹងរក ទាំង២ធនោះ អបកជាំ ញកុលាលភាជន៍របស់អាជាញ ្រជាែអិបសរា ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន អនុរបធាន
មជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកល់ឯកសារអងគរអោះអាងថ្ន វាពិែជារក ដដលបានផលិែធ ើងធៅកបុងសម័យអងគរកាំ
 ុងស.វទើ៩ដលទ់ើ១៣ម្នគ.ស។ ធបើធទោះបើវាបាែ់បង់លកខណ្ៈសមាគ ល់ខ្លោះធដ្ឋយសារវាកប់កបុងដើយូរ ធ ើយរែូវបានជាែិ
អាំបិលតធ ែ់រសទប់រធលាងខាងធលើរក ជិែអស ់ ប ុដនថធយើងអាចធមើលដងឹខ្លោះៗាមរយៈសាល កសាប មដដលធៅធសសសល ់ គឺ
សទិែកបុងសម័យអងគរដូចោប  ដែខុ្សកាលបរធិចឆទោប បនថិច។ រក មួយគឺមានរសទប់រធលាងពណ៌្ម្បែងផលែិធៅចធ ល ោះ   
ស.វទើ៩ដល់ទើ១០ មានទើាាំងផលែិធៅភបាំគូដលន អាចធៅ ឫសសើឬ អនលង់្ ាំ។ ឯមួយធទៀែមានរសទប់រធលាងពណ៌្
ធាប ែ លមអធៅធដ្ឋយរែធចៀក៤ជុាំវញិផលិែធ ើងធៅស.វទើ១១ដលទ់ើ១៣ម្នគ.ស។ 
 
ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្នងិធកាែសរធសើរចាំធ ោះ បងរបសុ ប ុក វ ត្  ដដលបានរមួចាំដណ្កដងរកា
ធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌ជាែិកុាំឱ្យបាែ់បង់ធៅម្ងងធរកាយ ធនោះជាធមាទនភាព្ស់សរមាប់ការលោះបង់របស់បងរបុស ដដលមាន
ឧែថមគែិរសឡាញ់មរែកវបផ្ម៌ជាែិខ្ពសដូ់ធចបោះ ពិែជាគួរឱ្យធកាែសរធសើរនិងធោរពឱ្យែម្មល។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

គួរបញ្ញជ ក់ថ្ន ពិ្ើរបគល់រក បុរាណ្ធនោះ ធ្វើធៅម្ងងទើ២៥ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ ប ធ ប់មក អបកជាំ ញនឹងយករក ទាំង
ធនោះធៅរកាទុកធៅអាជាញ ្រជាែិអបសរាធដើមផើឱ្យអបកជាំ ញសមាអ ែយកជាែិអាំបលិធចញ ពរងឹងរសទប់រធលាង និងចុោះបណ្ត
សមាគ ល់ធដើមផើទុកាាំងបងាា ញកបុងសារមនធើរ រមួទាំងសរមាប់អបកសកិារសាវរជាវផងដដរ៕ 
 

     
 

     
 

របំជនភមូធិមមំ តរិនុតាឯកទទលួានេសវាកមមពនិតិើយសែុភាពឥតគតិៃថល ពរីកមុរគេូពទើយសមរ័គច្តិតជុាំវញិពភិពេលាក
របសស់ចរដ៶អាេមរកិ 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង  រសើរែ័ប  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើនើ 
 
រកុមរគូធពទយសម័រគចិែថជុាំវញិពិភពធលាក (Volunteer Around the World) ជាអងគការមិនដមនរដ្ឋឌ ភិបាល មានទើសាប ក់ការ
ក ថ្ លធៅស រដឌអាធមរកិ និង៦របធទសធផសងធទៀែ បានផថល់ធសវាកមមពិនែិយសុខ្ភាពធដ្ឋយឥែគិែម្ងល រយៈធពល១ម្ងង
ធពញដល់របជាជនធៅភូមិ្មមជាែិរុនាឯក  ម្ងងទើ២៩ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ធលាក Keegan Springett អបកសរមបសរមួលរកុម បានឱ្យដងឹថ្ន ធោលបាំណ្ងម្នរកុមការងារធយើងគឺធតថ ែធៅធលើដផបក
បធរមើធសវាកមមសុខ្ភាពទូធៅធដ្ឋយឥែគែិម្ងលជូនរបជាពលរដឌធៅាមស គមន៍  ធៅរសុកប ធ យរសើ ធខ្ែថធសៀមរាប 
សរុបចាំនួន៦ភូម ិ មានរយៈធពល៦ម្ងង។ ពួកធយើងមានរកុមរគូធពទយជាជាំនួយការនិងធវជជបណ្ឍិ ែដខ្មរនិងបរធទសចាំនួន១០
 ក់ ធដើមផើពិនិែយសុខ្ភាព ផថល់របឹកា និងដចកថ្នប ាំសងកូវជូនធដ្ឋយមិនគិែកម្រម។ ធរៅពើធ ោះក៏មានការអប់រ ាំអ ម័យ ដូច
ជាលាងសមាអ ែម្ដនងិការដុសសមាអ ែធ្មញដល់សសិសសាលាកបុងែាំបន់ធោលធៅផងដដរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាកបនថធទៀែថ្ន ជាធរៀងរាល់៦ដខ្ រកុមការងាររគូធពទយសម័រគចិែថជុាំវញិពភិពធលាក នឹងចុោះមករសកុប ធ យរសើមថងធទៀែ 
ធដើមផើជួយដផបកសុខាភិបាលដល់របជាជនចាំនួន១៨ទើាាំងឱ្យទទួលបានធសវាពនិិែយសុខ្ភាពធដ្ឋយឥែគិែម្ងល។ ការធរជើស
ធរ ើសធខ្ែថធសៀមរាបជាធោលធៅ ធរ ោះមិនរែឹមដែពួកធយើងមកជួយមនុសស្ម៌ធទ ដងមទាំងបានទសស របាសាទអងគរវែថដ៏
លអអសាច រយរបស់ដខ្មរផង។ 
 
បដនទមពើធ ោះកបុង មជារបធានគធរមាងអភិវឌណនភូ៍មិ្មមជាែិរុនាឯក ឯកឧត្តម ម  ី ម៉ា រា៉ា ឌី ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ដល់
រកុមរគូធពទយសម័រគចិែថទាំងអស់បានចុោះជួយរបជាជនធៅទើធនោះសាជាងមើមថងធទៀែ។ អាជាញ ្រជាែិអបសរាដែងដែយកចែិថ
ទុកដ្ឋក់ជាខាល ាំងធលើសុខ្ភាពរបជាជន ធ ើយជាធរឿយៗដែងអធ ជ្ ើញរគូធពទយជាធរចើនមកកាន់ទើធនោះ ធ ើយអប់រ ាំរបជាជនឱ្យ
យល់ដឹងពើសុខ្ភាព អ ម័យកបុងការរស់ធៅរបចាំម្ងង ទាំងកុមារនិងមនុសស្ាំ ឱ្យផឹកទឹកសាអ ែ  ូបចុកសាអ ែ ពិធសសបាំផុស
ឱ្យការចូលរមួសមាអ ែបរសិាទ នទាំងអស់ោប  ធដើមផើទទួលបានការរស់ធៅរបកបធដ្ឋយសុខ្ភាពលអ មានសុខ្ភាពលអ មានអវើៗ
រគប់ោ ង៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

សិឿខើឿម២៦រូបប្ប់វគបណ្តុះបណ្តើលសតីពីវិំជើសេ្ៃគើុះបឋមេៅអាំញើធរំតិអបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង  រសើរែ័ប  រូបភាព ៖  ុើង  រសើរែ័ប 
 

សិកាខ កាមចាំននួ២៦រូប មកពើរកសងួវបផ្ម៌ នងិវចិិរែសិលផៈ អាជាញ ្រជាែិអបសរា អាជាញ ្រជាែិរពោះវហិារ អាជាញ ្រជាែិ
សមផូរម្រពគុក នគរបាលធទសចរណ៍្ នគរបាលចរាចរណ៍្ និងនគរបាលការ រធបែិកភណ្ឍ  បានប ច្ប់វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លខ្លើ
សថើពើវជិាជ សធស្តងាគ ោះបឋម កាលពើម្ងងទើ៣០ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅមជឈមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
ការបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះមានរយៈធពល៣ម្ងង ចប់ធផថើមពើម្ងងទើ២៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា 
បធរងៀនធដ្ឋយសាខាកាកបាទរក មកមពុជាធខ្ែថធសៀមរាប។ វគគសិកាធនោះបានធតថ ែសាំខាន់ធលើជាំ ញសធស្តងាគ ោះបឋមដូចជា 
ធោលការណ៍្រគឹោះម្នការសធស្តងាគ ោះបឋម ការដ្ឋក់សាទ នភាពដាំធណ្ក ភាពសាុក សនលប់បាែ់សាម រែើ បាែ់ដធងាើម-ោាំងធបោះដូង 
(CPR) សាល ក់ លង់ទឹក ឆក់ចរនថអគគិសនើ រនធោះបាញ់ ការពុល ការរលាក ការ ូរឈាម របួស ការបាក់ឆអឹង ការធលើកដ្ឋក់និង
ប ជ្ូ នជនរងធរោោះ និងការអនុវែថតធ ល់ធលើរទឹសថើ។  
 
ធលាក លើវ  ន រគូឧធទធសម្នវគគសកិាបានធលើកធ ើងថ្ន ការធរៀនវជិាជ សធស្តងាគ ោះបឋមរែឹមដែ៣ម្ងង រោន់ដែធចោះនងិដឹង ដែអវើ
ដដលជាក់ដសថងមានរបសទិនិភាព គឺការជួយសធស្តងាគ ោះជនរងធរោោះតធ ល់ ធ ែុធនោះសុាំឱ្យសិកាខ កាមទាំងអស់ាាំងចិែថថ្ន ការ  
សធស្តងាគ ោះមនុសសជាការធ្វើបុណ្យ កុាំខាល ច រែូវអែ់្មែ់ កុាំធរ ើសធអើង ឬសអប់ធខ្ពើមជនរងធរោោះ។ ធរឿងរែូវចងចាំ គឺមិនរែូវផថល់ថ្នប ាំ
ធពទយសរមាប់ការសធស្តងាគ ោះបឋមធ ើយ ធ ើយរែូវយកចិែថទុកដ្ឋក់ធលើការពិនែិយ ធរ ោះធបើពិនិែយខុ្ស សនបិដ្ឋឌ នខុ្ស សធស្តងាគ ោះ
ក៏ខុ្សដដរ ដដល ាំឱ្យជនរងធរោោះអាចបាែ់បងជ់ើវែិបាន។ ធលាកក៏សបាយចិែថផងដដរដដលធ ើញសិកាខ កាមទាំងអស់យក
ចិែថទុកដ្ឋក់ខាល ាំងកបុងការធរៀនសូរែ ធ ើយសងឃមឹថ្ន ចាំធណ្ោះដងឹដដលទទួលបានកបុងធពលធនោះ ផសាំនងឹបទពិធសា្ន៍កនលងមក 
នឹងកាល យជារបធោជន៍ធ្វើឱ្យការអនុវែថន៍ការងាររបចាំម្ងងបានទទួលលទនផលលអរបធសើរ។ 
 

ធលាក វុ្ ជា អនុរបធានភាប ក់ងាររបាសាទភបាំបាដខ្ងបានចប់អារមមណ៍្ថ្ន វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លសធស្តងាគ ោះបឋមធនោះ ងវើែផែិដែ
មានរយៈធពលខ្លើ ដែវាមានសារៈសាំខាន់្ស់សរមាប់ចូលរមួជួយដល់ស គមនមូ៍លដ្ឋឌ ន នងិធភញៀវធទសចរដដលធយើងធ្វើ
ការជាមួយោែ់។ ពើមុនធយើងជួបរបទោះបញ្ញា ជាធរចើនចាំធ ោះធភញៀវ ធ ើយធដ្ឋោះរសាយាមអវើដដលធយើងធាល ប់ដឹងមក ដែធរកាយ
ពើទទួលបានការបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ ខ្ញុ ាំបានយលច់ាស់ពើការសធស្តងាគ ោះបឋម មានការរុ ាំរបួស ការឃាែ់ឈាម ការធលើកដ្ឋក់
ធភញៀវឱ្យមានសុវែទិភាពបានលអរបធសើរជាងមុនរបកបធដ្ឋយរបសិទនិភាពនងិអាចទទួលយកបាន។ សិកាខ កាមរូបធនោះក៏សូម
សាំណូ្មពរសូមឱ្យអាជាញ ្រជាែិអបសរាបធងកើែវគគសកិាធនោះឱ្យបានធរចើន និងបានរគប់អបក ក់ពន័នទាំងអស់ ពិធសសធបើពរងើក
ដល់ស គមន៍ធទៀែកាន់ដែលអ ធដើមផើឱ្យរបជាជនមានសមែទភាពអាចជួយខ្លួនឯង រគួសារ និងអបកដម្ទបានទន់ធពលនិង
រែឹមរែូវ។ 
 

ដងលងកបុងពិ្ើបទិវគគធនោះ ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យករងែាំ្ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិ
អបសរា បានសដមថងការអរគុណ្ោ ងរជាលធរៅចាំធ ោះការខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបងបធរងៀនោ ងយកចិែថទុកដ្ឋក់ដល់សិកាខ កាមទាំង
អស់របស់ធលាករគូអបករគជូាំ ញសធស្តងាគ ោះបឋមមកពើសាខាកាកបាទរក មធខ្ែថធសៀមរាប។ ឯកឧែថមបនថធទៀែថ្ន ការ    
សធស្តងាគ ោះបឋមជាចាំធណ្ោះដឹងមូលដ្ឋឌ នដដលរែូវដឹងរគប់ោប  ធ ើយមានសារៈសាំខាន់្ស់សរមាប់វសិ័យធទសចរណ៍្ ដដល
បុគគលិកបធរមើការងាររគប់រូបរែូវធចោះ ធដើមផើជួយសធស្តងាគ ោះដល់ធភញៀវដដលមកទសស ែាំបន់ធទសចរណ៍្ធៅកមពុជាទទួលបាន
ភាពកក់ធៅថ និងសុខ្សុវែទិភាព។ ជាទិសធៅធៅអ គែផងដដរ អាជាញ ្រជាែិអបសរា ពិធសស យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរ-
ណ៍្នឹងបធងកើែឱ្យមានវគគសកិាធនោះបនថធទៀែឱ្យបានទូលាំទូលាយជាងមុន ធដើមផើបធងកើនចាំធណ្ោះដឹងដផបកសធស្តងាគ ោះបឋមដល់   
មស្តនថើ-បុគគលកិឱ្យអនុវែថន៍ការងារបានលអរបធសើរ ដងមទាំងមានរបសទិនិភាពធពលរែូវការ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

េរឿយរបតិបតតិឿរកនលុះែែ រកុមឿរៃរច្រមុុះសេរមច្ឿររុុះេរើសាំណង់ែុសច្ើាប់                                      
កនុងរមណីយដាឋើនអងរានំង៤៥% 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ ធសន ដសែ  រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
គិែរែឹមម្ងងទើ២៨ ដខ្សើហាធនោះ រកមុការងារចរមុោះធដើមផើរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់កបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរសធរមចបានចាំនួន
២៣៩ករណ្ើ  កបុងចាំធ្មចាំធ្មសាំណ្ងខុ់្សចាប់ទាំងអស់៥២១ករណ្ើ ។ របែបិែថិការរុោះធរ ើធនោះគឺកបុងធោលធៅការ រ
ឲ្យបាននូវែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកអងគរ ដដលជាសមផែថិដ៏មានែម្មលមហាសាលរបស់របជាជាែិដខ្មរ និងមនុសសជាែិទាំង
មូល។ 
 
ាមរបារយការណ៍្របស់រកុមការងារចរមុោះ ដដលធចញធៅម្ងងទើ២៨ ដខ្សើហាធនោះ សាំណ្ង់ខុ្សចាបដ់ដលបានរុោះធរ ើទាំងរសុង
ចប់ពើម្ងងទើ១០ ដខ្សើហាមកគឺ រកងុធសៀមរាបសធរមចបាន៩២ករណ្ើ  រសុកបាគងបានចាំនួន៤១កណ្ើ  រសុកអងគរ្ាំបាន
ចាំនួន៣១ករណ្ើ ។ ធដ្ឋយដ ករសុកពើរដដលបានប ច្ប់ការរុោះធរ ើជាសាទ ពរធ ើយធ ោះគឺ រសុកប ធ យរសើចាំនួន៧១ករណ្ើ  នងិ
រសុកពួកចាំនួន៤ករណ្ើ ។ 
 
ាមការឲ្យដឹងពើគណ្ៈកមមការចរមុោះ របែបិែថិការរុោះធរ ើធនោះបានដាំធណ្ើ រការធដ្ឋយរលូន ធដ្ឋយោម នអាំធពើ ងិា ឬការរបទូសថ
រាយ្មួយធកើែធ ើងធ ើយ។ ជាពិធសស របជាពលរដឌជាមាច ស់សាំណ្ង់ភាគធរចើនបាំផុែ បានស ការជាមួយរកុមការងារ 
ធដ្ឋយបានសម័រគចិែថរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង ធ ើយរកុមការងារចូលជួយដែាមការធសបើសុាំប ុធ ត្ ោះ ធលើកដលងដែករណ្ើ ែិចែួច
បាំផុែ ដដលមាច ស់សាំណ្ងម់ិនរពមផថលក់ិចចស ការធទើបរកុមការងារសធរមចរុោះធរ ើតធ ល់។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធដ្ឋយដ ក មាច ស់សាំណ្ង់ខុ្សចាប់មួយចាំនួន ដដលជាអបករសកុធដើមរស់ធៅយូរមកធ ើយកបុងែាំបន់អងគរ ដដលបានសាង
សង់បដនទមនូវដផបកខ្លោះម្នផធោះចស់ដដលមានរសាបដូ់ចជា ែសាំោ ប បថូរជញ្ញជ ាំង និងតល ស់ដាំបូលជាធដើម ធដ្ឋយមិនបានសុាំ
ចាប់ រកុមការងារបានជួយសរមបសរមួលផលូវចាប់ជូនពួកោែ់ ជាំនួសឲ្យការរុោះធរ ើ និងដណ្ ាំឲ្យពួកោែ់ដ្ឋក់ កយធសបើសុាំ
រែឹមរែូវកបុងករណ្ើ មានការសាងសង់ធរកាយៗធទៀែ ធជៀសវាងការលួចសាងសង់ធដ្ឋយោម នចាបទ់មាល ប់ ធ ើយរបឈមនឹង
ការរុោះធរ ើ ាំឲ្យខាែបង់រទពយសមផែថិ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន របែិបែថិការរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលធ្វើធ ើងធដ្ឋយរកុមការងារចរមុោះម្នរដឌបាល
ធខ្ែថធសៀមរាប អាជាញ ្រជាែិអបសរា និងអាជាញ ្រមូលដ្ឋឌ នបានដាំធណ្ើ រការរយៈធពលជាងកនលោះដខ្មកធ ើយ ធដ្ឋយសធរមចរុោះ
ធរ ើរាល់សាំណ្ង់ខុ្សចាប់ទាំងអស់ ដដលសាងសង់ធ ើងកបុងអាំ ុងយុទន ការធឃាស ធបាោះធឆ្ប ែ ុាំសងាក ែ់អាណ្ែថទិើ៤
កនលងធៅងមើៗធនោះ៕ 
 

     
 

     

អាំញើធរំតិអបើឝរាដាាំេដើមគគរី១៨០០េដើមេៅរច្កច្ូលៀងេកើតេឆៀងៀងតើបូងកនុងបរិេវណរាសាទតារពចម 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង  រសើរែ័ប  រូបភាព ៖  ុើង  រសើរែ័ប 
 
 រពឹកម្ងងទើ៣១ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៧ ថ្នប ក់ដកឹ ាំ មស្តនថើ បុគគលកិម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានរបារពនពិ្ើដ្ឋាំកូនធឈើមិែថភាព
ធដើមផើរកាធទសភាពវបផ្ម៌្មមជាែិធៅរចកចូលខាងធកើែធឆៀងខាងែផូងកបុងបរធិវណ្របាសាទារព មចាំនួន១៨០០ធដើម។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ពិ្ើធនោះអធ ជ្ ើញចូលរមួផងដដរពើសាំ្ក ់ឯកឧត្តម ត្័ន រ  នស  យ អគគ យករងែា្ំ ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ អគគ
 យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ថ្នប ក់ដកឹ ាំម្ន យកដ្ឋឌ ននើមួយៗ មស្តនថើ បុគគលកិ ឆ្ម ាំ កមមករ រមួទាំងនសិសែិជប ុន សរុបរបមាណ្
ជាង៤០០ ក់។ 
 
ធលាក ននិ ចនស់ាធមៀន របធាន យកដ្ឋឌ នរគបរ់គងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌និងបរសិាទ ន បានធលើកធ ើងថ្ន ម្រពធឈើគឺ
មានសារៈសាំខាន់្ស់សរមាប់ភាពគង់វងសរបសរ់បាសាទកបុងែាំបន់អងគរ ធរ ោះវាជារបាាំងការ រខ្យល់ោ ងរងឹមាាំ រកា
សាំធណ្ើ មដល់ងមរបាសាទមិនងាយធ្វើឱ្យងមរធបោះឬសកឹរចិរលិ ទប់ទល់ការ ូរធរចោះដើ រកាទឹកធរកាមដើមិនឱ្យរបាសាទរសុែ 
និងជាគរមបម្បែងលមអជុាំវញិរបាសាទឱ្យមានធទសភាពរសស់រែកាលគួរជាទើគយគន់។ 
 
ធលាករបធាន យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ និងបរសិាទ នបនថធទៀែថ្ន ការដ្ឋាំធដើមធឈើជាការងាររបចាំម្ងង
របស់ យកដ្ឋឌ ន ធ ើយជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ យកដ្ឋឌ នក៏មានរបារពនពិ្ើដ្ឋាំកូនធឈើមិែថភាពធៅាមប ថ្ របាសាទ  ដូធចបោះ
ដដរ ធ ើយសរុបរយៈធពល១០ឆ្ប ាំកនលងមកធនោះ  យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ដ្ឋាំធដើមធឈើបាន២៧មុនឺធដើមធ ើយ៕ 
 

     
 

     
 

N 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ែផនកទី ៣ 
របោាំែែកញ្ញើ 

េសច្កតីែថលងឿរណរ៍បស់រាជរដាឋើភិាល 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៣ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧   
 

អាជាញ ្រអបសរាសូមសដមថងការោាំរទោ ងធពញទាំ ងឹធៅធលើចាំ្ែ់ការរបស់សាទ ប័នសមែទកិចច ដដលចប់ខ្លួនបុគគល កឹម 
សុខា ដដលបាន ុប ែិជាមួយបកសពួក នងិបរធទសមួយចាំនួនជាសមាង ែ់ចង់ផឋួលរ ាំលាំរាជរដ្ឋឌ ភិបាលរសបចាប់ ដកឹ ាំ
ធដ្ឋយ សពមេចពត្ពោ ហ  ន សសន ។ ទធងវើធនោះជាទធងវើកផែ់ជាែិ ធ្វើឲ្យប ោះ ល់ដល់សនឋសុិខ្ ស ឋ្ បធ់ាប ប់ អ្ិបធែយយ នងិ
ឯករាជយភាព របស់រពោះរាជា្ចរកកមពុជា។ 
 

អាជាញ ្រអបសរា សូមទទួចដល់សាទ បន័មានសមែទកិចចរគប់ជាន់ថ្នប ក់ ជាពិធសសសាទ ប័នែុលាការ ធមាថ ផឋ ធ ធទសឲ្យបាន
្ងន់្ងរ និងឲ្យបានសាកសមបាំផុែ ចាំធ ោះអាំធពើកផែជ់ាែិ ដដលមិនអាចអែឱ់្នឲ្យបានធនោះ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អាជីវករជីកដីលក់របគល់វតថុបុរាណច្ាំនួន៣ជូនសារមនទីររពុះនេរាតតមសីចនុ-អងរែថរកើា 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
ធលាកពូ នមឹ ងន ជាមស្តនថើចូលនិវែថន៍ មានអាជើវកមមជើកដើនិងដឹកដើលក់ រស់ធៅភូមិាភុល សងាក ែស់ាវ យដងកុ ាំ ធខ្ែថធសៀមរាប 
បានយកភាជនបុ៍រាណ្ចាំនួន៣មករបគលជូ់នសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគររកាទុក កាលពើរធសៀលម្ងងទើ០១ ដខ្កញ្ញដ  
ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ធលាកពូ នមឹ ងន បានឱ្យដឹងថ្ន ភាជន៍ទាំង៣ធនោះរកធ ើញធៅទើាាំងធផសងោប  ធពលធលាកពូកាយដើលក់។ ភាជន៍ពណ៌្
ធាប ែដដលមានរាងធបា ង ទប រកធ ើញធៅភូមិធោករសម រ  ុាំលាវ  រសុកពួក កាលពើដខ្របាាំង ឆ្ប ាំ២០១៦ ធពលយករាក់ទ័រ
ឈូសពរងាបដើ។ ភាជន៍ដដលមានរាងធបា ងធរកាម សថួចធលើ រកធ ើញធៅភូមិធោកងមើ  ុាំមុខ្ដប ន រសុកពួក ធៅធលើទួល
ធរកាយផធោះអបករសុក។ ឯភាជនម៍ួយធទៀែ រាងរសធដៀងងូតក  មានរែធចៀកលមអជុាំវញិធ ោះ រកធ ើញធៅភូមិារាវ  ុាំមុខ្
ដប ន រសុកពួក កាំ ុងដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ធលាកពូបនថថ្ន «ចាំធ ោះការរបគល់វែទុបុរាណ្ទាំង៣ជូនសារមនធើរជាអបកដងរកា មនិដមនទុកដ្ឋក់ធៅផធោះជបួធរឿងមិនលអឬមិន
សមរបកបអើធ ោះធទ ដែពូបានធ ើញការផសពវផាយាមប ថ្ ញសារព័ែ៌មានធផសងៗទកទ់ងនងឹការរបគល់វែទុបុរាណ្ 
មា ងធទៀែធបើពូទុកធរបើរបាស់ក៏ធរបើអើមិនធកើែ ធ ើយវាជារបស់បុរាណ្ផងធ ោះ ធបើយកមកទុកធៅសារមនធើរវាលអ ធ ើយមាន
សុវែទិភាពជាង»។ 
 
ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកល់ឯកសារអងគរ មានជាំ ញដផបកកុលាលភាជន៍ 
បានបញ្ញជ ក់ពើអែថសញ្ញដ ណ្ម្នវែទុបុរាណ្ទាំង៣ធនោះថ្ន ជាភាជន៍ដដលធ្វើពើដើដុែ ធ ើយមានភាជន៍២ធ្វើធ ើងធៅសម័យ 
អងគរ។ ភាជន៍មានខ្លួនធបា ង កសថួច មានរសទបរ់ធលាងពណ៌្ម្បែង ផលិែធៅស.វទើ៩ដល់ទើ១០ ឯភាជន៍មានខ្លួនខ្ពស់ 
រាងដូចងូតក  លមអធដ្ឋយរែធចៀកសងខាង មានរសទប់រធលាងពណ៌្ធាប ែ ផលិែធៅស.វទើ១១ដល់ទើ១៣។ ចាំដណ្កភាជន៍
ដដលមានខ្លួនធបា ង ទប ពណ៌្ធាប ែរកធ   ជាភាជន៍ផលែិធៅរសុកចិន មានអាយុកាលផលែិ ធដើមស.វទើ២០។ 
 
បដនទមពើធ ោះ កញ្ញដ  ធឆ្ម គ ន  អគគ យកិាសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគរ ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្និងធកាែសរធសើរ
ចាំធ ោះទឹកចិែថលោះបង់របស់ធលាកពូកបុងការចូលរមួចាំដណ្កដងរកាវែទុបុរាណ្ជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរ 
ធបើគិែពើធដើមឆ្ប ាំ២០១៧ មកដល់ម្ងងធនោះ គឺមានវែទុសិលផៈបុរាណ្ចាំននួ១១ធ ើយដូចជា ពុទនបដិមា កុលាលភាជន៍ ដដល
របជាជនកបុងធខ្ែថធសៀមរាបបានយកមករបគលជូ់នសារមនធើរ។ រគប់វែទុសិលផៈទាំងអស់នងឹទទលួបានការអភិរកស ការជួស
ជុល ការចុោះប ជ្ ើជើវរបវែថិសរមាប់ផថល់ពែ័៌មានអប់រ ាំនិងសរមាប់ាាំងពិព័ណ្ដល់សាធារណ្ជន៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

ញាតតិេាំរទច្ាំេពាុះច្ាំណ្ត់ឿររបស់សាណើប័នមានសមតថកិច្តាមផលូវច្ើាប់េលើបុគល                                       
កឹម សុៀ របនកនគណបកើឝសេ្ៃគើុះំត ិ
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
ថ្នប ក់ដឹក ាំ មស្តនថើ បុគគលកិ ឆ្ម ាំ កមមករម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា សូមសដមថងនូវការោាំរទោ ងធពញទាំ ងឹចាំធ ោះចាំ្ែ់ការ
ាមផលូវចាប់របស់សាទ ប័នមានសមែទកិចចធលើបុគគល កឹម សុខា របធានគណ្បកសសធស្តងាគ ោះជាែិ ដដលបាន ុប ែិជាមួយ
បរធទសកបុងការធរៀបចាំដផនការកផែ់ជាែិ ធដើមផើផថួលរ ាំលាំរាជរដ្ឋឌ ភិបាលរសបចាប់ធកើែធចញពើការធបាោះធឆ្ប ែាមលទនិរបជា្ិប
ធែយយ ធសរ ើព ុបកស។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កុលាលភាជន៍ែដលទទួលានពីរបំពលរដ៶ទទួលានឿរអភិរកើឝពីអនកជាំាំញ អាំញើធរំតិអបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ វុទនើ 
 
ាមរយៈការផសពវផាយនិងការសម័រគចិែថពើរបជាពលរដឌ កបុងរយៈធពល២ដខ្កនលងមកធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានទទួល
ភាជន៍បុរាណ្ចាំននួ៦ ដដលបចចុបផនបភាជន៍ចាំនួន៤ (២រកាទុកធៅសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគរ) បានរកាទុក ធ្វើការ
អភិរកស និងជសួជុលធដ្ឋយអបកជាំ ញម្នមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែនិិងែមកល់ឯកសារអងគរ។ 
 
ភាជន៍ទាំង៤រែូវបានរបទោះធ ើញធដ្ឋយរបជាពលរដឌជាធរចើនែាំបន់ធៅកបុងធខ្ែថធសៀមរាបដូចជា៖ ភាជន៍ទើ១មានរសទប់
រធលាងពណ៌្ធាប ែ ដបកមាែ់បនថចិ រកធ ើញធៅភូមិនគរធរៅ សងាក ែ់ធោកចក ធពលឈូសឆ្យដើដ្ឋាំធ ែ មាច ស់រកាទុករ
យៈធពល៣ដខ្។ ភាជន៍ទើ២ មានរសទប់រធលាងពណ៌្ម្បែង មានទាំ ាំែូច ដបកមាែ់ទាំងរសងុ រកធ ើញធៅភូមិធាប ែរជុាំ  ុាំ
ដូនដកវ រសុកពួក ធពលជើកបធងាគ លធ្វើធរាងចិ ច្ ឹមទកាបា  មាច ស់រកាទុក៣ដខ្។ ភាជនទ៍ើ៣ ទើ៤ មានរសទប់រធលាងពណ៌្
ធាប ែទាំងពើរ មួយកបុងចាំធ្មធ ោះមានរែធចៀកព័ទនជុាំវញិ មានសភាពលអ រែូវបានរកធ ើញធៅភូមិអូរងកូវ  ុាំកាំពងង់កូវ រសុក
រកឡាញ់ កបុងការដ្ឋឌ នជើកដើលក់ ធ ើយមាច ស់រកាទុករយៈធពល១៥ឆ្ប ាំមុនរបគលឱ់្យអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ ភាជន៍ទាំងធ ោះ 
គឺផលិែធ ើងធៅចធ ល ោះស.វទើ៩ដល១់៥ម្នគ.ស។ ធបើធទោះជាភាជន៍ទាំងអស់មានរូបរាងធៅលអ ដែសភាពខាងធរៅខូ្ចខាែ
ធដ្ឋយសារអាយុកាលដ៏យូរនិងការកប់កបុងដើធ្វើឱ្យដសលនិងជាែអិាំបលិតធ ែ់រសទប់រធលាងទាំងធ ោះធចញអស់ ដូធចបោះទមទ
ឱ្យមានការអភិរកសជាចាំបាច់ ធដើមផើពរងឹងរសទប់រធលាងឱ្យធៅបានយូរ កាែ់បនទយការខូ្ចខាែកាន់ដែ្ងន់្ ងរ។ 
 
ធលាក ្ើ ធសរ ើវុឌណ អបកជាំ ញអភិរកស និងជសួជុលភាជន៍ម្នមជឈមណ្ឍ លរសាវរជាវអនថរជាែិនិងែមកល់ឯកសារអងគរ បាន
ធរៀបរាប់ពើរធបៀបម្នការអភិរកសភាជន៍ទាំងធ ោះថ្ន ដាំបូងធ ើយគឺធយើងធ្វើការសមាអ ែភាជន៍ទាំងអស់ធនោះសនិធដើមផើយកដើ ដសល
និងតក អាំបិលធចញ រចួធ ើយយកវាធៅរាាំកបុងទឹកសុទនដដលមានជាែិដរ  ទបបាំផុែរយៈធពល៣ម្ងងដកជាែិអាំបិល ធ ើយមួយ
ម្ងងពិនិែយធមើលមថងរ ូែដល់សាបជាែិអាំបិលអស។់ ប ធ ប់មកយកវាទុកឱ្យសងួែ ធ ើយធដ្ឋយសាររសទប់រធលាងមានបញ្ញា  
ធយើងរែូវពរងឹងការ រកុាំឱ្យរបកធទៀែ ធដ្ឋយធរបើកាវB72 និងB42លាយជាមួយអាសុើធានឱ្យរាវធដើមផើលាបធលើភាជន៍ទាំង
ធ ោះមថងមួយរសទប់ៗរ ូែដល់អាចធរបើការបាននិងធា នូវរយៈធពលយូរ។ ធដ្ឋយសារដែភាជន៍ទាំងធនោះមិនមានអវើរែូវ
ជួសជុល ធទើបមិនចាំ្យធពលធរចើន។ ភាជនទ៍ាំងអស់ក៏បានធ្វើការកែ់រានូវកាលបរធិចឆទ ទើាាំងដដលរកធ ើញ និង
របវែថិផងដដរ ធដើមផើទុកជាឯកសារនិងការសិការសាវរជាវ ក៏ដូចជាយកធៅាាំងពិព័រណ៌្ធៅាមសារមនធើរធពលរែូវការ។ 
 
គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរថ្ន រយៈធពលមួយឆ្ប ាំកនលងមកធនោះ មជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកល់ឯកសារអងគរ ជួសជុលនិង
អភិរកសបានភាជន៍ជាង១០ធ ើយធដ្ឋយអបកជាំ ញ ធ ើយភាជន៍ទាំងអស់ក៏បានាាំងបងាា ញធៅមជឈមណ្ឍ លផងដដរ៕ 
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គណៈរបតិភូរកសួងកសិកមមច្ិនអេ្៱ើញទសើឝនកិច្េៅភូមិធមមំតិរុនតាឯក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖   ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ គធរមាងអភិវឌណន៍ភូមិ្មមជាែិរុនាឯក 
 
កាលពើធពលងមើៗកនលងមកធនោះ ឯកឧត្តម ZHANG ZHONGQIU អនុរដឌមស្តនថើរកសួងកសិកមមចនិបានអធ ជ្ ើញទសសនកិចចធៅ
ភូមិ្មមជាែិរុនាឯក ធដើមផើដសវងយល់ពើការរស់ធៅនិងសកាថ នុពលធផសងៗធៅទើធ ោះ។ 
 
ដាំធណ្ើ រទសសនកិចចធនោះអមធដ្ឋយស ការ ើ៤រូបនងិទទួលសាវ គមនោ៍ ងកក់ធៅថ ពើសាំ្ក ់ ឯកឧត្តម ម ី ម៉ា រា៉ា ឌី ទើរបឹកា
អាជាញ ្រជាែិអបសរានិងជារបធានគធរមាងអភិវឌណនភូ៍មិ្មមជាែិរុនាឯក រមួនឹងរកមុការងារ។ 
 
ឯកឧត្តម ម ី ម៉ា រា៉ា ឌី បានពនយលព់ើទើាាំងភូមិសាស្តសថ សកាថ នុពលដផបកធទសចរណ៍្ នងិគធរមាង  កបុងភូមិ្មមជាែិរុនា
ឯក ដដលោាំ រដល់ការដងរកា អភិរកសធបែិកភណ្ឍ ជាែិ ធដ្ឋយការទទួលយករបជាជនកបុងែាំបន១់ ែាំបន់២មករស់ធៅទើ
ធនោះ ធ ើយបងកលកខណ្ៈងាយរសួលកបុងការរស់ធៅ ធលើកកមពសសុ់ខ្ភាពរបជាជន និងផថល់ចាំធណ្ោះជាំ ញ ដើ្លើ ធដើមផើធលើក
ែធមកើងធសដឌកចិចកបុងរគួសារឱ្យបានលអរបធសើរពើមួយម្ងងធៅមួយម្ងង។  
 
កបុងធ ោះដដរឯកឧែថមក៏បានធលើកធ ើងពើម្ដគូស ការធផសងៗ និងរកុម ៊ាុនកសកិមមចនិដដលបានរមួចាំដណ្កធ្វើឱ្យភូមិ្មម
ជាែិរុនាឯកមានការរ ើកចធរមើន ាមរយៈការដចករ ាំដលកបទពិធសា្ន៍ដផបកកសិកមមនិងការផថល់ការងារដល់របជាជនធៅទើ
ធ ោះផងដដរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ឯកឧត្តម ZHANG ZHONGQIU ក៏បានកែ់សមាគ ល់ខាល ាំងចាំធ ោះសកាថ នុពលធទសចរណ៍្ របវែថិសាស្តសថ ការធរៀបចាំទើាាំងភូមិ
សាស្តសថ និងការយកចិែថទុកដ្ឋក់ធលើជើវភាពរបស់របជាជនជនកបុងភូមិ ដដលមានទាំងការធលើកសធួយចាំធណ្ោះដឹងដផបកកសកិមម 
ការសិកាអប់រ ាំ និងការធោរពបូជាជាំធនឿសាស បានោ ងលអរបធសើរ។ 
 
ធរកាយកិចចសាំធណ្ោះសាំ្លធនោះ គណ្ៈរបែភូិរកសួងកសិកមមចិន រមួទាំងថ្នប កដ់ឹក ាំម្នគធរមាងអភិវឌណន៍ភូមិ្មមជាែិរុន
ាឯក ក៏បានចូលរមួដ្ឋាំធដើមធឈើអនុសាវរ ើយ ៍ធដើមផើធលើកមពស់បរសិាទ នម្បែងដល់ភូមិធនោះធទៀែផង៕ 
 

     
 

     
 

េលាកជាំទាវរបនកនអាំញើធរំតិអបើឝរារបេគនេទយើយទានដល់រពុះសងើច្ាំនួន២វតត                                   
កនងុឧទើានអងរាំរដូវឿន់បិណឌ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៨ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖   ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ធរឿម សុផលាល  
 
 រពឹកម្ងងទើ១៦ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ រែូវនឹងម្ងងកាន់បិណ្ឍ ទើ១១ាមរបម្ពណ្ើ ដខ្មរ ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើ
រកសួងវបផ្ម៌នងិវចិិរែសិលផៈ និងជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា រពមទាំងរកុមការងារបាន ាំយកធទយយទនធៅរបធគន
រពោះសងឃចាំននួ២វែថធៅកបុងឧទានអងគរ គឺវែថប ធ យកាលចនិនិងវែថរបាសាទធៅរសើវបុិល។ 
 
សកមមភាពធនោះជាការរមួចាំដណ្កមួយរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលមានភារកចិចកបុងការការ រ ដងរកាទាំងបុរាណ្ដ្ឋឌ ន  
វបផ្ម៌របម្ពណ្ើ  ទាំធនៀមទមាល ប់ និងជាំធនឿរបស់អបករសុកធៅកបុងឧទានអងគរ។ ធរៅពើការធោរពរបែិបែថិខ្លួនជាពុទនសាសនិក 
ធលាកជាំទវក៏បានសួរសុខ្ទុកខដល់រពោះសងឃ គណ្ៈកមមការ អាចរយ និងពុទនបរសិ័ទចាំណុ្ោះធជើងវែថផងដដរ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

េលាកជាំទាវ េភឿង សកុណ្ រដ៶ម្នតីរកសួងវបើបធម៌និងវិច្ិរតសិលើប: អេ្៱ើញំអធិបតីកិច្របជុាំបេច្កេទស
េលើកទី៣ អាយសី ុសី ុ-រពុះវិហារ  
ផាយធៅម្ងងទើ ១៨ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ធសឿន ប៊ាុនស៊ារ 
 
កិចចរបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣ អាយសុើសុើ-រពោះវហិារ រែូវបានធរៀបចាំធ្វើធៅរពឹកម្ងងទើ១៨ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ          
អគគ យកដ្ឋឌ នអាជាញ ្រអបសរា ធរកាមអ្ិបែើភាព ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសងួវបផ្ម៌ នងិវចិិរែសិលផៈ 
និងជារបធានអាជាញ ្រអបសរា។ ចូលរមួរបជុាំ ធពលធនោះមាន ស របធានអាយសុើសុើ-រពោះវហិារ របធទសចិន និងឥ ឍ្  
រពមទាំងរបធទសជាសមាជកិមួយចាំនួន រមួមាន ដប៊ាល សចិ ជប ុន សធារណ្រដឌកូធរ   ស រដឌអាធមរកិ ម្ង ែាំ្ងរកសួង
ធទសចរណ៍្ ែាំ្ងរកសងួបរសិាទ ន សាលាធខ្ែថរពោះវហិារ សាលាធខ្ែថធសៀមរាប មស្តនថើជាំ ញអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងអាជាញ
្រជាែិរពោះវហិារ រពមទាំងអបកជាំ ញការអនថរជាែសិរុប ចាំនួន ២០០ ក់៕ 
 
កិចចរបជុាំធនោះធតថ ែសាំខាន់ធលើកចិចការបធចចកធទសមយួចាំនួន ក់ព័ននគធរមាងអភិរកស នងិអភិវឌណន៍រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបាសាទរពោះ
វហិារ របាសាទធកាោះដករ គធរមាងអភិរកស និងជួសជុលចមាល ក់ធាធៅជធណ្ឋើ រខាងធជើងរបាសាទរពោះវហិារ ការដងរកា និងសាឋ រ
ម្រពធឈើ និងធទសភាព្មមជាែិ ការអភិវឌណស គមន៍ របជាជន ការអភិវឌណធទសចរណ៍្ ការធរៀបចាំសារមនធើរ្មមជាែិសកល
សធមថចធែធជា និងការអភិរកសែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបាសាទធកាោះដករ។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កិចចរបជុាំ អាយសុើសុើ-រពោះវហិារ ធនោះនងឹផថល់របធោជន៍ដល់ការអភិរកស និងអភិវឌណែាំបន់របាសាទរពោះវហិារ ដដលរែូវបានចុោះ
ប ជ្ ើជាសមផែថិធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក ធៅឆ្ប ាំ២០០៨ នងិរបាសាទធកាោះដករ ធដើមផើធលើកែម្មលធលចធធាល ជាសកលម្នរបាសាទ
ទាំងពើរឲ្យកាន់ដែមាន ភាពលផើលាញ នងិទកទ់ញធភញៀវធទសចរឲ្យមកទសស កាន់ដែធរចើន។ កចិចរបជុាំក៏បានបងាា ញអាំពើ
សាម រែើម្នការរបួរមួោប ជា្លុងមួយរបស់ស គមន៍អនថរជាែិ ធដើមផើដងរកា និងធលើកសធួយធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌សរមាប់អបក
ជាំ ន់ធរកាយ ក៏ដូចជាសរមាប់មនុសសជាែិទូទាំងសកលធលាក៕ 
 

     
 

     
 

មកដល់េទៀតេចើយ រពឹតតិឿរណ៍សមរារត ី(Angkor Equinox) េៅរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ២១ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ របូភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
ធៅរពលឹមម្ងងទើ២២ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុខ្ធនោះ  ធវលារពលឹមរសាងៗ រពោះអាទែិយនឹងរោះធ ើងាមកាំពូលរបាងគ     
ក ថ្ លម្នរបាសាទអងគរវែថ។ រពឹែថិការណ៍្ធនោះដែងបានទក់ទញ ចាំ្ប់អារមមណ៍្ពើសាំ្ក់ធភញៀវធទសចរជាែ ិនិងអនថរ-
ជាែិោ ងធរចើន ដដលចង់ធ ើញរពឹែថការណ៍្ដ៏អសាច រយ ធ ើយចង់ផថិែយករូបភាពធនោះទុកជាអនុសាវរ ើយ។៍ អបករសាវរជាវធៅ
រពឹែថិការណ៍្ធនោះថ្ន សមរារែើ គឺជាធពលដដលយបន់ិងម្ងងមានរយៈធពលធសមើោប ។ 
 
ែធៅធនោះ គឺជាការពិចរ្ធដ្ឋយដផអកធៅធលើចាំធណ្ោះដផបកបុរាណ្វទិា និងារាសាស្តសថដដលពនយល់ធដ្ឋយ ធលាក អុមឹ សុខ្  
រទិនើ អបករសាវរជាវបុរាណ្វទិា និងជាអនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកលឯ់កសារអងគរ ម្នអាជាញ ្រជាែិអបស
រា។ ធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ ពនយល់ថ្ន ចាំធណ្ោះដងឹដដលសិកាអាំពើរពោះអាទិែយរោះធ ើងាមកាំពូលរបាងគក ថ្ លម្នរបាសាទអងគរ
វែថធនោះ មិនដមនជារបកគាំធ ើញងមើធ ោះធទ ដែជាបទសកិាដដលអបករសាវរជាវធាល ប់បានធ្វើធ ើងជាបនថប ធ ប់ខ្លោះៗមក      
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ធ ើយ។ បទសិកាធ ោះ គឺដសវងយលអ់ាំពើទាំ ក់ទាំនងរវាងសាំណ្ង់សាទ បែយកមមបុរាណ្និងារាសាស្តសថ ធដើមផើបញ្ញជ ក់ថ្ន វាមនិ
ដមនជាធ ែុម្ចដនយ ឬជាអពភូែធ ែុអវើធ ោះធទ ដែធនោះជាការដឹងជាមុនដផបការាសាស្តសថម្នអបករបាជញបុរាណ្ដដលដឹក ាំ     
កសាងរបាសាទអងគរវែថ។  
 
ធដើមផើយល់ពើធរឿងធនោះ ធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ ពនយលថ់្ន ជាដាំបូងធគរែូវសិកាពើទរមង់ម្នចរកវា ទូធៅ ធ ើយធ្ៀបនឹងសាទ បែយ
កមមម្នរបាសាទអងគរវែថ។ អបករបាជញបុរាណ្ បានធរៀបចាំអងគរវែថសបងឲ្យរូបភាពបរងមួរបស់ចរកវាទផ ធៅធលើដផនដើាមទរមង់
រូបវនថ ដូចជាការធរៀបចាំឲ្យមានមហាសមុរទនិងជួរភបាំព័ទនជុាំវញិ មានទវើបទាំងបួនធៅកបុងចរកវាទផ និងភបាំរពោះសុធមរុធៅចាំក ថ្
ល រពមទាំងដាំធណ្ើ រវវិែថន៍របស់ចរកវាទផជាធដើម។ ធយើងសូមយកចាំណុ្ចធរកាយធនោះមកពិចរ្ ាមរយៈកផនួារាសាស្តសថ
របស់ឥ ឍ្  អាំពើអាយុកាលរបសច់រកវា  ដដលមានដបងដចកជា៤យុគបនថប ធ ប់ោប ។ យុគគជឺាវដថសងារម្នចរកវា 
ទក់ទងនឹងការធកើែ វវិែថន៍និងបាែ់បង់ធៅវញិ។ ចធ ល ោះម្នយុគនើមួយៗមានអនថរកាលមួយ ធទើបធកើែជាយុគងមើមួយធទៀែ។  
 
មួយវដថម្នចរកវា មាន៤យុគ ដដលធសមើនឹង៤,៣២០,០០០ឆ្ប ាំមនុសសធៅធលើដផនដើ ធសមើនឹង១២,០០០ឆ្ប ាំទពិយធរបើធៅធលើ
ឋានសួគ៌ (១ឆ្ប ាំទពិយឬសួគ៌ធសមើនងឹ៣៦០ឆ្ប ាំមនុសសធៅធលើដផនដើ)។ មួយវដថម្នយុគធនោះធៅថ្នមហាយុគ១។ រយៈធពល
២,០០០មហាយុគធសមើនឹងកលផ១ ធ ើយធសមើនឹង១យប់១ម្ងងរបស់រពោះរព មដដលរែូវធសមើនឹង៨,៦៤០,០០០,០០០ឆ្ប ាំមនុសស។  
 
មហាយុគដចកជា៤យុគែូចៗ ដូចមានខាងធរកាម៖  

១)  រកឹែយយុគ (យុគមាស) មានអាយុកាល១,៧២៨,០០០ឆ្ប ាំមនុសស ធសមើនឹង៤,៨០០ឆ្ប ាំទពិយ។  យុគធនោះ 
មនុសសធលាកមានអាយុដវងៗនិងមានធសចកថើសុខ្បរបូិរណ៍្។  

២)  ធរែែយុគ (យុគរបាក់) មានអាយុកាល ១,២៩៦,០០០ឆ្ប ាំមនុសស ធសមើនឹង ៣៦០០ឆ្ប ាំទិពយ។ មនុសសរស់ធៅ
កបុងយុគធនោះមានអាយុដវងម្យម នងិមានធសចកថើសុខ្ធរចើន ។ 

៣)  ទវ បរយុគ (យុគចាំននួធលខ្គែ់គូ) មានអាយុកាល៨៦៤,០០០ឆ្ប ាំមនុសស ធសមើនឹង២,៤០០ឆ្ប ាំទិពយ។ មនុសស
រស់ធៅកបុងយុគធនោះ មានអាយុដវងដដរ និងមានធសចកថើសុខ្ម្យម ។ 

៤)  កលិយុគ (យុគរបកបធដ្ឋយធទស របកបធដ្ឋយជធមាល ោះ) មានអាយុកាល៤៣២,០០០ឆ្ប ាំមនុសស ធសមើនឹង
១,២០០ឆ្ប ាំទពិយ។ មនុសសរស់ធៅកបុងយុគធនោះ មានអាយុមិនធរចើន និងមានធសចកថើសុខ្ែិចែួច។ យុគធនោះ
បានចប់ធផថើមធ ើយ ាាំងពើឆ្ប ាំ៣,១០៣មុនគ.ស.។  

 
ទនធឹមនឹងធនោះ ាមកផនួារាសាស្តសថឥ ឍ្  ធគដបងដចកធពលធវលាធដ្ឋយគិែធៅាមដាំធណ្ើ ររពោះច័នធនងិរពោះអាទែិយ ធទើបធកើែ
មានជាចនធគែិនងិសុរយិគែិ។ កបុងដាំធណ្ើ រមួយធោចររបស់រពោះអាទិែយធនោះ មួយឆ្ប ាំរែូវដបងដចកជា២ដាំធណ្ើ រគឺចាំនួន១៨៩
ម្ងង និងចាំនួន១៧៦ម្ងង។ ធដ្ឋយសារអងគរវែថមានទក់ទងនឹងវដថសងាររបស់ចរកវាទផ ធ ោះែួធលខ្ម្នអាយុកាលរបស់យុគ
នើមួយៗ ទក់ទងធៅនឹងទាំ ាំរបដវងម្នរច សមព័ននសាំខាន់ៗរបស់អងគរវែថ ដដលអបករសាវរជាវបានដសវងរកធ ើញកនលងមក។ 
 
ធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ ពនយល់ាមរយៈលទនផលម្នរសាវរជាវធ ោះថ្ន ខាប ែដដលសាទ បែយករនិងវសិវករបុរាណ្ធរបើ គឺ ែទ។ 
របដវងរបស់ ែទមិនដូចោប ទាំងអស់ាមជាំ ន់រាជការនើមួយៗធទ។ ធ លគឺ សម័យអងគរវែថ រាជការធរបើខាប ែរបស់ ែទមាន
របដវងធសមើ០,៤៣៦ដម រែ។ ាមខាប ែធនោះ ធយើងអាចដសវងយល់បានអាំពើរបដវងរច សមព័ននសាំខាន់ៗរបស់អងគរវែថ ដូធចបោះ៖  

១)  ចមាង យសាព នហាលឆលងកសិននុធៅមុខ្អងគរវែថមានរបដវង៤៣៩,៧៨ ែទ  
២)  ចមាង យរានហាលចប់ពើគុការាជយដល់ដងវទើ២របដវង៨៦៧,០៣ ែទ  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

៣)  ចមាង យពើគុការាជយដលជ់ធណ្ថើ រទើ១ធ ើងបាកានថរបដវង១២៩៦,០៧ ែទ  
៤)  ចមាង យពើមុខ្ គដល់របាងគក ថ្ លបាកានថរបដវង១៧៣៤,៤១ ែទ  
៥)   រច សមព័ននធៅជាន់បាកានថដដលមានរបាងគរបាាំសាងធទផើងកាែ់ដកងោប  ដដលមានរបដវងលិច-ធកើែចាំនួន១៨៩

 ែទ និងធជើងែផូងរបដវង១៧៦,៣៧ ែទ។ ធបើបូកចាំនួនទាំងពើរ គឺសរុបបានចាំននួ៣៦៥,៣៧ ែទ។ 
 
ធបើធយើងធលើកដលងការធ លៀងឃាល ែខ្លោះធដ្ឋយធចែ  ដដលជាទាំធនៀមរបស់ជាងធចញ និងការបាំធពញបស្តងគប់រពមទាំងកាែ់
ចាំនួនធសសសល់ធចញ ែរមូវឲ្យចាំចាំនួនគែម់កវញិ ធ ោះធយើងនឹងអាចយល់បានអាំពើទាំ កទ់ាំនងម្នរបដវងរច សមព័នន
សាំខាន់របស់អងគរវែថ ធៅនឹងអាយុកាលរបស់យុគម្នវដថសងារបសច់រកវា  ទាំ កទ់ាំនងធ ោះ អាចសធងខបមកដូធចបោះ៖  

១)  ចមាង យដាំធណ្ើ រធលើសាព នហាល អាចរបមាណ្នឹងអាយុកាលរបសក់លិកយុគ ដដលមានរយៈធពល
៤៣២,០០០ឆ្ប ាំ  

 ២)  ចមាង យដាំធណ្ើ រពើគុការាជយដល់ដងវទើ២ អាចរបមាណ្នឹងអាយុកាលរបស់ទវ បរយុគ ដដលមានរយៈធពល
៨៦៤,០០០ឆ្ប ាំ  

 ៣)  ចមាង យដាំធណ្ើ រពើគុការាជយដល់ជធណ្ថើ រទើ១ធ ើងបាកានថ អាចរបមាណ្នងឹអាយុកាលរបស់ធរែែយុគ ដដល
មានរយៈធពល១,២៩៦,០០០ឆ្ប ាំ  

៤) ចមាង យដាំធណ្ើ រពើមុខ្ គដល់របាងគក ថ្ លបាកានថ អាចរបមាណ្នឹងអាយុកាលរបស់រកែឹយយុគ ដដលមានរ
យៈធពល១,៧២៨,០០០ឆ្ប ាំ  

៥) រ ើឯរបដវងធៅជាន់បាកានថដដលមានសាំណ្ង់កាែ់ដកងោប  សរុបគ៣ឺ៦៥ ែទ ដដលធរាងទងកាែ់ដកងលិច-ធកើែ
មាន១៨៩ ែទ និងធរាងទងធជើង-ែផូង មាន១៧៦ ែទ ធ ោះវារែូវនឹងដាំធណ្ើ រធោចររបស់រពោះអាទិែយកបុងរយៈ
ធពល៣៦៥ម្ងងកបុងមួយឆ្ប ាំ ដដលវសិ័យារាសាស្តសថដចកជាពើរដាំធណ្ើ រគឺ១៨៩ម្ងងនងិ១៧៦ម្ងង។ 

 
ធែើធ ែុអវើបានរែវូដបងដចកជាពើរដាំធណ្ើ រធោចរដូធចបោះ? ធ ើយមានអវើ កព់ន័ននឹងអងគរវែថ?  
ធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ ពនយល់ាមកផនួារាសាស្តសថថ្ន ធដ្ឋយសារកបុងមួយឆ្ប ាៗំ  មានដខ្ខ្លោះម្ងងដវងជាងយប់ ធ ើយដខ្ខ្លោះធទៀែ
យប់ដវងជាងម្ងង។ ប ុដនថកបុងធ ោះមានដខ្ពើរ ដដលធពលយប់នងិម្ងងមានរយៈធពលធសធើរដែធសមើោប ធ ោះគឺ ធៅធពលដដលរពោះ
អាទិែយធោចរបាន១៨៩ម្ងងមថង ដដលរែូវនងឹម្ងងទើ២០ឬ២១ ដខ្មើ  និងធពលដដលរពោះអាទែិយធោចរបាន១៧៦ម្ងងមថង
ធទៀែ ដដលរែូវនឹងម្ងងទើ២១ឬ២២ ដខ្កញ្ញដ ។ ាមកផនួារាសាស្តសថសម័យទាំធនើប ធៅបាែុភូែធនោះថ្ន Equinox (មកពើ
ភាសាទាាាំង aequus មានន័យថ្នធសមើ នងិ nox គឺរារែើ) ដដលមានធគដរបសរមួលជាភាសាជាែិថ្ន «សមរារែើ»។ ធយើងក៏
អាចសមាគ ល់បានអាំពើបាែុភូែធនោះបានដដរ។ ធបើធយើងឈរដបរមុខ្ធៅធកើែរែង់ កបុងធវលា្ដដលមានរពោះអាទែិយរោះធទផើងចាំ
ពើមុខ្ធយើងរែង់ ប ធ ប់មកធទៀែរោះធទផើងរែង់ចាំក ថ្ លកាលធយើង ធ ើយធ្វើឲ្យរសធមាលនិងែខួ្លួនរែួែសុើោប ។ 
 
ធដ្ឋយគន់គូរាមកផនួារាសាស្តសថនិងធលាកធាែុវទិាធនោះធ ើយ ដដលសាទ បែយករបុរាណ្កសាងអងគរវែថ ឲ្យឆលុោះធរបៀបនឹង
ចរកវា ផង នងិវដថសងាររបសច់រកវាទផផង ធដ្ឋយយករបាងគក ថ្ លម្នអងគរវែថជាធោលក ថ្ ល និងជាចាំណុ្ចសូនយ
សមាគ ល់ធោចររបស់រពោះអាទិែយ។ កបុងរវាង១៨៩ម្ងងនិងបនថ១៧៦ម្ងង រពោះអាទិែយនឹងមកដល់ចាំណុ្ចធនោះមថង។ ាមែរមា
ធនោះធ ើយ ធទើបកបុងមួយឆ្ប ាំរពោះអាទិែយដែងរោះលូែធទផើងរែង់ ាមកាំពូលក ថ្ លម្នអងគរវែថ២ដងកបុងមួយឆ្ប ាំជាធទៀងទែ់។  
 
សមរារែើជាក់ដសថង ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ រែូវនងឹម្ងងទើ២២ ដខ្កញ្ញដ  ធវលារធសៀលធមា ង២០និង០២ ទើ ធមា ងសកល 
ដដលរែូវនឹងធវលាធៅរសុកដខ្មរ  ធពលធទៀបភលឺម្ងងទើ២៣ ដខ្កញ្ញដ ធមា ង៣និង០២ ទើ។ ប ុដនថរពែឹថការណ៍្ម្នរពោះអាទិែយរោះ
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ធទផើងាមនិងចាំកាំពូលក ថ្ លរបាសាទអងគរវែថ នឹងធកើែធទផើងធៅរពឹករពលមឹរសាងៗ ម្ងងទើ២២ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
ធនោះជាការម្ចដនយមួយ ដដលរពឹែថិការណ៍្ម្ងងរោះ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ នងឹរែូវចាំម្ងងចូលឆ្ប ាំងមើរបស់សាស ឥសាល ម ៕ 
 

     
 

     
 

អាំញើធរំតិអបើឝរាបនតពរងឹងកិច្សចរបតិបតតិឿរេលើបេច្កវិទើាអវឿសសរមាប់េបតិកភណឌវបើបធម៌ និងធមម
ំតិំមួយមជើ៲មណឌល HIST ៃនរបេទសច្ិន 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា និងមជឈមណ្ឍ ល HIST (International Center on Space Technologies for Natural and 
Cultural Heritage) ម្នសាធារណ្រដឌរបជាមានិែចិន នឹងចុោះអនុសសរណ្ៈសថើពើកិចចរពមធរពៀងធលើការធរបើរបាស់បធចចកវទិា
អវកាសសរមាប់ធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌ នងិ្មមជាែ ិ រយៈធពល៣ឆ្ប ាំ បនថធទៀែ ធរកាយពើអនុសសរណ្ៈឆ្ប ាំ២០១៣បានផុែកាំ 
ណ្ែ់។ 
 
កបុងជាំនួបពិភាកា រធសៀលម្ងងទើ២៥ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធលាក HONG TIANHAU 
អគគ យករង និងជាអគគធលខា្ិការម្នមជឈមណ្ឍ លHIST បានបងាា ញអាំពើការងារពរងើកវសិាលភាពម្នកិចចស របែិបែថិ
ការងមើបដនទមធទៀែ ដដលធតថ ែសាំខាន់ធលើការរសាវរជាវធដ្ឋយបធចចកវទិាអវកាស ការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសស ការ
បាំ ក់ធរគឿងសមាភ រៈកបុងកដនលងការងារ និងការធរៀបចាំរកុមមនុសសធ្វើការរមួោប រវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងចនិ។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរាមានរបសាសនក៍បុងជាំនួបពិភាកាធនោះថ្ន អាជាញ ្រជាែិអបសរា
រ ើករាយនឹងបនថកិចចស របែិបែថិការដដលរបកបធដ្ឋយដផលតក ធនោះ ជាពិធសស កបុងកិចចរពមធរពៀងងមើធនោះ ឯកឧែថមបានធសបើឲ្យ
ភាគើចិនជួយធរៀបចាំវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធដ្ឋយឈរធលើការអនុវែថជាក់ដសថង ដដលធរៀបចាំធៅមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះប ថ្ លម្ន
អាជាញ ្រជាែិអបសរាតធ ល់ ធដើមផើមិនដែមស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរាទទលួបានការបណ្ថុ ោះប ថ្ លប ុធ ត្ ោះធទ ដែក៏
អនុញ្ញដ ែឲ្យមស្តនថើជាំ ញកមពុជាដផបកអភិរកសទាំងធៅអាជាញ ្រជាែិរពោះវហិារ និងអាជាញ ្រជាែិសាំបូរម្រពគុកឲ្យចូលរមួវគគបណ្ថុ ោះ
ប ថ្ លធនោះដដរ។  
 

ធរៅពើធនោះធទៀែ ភាគើទាំងពើរក៏បានពិភាកាអាំពើលទនភាពធរៀបចាំកចិចរបជុាំអនថរជាែិធលើជាំ ញបធចចកវទិាអវកាសសរមាប់
ការងារអភិរកសធៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨ ដដលមានអបកជាំ ញមកពើចាំនួន២០របធទស។ កចិចរបជុាំអនថរជាែិដបបធនោះធាល ប់បានធរៀបចាំ
រចួមកធ ើយធៅទើរកុងធប កាាំងកាលពើឆ្ប ាំ២០១៦ រ ើឯចុងឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះនឹងធរៀបចាំធៅទើរកុង ុងកុង។ 
 

សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន បធចចកវទិាអវកាស (Remote Sensing) គឺជាបធចចកវទិាតក យរណ្ប ដដលអាចឲ្យធយើងដឹងពើបដរមប
រមួលកបុងែាំបនអ់ងគររបចាំ។ បធចចកវទិាធនោះធរបើរបាស់ធដើមផើរគប់រគងទកឹ ម្រពធឈើ និងរបជាជនដដលរស់ធៅកបុងែាំបន់
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ាមរយៈបធចចកវទិាធនោះ ធយើងបានទទួលពែ័៌មានធរៀងរាល់៤ម្ងងមថងអាំពើបដរមបរមួលកបុងែាំបន់អងគរ។ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានចុោះអនុសសរណ្ៈកាលពើម្ងងទើ១៤ ដខ្មិងុ  ឆ្ប ាំ២០១៣ ជាមួយមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិបធចចកវទិា
អវកាសសរមាប់ធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌ នងិ្មមជាែ ិ ធរកាមការសរមបសរមួលធដ្ឋយអងគការយូធណ្សកូ សថើពើគធរមាងស 
របែិបែថិការធរបើរបាស់បធចចកវទិាអវកាសសរមាបអ់ភិរកសនិងរគប់រគងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកអងគរ នងិការ
អភិវឌណរបកបធដ្ឋយចើរភាពធៅែាំបន់ធសៀមរាប-អងគរ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អគាំយកអាំញើធរំតិអបើឝរាអនុញ្ញើតឲើយរបតិភូវិទើាសាណើនរសាវរំវ GZPI និងសាកលវិទើាល័យ TONGJI 
ច្ូលជួបពិភាកើាឿរៃរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
រពឹកម្ងងទើ២៦ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ បានអនុញ្ញដ ែឲ្យរបែភូិ
ម្នវទិាសាទ នរសាវរជាវ GZPI (Guangzhou Urban Planning & Design Survey Research Institute) និងសាកល
វទិាល័យ TONGJI ម្នសាធារណ្រដឌរបជាមានិែចនិចូលជបួពិភាកាការងារ ធៅសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
ខ្លឹមសារម្នកិចចពិភាកាធនោះ គឺធតថ ែសាំខាន់ធលើការបធងកើែកចិចស របែបិែថិការរវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងរគឹោះសាទ នសិកា
ខាងធលើ ធដើមផើងែរូបភាពបធងកើែជារូបភាព3Dម្នរបាសាទកបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធពលខាងមុខ្។  
 
ធោងាមបទបងាា ញសធងខបដដលធ្វើធ ើងធដ្ឋយែាំ្ងរបែិភូ រូបភាព3Dធនោះនឹងរមួចាំដណ្កធលើការទក់ទញធភញៀវ
ធទសចរបរធទសចិនកាន់ដែធរចើនមកកាន់កមពុជា ធ ើយរូបភាពធនោះក៏ជាឯកសារសរមាប់ការងារអភិរកសជួសជុលរបាសាទ 
ធពលធរកាយៗធទៀែផង។ ជាពិធសស កចិចស របែិបែថិការធនោះ ក៏មានធោលបាំណ្ងរមួចាំដណ្កបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធាន
មនុសសដផបកបធចចកវទិាធនោះដល់មស្តនថើបុគគលកិម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរាផងដដរ។ 
 
ឯកឧែថមអគគ យក បានបងាា ញជាំ រោាំរទចាំធ ោះការបធងកើែកិចចស របែិបែថិការធនោះ នងិជាំរុញឲ្យគធរមាងធនោះធតថ ែ
សាំខាន់ធលើការកសាងឯកសារធដើមផើងាយរសួលសរមាប់ការងារអភិរកសជួសជុល ជាជាងរោន់ដែធដើមផើទក់ទញធទសចរ។ 
ធលើសពើធនោះ ឯកឧែថមក៏បានធសបើឲ្យភាគើចនិធរៀបចាំឯកសារផលូវការជាលមអិែ ធដើមផើដ្ឋកឆ់លងគណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkor 
កបុងកចិចរបជុាំធពញអងគ ដខ្្បូខាងមុខ្ ធដើមផើឲ្យគណ្ៈកមាម ្ិការធនោះបានពិនែិយ និងអនុមែ័៕ 
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គិតរតឹមៃថទី២៥ ែែកញ្ញើេនុះ សាំណង់ែុសច្ើាប់កនុងតាំបន់រមណីយដាឋើនអងរ                                           
រតូវានរុុះេរើានច្ាំនួនំង៦០%េចើយ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖ ន.ផសពវផាយ 
 
ធរកាយរបែិបែថិការរយៈធពល៣២ម្ងង ធដ្ឋយគិែចប់ពើម្ងងទើ១០ ដល់ម្ងងទើ២៥ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ រកុមការងារចរមុោះ 
ធដើមផើរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នសធរមចបានចាំននួ៣៧៩ករណ្ើ  ដដលធសមើនឹង៦៣%ម្នសាំណ្ង់ខុ្ស
ចាប់ដដលរែូវរុោះធរ ើទាំងអស់។ 
 
ធោងាមរបាយការណ៍្របស់រកុមការងារចរមុោះ ធចញធៅលាង ចម្ងងទើ២៥ ដខ្កញ្ញដ ធនោះ បញ្ញជ កថ់្ន រកុងធសៀមរាបមាន
សាំណ្ង់ខុ្សចាប់ដដលរែូវរុោះធរ ើធរចើនជាងធគ គឺមានដល់ធៅ៤២៨ករណ្ើ  ធ ើយធទើបដែរុោះធរ ើបានចាំននួ២១៤ករណ្ើ
ប ុធ ត្ ោះ។ ធដ្ឋយដ ក រសុករបាសាទបាគងមានចាំននួ៥៧ករណ្ើ  រុោះធរ ើបានរចួរាល់៥៦ករណ្ើ  រសុកអងគរ្ាំមានចាំនួន៤២
ករណ្ើ  រុោះធរ ើសធរមចបាន៣៤ករណ្ើ  រសុកប ធ យរសើមានចាំនួន៧៤ករណ្ើ  រុោះធរ ើសធរមចបាន៧១ករណ្ើ  និងរសុកពួកមាន
ចាំនួន៤ករណ្ើ  រុោះធរ ើបានសធរមចទាំង៤ករណ្ើ ។ សរុបសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ធៅធសសសល់ ដដលរកុមការងារចរមុោះកាំពុងដែបនថ
រុោះធរ ើមានចាំនួន២២៦ករណ្ើ ។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើគណ្ៈកមមការចរមោុះ របែិបែថិការរុោះធរ ើធនោះបានដាំធណ្ើ រការធដ្ឋយរលូន ធដ្ឋយោម នអាំធពើ ងិា ឬការរបទូសថ
រាយ្មួយធកើែធ ើងធ ើយ។ ជាពិធសស របជាពលរដឌជាមាច ស់សាំណ្ង់ភាគធរចើនបាំផុែ បានស ការជាមួយរកុមការងារ 
ធដ្ឋយបានសម័រគចិែថរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង។ ាមរបាយការណ៍្ដដដលធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន កបុងចាំនួន៣៧៩ករណ្ើ ដដលរកុមការងារ
សធរមចបាន របជាពលរដឌសម័រគចិែថរុោះធរ ើមានចាំននួដល់ធៅ៣៦៨ករណ្ើ  មានដែចាំននួ១១ករណ្ើ ប ុធ ត្ ោះ ដដលមាច ស់
សាំណ្ង់រងឹរូសមិនរពមស ការ ធ ើយរកុមការងារសធរមចរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្លួនឯង៕ 
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    92 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
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អាំញើធរំតិអបើឝរាជួបពិភាកើាឿរៃរំមយួសាណើប័នឯកជនេដើមើបីបេងើនគុណភាព                                     
វិស័យេទសច្រណ៍េៅតាំបនរ់មណីយដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖ ន.អភិវឌណន៍ធទសចរអងគរ 
 
ធដើមផើអភិវឌណវសិ័យធទសចរណ៍្កបុងែាំបនអ់ងគរឲ្យបានកាន់ដែលអរបធសើរ  រធសៀលម្ងងទើ២៧ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អាជាញ រ
្រជាែិអបសរាបានធបើកកិចចរបជុាំជាមួយថ្នប កដ់ឹក ាំម្នរកុម ៊ាុនឯកជនដដលកាំពុងរបែបិែថិការធលើវសិ័យធទសចរណ៍្កបុងធខ្ែថ
ធសៀមរាប ដូចជាវសិ័យស ឌ្ ោរ មគគុធទធសក៍ធទសចរណ៍្ និងភាប ក់ងារធទសចរណ៍្ជាធដើម។ 
 
កិចចរបជុាំធនោះធរៀបចាំធៅបនធប់របជុាំម្នសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុអងគរ ធរកាមអ្ិបែើភាពឯឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យករង
ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ទទលួបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្អងគរ ធដ្ឋយមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើថ្នប ក់ដកឹ ាំ និង
ែាំ្ងរកមុ ៊ាុនឯកជនចាំននួ១៥ ដដលជាសមាជិកម្នរកុមរបឹកាធោបល់ធដើមផើអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្កបុងែាំបន់រមណ្ើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ធោលបាំណ្ងចមផងម្នការជួបជុាំធនោះ គឺធដើមផើបងាា ញដល់រកុម ៊ាុនឯកជន  ដដលរបែបិែថិការធលើវសិ័យធទសចរណ៍្នូវកា
រវវិែថធផសងៗដដលធកើែមានធ ើងកបុងការងារអភិវឌណធទសចរណ៍្កបុងែាំបនអ់ងគរ នងិការពិភាការកចាំណុ្ចខ្វោះខាែមួយចាំនួន
កបុងដាំធណ្ើ រការអភិវឌណធទសចរណ៍្អងគរ ធដើមផើដសវងរកដាំធ្ោះរសាយរមួោប រវាងរដឌនិងវសិ័យឯកជន ធ្វើឲ្យធភញៀវធទសចរដដល
មកទសស អងគរទទួលបានបទពិធសា្នដ៍៏លអកបុងដាំធណ្ើ រកមានថរបសខ់្លួន។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ជាមួយោប ធនោះដដរ ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ បានធលើកធ ើងនូវដាំធណ្ើ រការវវិែថជាធរចើនដដលអាជាញ ្រជាែិអបសរាសធរមចបាន
កនលងមកទកទ់ងនឹងការអភិវឌណធទសចរណ៍្អងគរដូចជា ការធរៀបចាំប ជ្ ើធឈាម ោះរបាសាទ ការែធមលើងបធងាគ លអង់ដែនសិបផ
និមិែថធដើមផើបាំ ក់ធសវាទូរសពធ និងការដ្ឋកឲ់្យធរបើរបាស់សាព នបដណ្ថ ែទកឹមុខ្របាសាទអងគរវែថជាធដើម។ ជាមួយោប ធនោះ ឯក
ឧែថមក៏បានធលើកយកធសចកថើសធរមច និងធសចកថើរបកាសធផសងៗរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា កព់ន័ននឹងវសិ័យធទសចរណ៍្ 
ធដើមផើជាព័ែ៌មានដល់រកុម ៊ាុននិងធរែៀមខ្លួនចូលរមួអនុវែថទាំងអស់ោប ៕ 
 

     
 

     
 

វណណ មូលីវណណ ៖ បិតាសាណើបតើយកមមែែមរនិងំសាណើបនិកៃនអាំញើធរំតិអបើឝរា                                           
ានទទួលមរណភាពកនុងជាំមើយុ៩១ៅនាើាំ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៨ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ  
 

ធលាកា វណ្ត មូលើវណ្ត ដដលរគប់ោប សុទនដែបានដឹងថ្នជាបិាម្នសាទ បែយកមមដខ្មរ បានទទួលមរណ្ភាពកបុងជ ម យុ៩១ឆ្ប ាំ 
កបុងធគ ដ្ឋឌ នរបស់ធលាកតធ ល់ សទែិធៅកបុងភូមិមណ្ឍ ល៣ សងាក ែ់សលរកាម រកុងធសៀមរាប ធខ្ែថធសៀមរាប  ធវលាធមា ង
៩.៤៥ ទើរពកឹ ម្ងងទើ២៨ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 

ធដើមផើបងាា ញនូវកែ ដ្ុា្ម៌និងធោរពចាំធ ោះធលាកា ដដលបានលោះបង់រគបោ់ ងធដើមផើជាែិដខ្មរ ធយើងសូមបងាា ញនូវរបវែថិ
របស់ធលាកាខ្លោះៗ។ 
 

ធោងាមឯកសារ ធលាកា វណ្ត មូលើវណ្ត ធកើែធៅម្ងងទើ២៣ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ១៩២៦ ធៅរសុករាម ធខ្ែថកាំពែ។ ធលាកបាន
ទទួលសញ្ញដ បរែទុែិយភូមិពើវទិាល័យរពោះសុើសុវែទិ ធៅទើរកុងភបាំធពញ កបុងឆ្ប ាំ១៩៤៤ ធ ើយធលាកបានទទួលអាហារូបករ
ណ៍្ធៅធរៀនដផបកចាប់ធៅទើរកុងបា រ ើស របធទសបារាាំង កបុងឆ្ប ាំ១៩៤៦។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កបុងអារមភកថ្នរបសស់ាស្តសាថ ចរយ Ashley Thomson ដដលធាល ប់ជាស ការ ើរបស់ធលាកា វណ្ត មូលើវណ្ត កបុងធសៀវធៅបុរ ើដខ្មរ
កបុងសម័យទាំធនើប បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ធៅឆ្ប ាំ១៩៤៦ យុវជន វណ្ត មូលើវណ្ត បានធៅរបធទសបារាាំងដាំបូងធរៀនចាប់ ប ធ បម់ក
ធរៀនសាទ បែយកមម និងសិលផៈដខ្មរ។  
 
ធពលដដលធលាករែ ប់មករបធទសវញិធៅឆ្ប ាំ១៩៥៦ធ ោះ បានកាល យបិាម្នសាទ បែយកមមដខ្មរសម័យទាំធនើប ធដ្ឋយបានចូល
បធរមើការជារាជការ។ ឯកសារធនោះក៏បានបងាា ញអាំពើទរមង់សាប ម្ដរបស់ធលាកាដដរ ធដ្ឋយបានពិពណ៌្ ថ្ន សាំណ្ង់ទាំង
ធ ោះសុទនសឹងមានលាំ ាំឬរច បងងមើ ប ុដនថឈរធលើមូលដ្ឋឌ នសាទ បែយកមមដខ្មរ បែ់ដបនធៅាមសាទ នភាពទើាាំង រធបៀបរស់ធៅ
៖ វមិានឯករាជយ មនធើរធពទយកុមារ សាលសនបិសើទចែុមុខ្ ព ុកើឡាដ្ឋឌ នជាែិ សាលមធហារសពរពោះសុរារមឹែ អាោររគូ
បធរងៀន (កាំពងក់នធួែ) វមិានរដឌ (ចមាក រមន) ទើសថើការគណ្ៈរដឌមស្តនថើ អាកាសោនដ្ឋឌ នធសៀមរាប មនធើរពិធសា្ន៍វទិាសាទ ន
បា សធ័រ សាទ នទូែម្នរពោះរាជា្ចរកដខ្មរធៅបរធទសខ្លោះ...។  
 
កបុងសម័យសងគមរាស្តសថនិយម ធលាការែូវបានចែ់ាាំងឱ្យធដើរែួ ទើសាំខាន់ខាងវបផ្ម៌របស់រដ្ឋឌ ភិបាល។ ជាំ ន់ធ ោះ
ធ ើយ ដដលធលាកាបានធរៀបចាំសាកលវទិាល័យវចិិរែសិលផៈកបុងឋានៈជាសាកលវទិា្ិការ បាំធពញ ទើជារដឌមស្តនថើ
រកសួងសិកា្ិការជាែិ រគប់រគងយុវជន និងកើឡា។  
 
ធរកាយធភៀសខ្លួនធៅបរធទសជិែ២០ឆ្ប ាំកបុងសម័យសស្តងាគ ម ធលាកាបានរែ ប់ចូលរបធទសវញិកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៣ ធដើមផើរមួ
ចាំដណ្កកសាងរបធទស។ ធៅកបុងអាណ្ែថិពើរែោប ធលាកមាន ទើជាធទសរដឌមស្តនថើទទួលបនធុកវបផ្ម៌ នងិវចិិរែសិលផៈ 
ធរៀបចាំដដនដើនគធរាបនើយដ្ឋឌ ន និងសាំណ្ង់។ មា ងធទៀែ ធលាកជាក៏របធានអគគ យកម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា រពមទាំងជា
អនុរបធានរបឹកាជាន់ខ្ពស់វបផ្ម៌ជាែិ។ ធលាកក៏រែូវបានដែងាាំងជាឧែថមទើរបកឹាតធ ល់ម្នរពោះមហាកសរែ រពមទាំងជា
ឧែថមទើរបឹកាម្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាល។ 
 
ចប់ពើដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៤មក គឺធៅធពលដដលធលាកាមានវយ័កាន់ដែរទុឌធរទម ធលាកាបានចកធចញពើរាជធានើ
ភបាំធពញមករស់ធៅកបុងធខ្ែថធសៀមរាប កបុងធគ ដ្ឋឌ នបុរាណ្របស់ធលាករបបមាែ់សធឹងដផបកខាងលចិ សរមាប់ជើវែិចុង      
ធរកាយ។ ធដ្ឋយយល់ចាស់អាំពើជើវែិមិនសទិែធសទរ ធលាកាបានធរៀបចាំកសាងធចែិយសរមាប់ខ្លួនធលាកតធ ល់ នងិក៏ជាសាប ម្ដ
សាទ បែយកមមម្ដចុងធរកាយរបស់ធលាកដដរ។ ធចែិយធនោះ យករច បងាមរបាសាទបាគង និងបានសាងសង់រចួរាល់ធៅចុង
ដខ្កកកដ្ឋឆ្ប ាំ២០១៦ ធៅវែថរពោះឥនធធកាសើយខ៍ាងធកើែសធឹងធសៀមរាប៕ 
 

.     
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

វតថុបុរាណេធវើពីដីដុតនិងថមភក់មួយច្ាំនួនធាំរតូវានរកេ ើញេៅកនុងឧទើានអងរ េដាយម្នតអីាំញើធរំតិអបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៨ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖   ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
វែទុបុរាណ្ធ្វើពើងមភក់មានឧបករណ៍្ដុសថ្នប ាំសម័យបុរាណ្ដដលធគធៅថ្ន ងមបស់ ចាំននួពើរ ដដល ងមមយួមានរាងមូលនិងមួយ
ធទៀែរាងរទដវង រពមទាំងវែទុធ្វើពើដើដុែមាន ចនធោមធសឡាដុនចិន១ ចនចិនសធខ្ៀវ១ ងូទឹក្ាំពណ៌្ធាប ែ១ ងូទឹកែូច
ពណ៌្ធាប ែ១ បាំដណ្កភាជន៍រងឹពណ៌្ធាប ែ១០ដុាំ និងបាំដណ្កភាជន៍ផុយ៧ដុាំ រែូវបានរកធ ើញកាលពើម្ងងទើ១៥ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ
២០១៧ កបុងបរធិវណ្សួនបណ្ថុ ោះកូនធឈើខាងធកើែរបាសាទ្មមននធ ធដ្ឋយធលាក ននិ ចនស់ាធមៀន របធាន យកដ្ឋឌ ន
រគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម៌ និងបរសិាទ នម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ខ្ណ្ៈជើកដើធៅកដនលងបណ្ថុ ោះកូនធឈើ។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកល់ឯកសារអងគរ មានជាំ ញ
ដផបកកុលាលភាជន៍បានឱ្យដងឹថ្ន វែទុបុរាណ្ទាំងអស់ធ ោះគឺរែូវបានធរបើរបាស់ធៅសម័យអងគរ ដផបកសុខាភិបាលផងនងិជា
ឧបករណ៍្សរមាប់ធរបើរបាស់របចាំម្ងងផង។ គួរឱ្យចប់អារមមណ៍្ដដលវែទុទាំងធ ោះរែូវបានរកធ ើញធៅខាងធកើែធខាល ងទវ រ
ជ័យ ដដលជាទវ រពិធសសរបស់រាជវា ាំងមានមនុសសធចញចូលធរចើន និងមានសាល កសាប មការាាំងទើនងិរបាសាទដកផរធ ោះធរចើ
ន។ ជាពិធសសងូទឹកបុរាណ្ទាំងពើរដដលមានរសទប់រធលាងពណ៌្ធាប ែដ៏រសស់សាអ ែនងិមានរូបរាងលអធនោះ គឺបានផលិែ
ធ ើងធៅស.វទើ១១ដល់១៥ម្នគ.ស ធ ើយអបកធរបើរបាស់ក៏មានឋានៈខ្ពង់ខ្ពសគ់ួរសម។ ធលើសពើធ ោះធទៀែ ក៏មានការ ាំ
ចូលផលែិផលចនពើរបធទសចិនដដលបានធរបើធៅកបុងសម័យធ ោះដដរ ធ ើយវែទុទាំងធ ោះជារបស់លអបាំផុែដូចជា៖ ចនធស
ឡាដុន ផលែិធៅធខ្ែថ Zhejiang ពើស.វទើ១៣ដល១់៥ ម្នគ.ស និងបាំដណ្កចនសធខ្ៀវ (Blue and white) ផលិែធៅ
ធខ្ែថ Jiangxi ពើស.វទើ១៤ ដល់១៦ម្នគ.ស។  
 
បចចុបផនបវែទុបុរាណ្ដដលជើកបានទាំងអស់ រែូវបានរបគល់ជូនមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែិរសាវរជាវនិងែមកល់ឯកសារអងគរ កាល
ពើម្ងងទើ១៥ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ ធដើមផើអភិរកសនិងជួសជុល ក៏ដូចជាសិកាបដនទមពើកាលរបវែថនិិងពែ័៌មានលមអិែម្នវែទុ
បុរាណ្ទាំងធ ោះ៕ 
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េលាកជាំទាវ េភឿង សកុណ្ រដ៶ម្នតីរកសួងវបើបធម៌ និងវិច្ិរតសិលើប: និងំរបនកនអាំញើធរំតិអបើឝរា       
ច្ូលេេរពវិញ្ញើណកនធេលាកតា វណណ មូលីវណណ 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣០ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 

រពឹកម្ងងទើ៣០ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម៌ នងិវចិិរែសិលផៈ និងជា
របធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា អមដាំធណ្ើ រធដ្ឋយថ្នប ក់ដឹក ាំ នងិមស្តនថើធរកាមឱ្វាទជាធរចើនរូបបានចូលធោរពវញិ្ញដ ណ្កខនន បាំ ក់
តក ករមង នងិជូនសាររ ាំដលកទុកខចាំធ ោះរកុមរគួសារម្នសព ធលាកា វណ្ត មូលើវណ្ត បាិសាទ បែយករដខ្មរ និងជារបធានទើ១
ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 

ពិ្ើធោរពវញិ្ញដ ណ្កខននធនោះធ្វើធ ើងធៅធគ ដ្ឋឌ នរបស់ធលាកាតធ ល់ ដដលសទិែធៅភូមិមណ្ឍ ល៣ សងាក ែ់សលរកាម រកុង
ធសៀមរាប ធខ្ែថធសៀមរាប។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ែផនកទី ៤ 
របោាំែែតុលា 

 

ករមងរបូភាពពធិបីណុើយសពេលាកតា វណណ ម លូវីណណ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០២ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 

ធលាកា វណ្ត ម ូលើវណ្ត បិាសាទ បែយកមមដខ្មរ និងជាសាទ បនិកអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានទទួលមរណ្ភាពកបុងជ ម យុ៩១ឆ្ប ាំ 
កាលពើម្ងងទើ ២៨ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅធគដ្ឋឌ នរបស់ធលាក សទិែធៅភូមិមណ្ឍ ល៣ សងាក ែ់សលរកាម រកុងធសៀមរាប ធខ្ែថ
ធសៀមរាប។ 
 

ពិ្ើបុណ្យរបស់ធលាកាបានប ច្ប់ធៅ លាង ចម្ងងទើ១ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធរកាមការចូលរមួធរៀបចាំពិ្ើពើសាំ្ក់មស្តនថើម្ន 
រកសួងរពោះបរមរាជវា ាំង និងមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួធោរពវញិ្ញដ ណ្កខននពើសាំ្កម់ស្តនថើរាជការ ធភញៀវជាែិ អនថរជាែិជាធរចើន។ 
 

កបុងពិ្ ើដដងាសពធៅបូជាពើធគ ដ្ឋឌ នធឆ្ព ោះធៅកាន់វែថរពោះឥនធធកាសើយ ៍ជាទើដដលធចែិយរបស់ធលាការែូវបានកសាងធ ើង 
ធៅទើធ ោះ មស្តនថើរាជការ របជាពលរដឌរាប់ ន់ ក់បានចូលរមួដដងារបកបធដ្ឋយទកឹធរកៀមរកាំ ធសាកសាថ យចាំធ ោះការបាែ់ 
បង់រូបធលាកជាពន់ធពក។ 
 
សូមទសស ទដិឌភាពពិ្ ើបុណ្យរបស់ធលាកាទាំងរសុងដូចែធៅ ៖ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េភលៀងលាយែើយលម់យួេមធាំបណ្តើលឲើយេដើមេឈើតាំបនអ់ងរដលួរលាំំ េរច្ើនេដើម 
ផាយធៅម្ងងទើ០៣ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖ ន. រគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ ម៌ និងបរសិាទ ន  
 

ធភលៀងមួយធម្ាំរមួនឹងខ្យល់បក់ធបាកោ ងខាល ាំង កាលពើរារែើម្ងងទើ១ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ បានធ្វើឲ្យធដើមធឈើជាធរចើនធដើម 
ធៅកបុងបរធិវណ្ម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នដួលរលាំ។ ធពលធនោះ មស្តនថើជាំ ញ កាំពុងធរៀបចាំកាែ់សមាអ ែធចញធដើមផើកុាំឲ្យមានបញ្ញា សធោះ 
ចរាចរ និងប ោះ លដ់ល់រច សមព័ននរបាសាទដងមធទៀែ។ 
 

ាមរបាយការណ៍្របស់ យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម ៌និងបរសិាទ នម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា បញ្ញជ ក់ថ្ន ធដើម
ធឈើដដលបានរលាំដួលធដ្ឋយធភលៀងលាយខ្យល់ធនោះមានធៅ៥ទើាាំងសាំខាន់ៗគ ឺ ធៅរបាសាទារព មបាក់ធដើមរាង ១ធដើម 
របាសាទរពោះខ្័នបាក់ធដើមរសធៅ១ធដើម ធៅរបាសាទភិមានអាកាសបាក់ធដើមសពង់១ធដើម ខាងលចិរបាសាទអងគរវែថ រលាំ
ធដើមចមរ ើ១ធដើម និងកបុងបរធិវណ្របាសាទអងគរវែថរលាំធដើមសដងក៥ធដើម និងធដើមធកាង ក១ធដើម។ 
 

ជាមួយោប ធនោះដដរ អាជាញ ្រជាែិអបសរាសូមអាំ វ វដល់សាធារណ្ជន និងធភញៀវធទសចរទាំងអស ់សូមមានការរបុង របយែ័ប
ខ្ពស់កបុងដាំធណ្ើ រកមានថរបស់ខ្លួន ជាពិធសស ធពលមានធភលៀងធាល ក់ខាល ាំង សូមធៅឲ្យឆ្ង យពើធដើមធឈើ្ ាំៗ ធដើមផើការ រ ធរោោះ
ថ្នប ក់ជាយថ្នធ ែុ្មួយ។ មា ងធទៀែ សូមរបជាពលរដឌជួយផថល់ដាំណឹ្ងដល់រកមុការងារ កបុងករណ្ើ របទោះធ ើញ ធដើម
ធឈើដដលមានធរោោះថ្នប ក់ អាចបាក់ធាល ក់ប ោះ លដ់ល់សុែទិភាពរបស់របជាពលរដឌ និងធភញៀវធទសចរ ធដើមផើឲ្យរកុមការងារ អាច
ធៅកាែ់រកើទន់ធពលធវលាបាន៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អាំញើធរំតអិបើឝរាសមូឲើយរបងុរបយត័នេរពាុះេពលេភលៀងែើយលអ់ាច្បណ្តើលឲើយេដើមេឈើដលួរលាំ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៣ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖ ន. រគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ ម៌ និងបរសិាទ ន 
 
ធភលៀងខ្យល់បក់ធបាកោ ងខាល ាំង កាលពើរារែើម្ងងទើ១-២ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ បានធ្វើឲ្យធដើមធឈើជាធរចើនធដើម ធៅកបុងបរធិវណ្ 
ម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នដួលរលាំ។ ធពលធនោះ មស្តនថើជាំ ញ កាំពុងធរៀបចាំកាែ់សមាអ ែធចញធដើមផើកុាំឲ្យមានបញ្ញា សធោះចរាចរ និងប ោះ ល ់
ដល់រច សមពន័នរបាសាទដងមធទៀែ។ 
 
ាមរបាយការណ៍្របស់ យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម ៌ និងបរសិាទ នម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បញ្ញជ ក់ថ្ន ធៅ
ម្ងងទើ១ ធដើមធឈើដដលបានរលាំដួលធដ្ឋយធភលៀងលាយខ្យល់ធនោះមានធៅ៥ទើាាំងសាំខាន់ៗគ ឺ ធៅរបាសាទារព មបាក់ ធដើម
រាង១ធដើម របាសាទរពោះខ្័នបាក់ធដើមរសធៅ១ធដើម ធៅរបាសាទភិមានអាកាសបាក់ធដើមសពង់១ធដើម ខាងលិច របាសាទ
អងគរវែថរលាំធដើមចមរ ើ១ធដើម និងកបុងបរធិវណ្របាសាទអងគរវែថរលាំធដើមសដងក៥ធដើម និងធដើមធកាង ក១ធដើម។ ធដ្ឋយ ដ កធៅ
រារែើម្ងងទើ២ មាន៥ទើាាំងសាំខាន់ៗដូចជា របាសាទភបាំបាដខ្ងដួលរលាំធដើមចមរ ើ២ធដើម គឺធៅមណ្ឍ លបដិស ឌ្ រ កិចច និង
ចាំណ្ែ ១ធដើម និងធៅធលើភបាំ១ធដើម ធៅសួនធរគឿងធទសរលាំធដើមរែធសក១ធដើម ធៅរងវង់មូលចាំបកក់ាំណ្ប់រលាំធដើម រគញូង
១ធដើម កដនលងលក់សាំបុរែចូលទសស រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរចស់រលាំធដើមរគញូង១ធដើម កបុងរបាសាទអងគររលាំធដើម សដងក៣
ធដើម និងខាងលិចរបាសាទអងគរវែថ រលាំធដើមចមរ ើ១ធដើម។ 
 
ជាមួយោប ធនោះដដរ អាជាញ ្រជាែិអបសរាសូមអាំ វ វដល់សាធារណ្ជន និងធភញៀវធទសចរទាំងអស ់សូមមានការរបុងរបយែ័ប 
ខ្ពស់កបុងដាំធណ្ើ រកមានថរបស់ខ្លួន ជាពិធសស ធពលមានធភលៀងធាល ក់ខាល ាំង សូមធៅឲ្យឆ្ង យពើធដើមធឈើ្ ាំៗ ធដើមផើការ រធរោោះ 
ថ្នប ក់ជាយថ្នធ ែុ្មួយ។ មា ងធទៀែ សូមរបជាពលរដឌជួយផថល់ដាំណឹ្ងដល់រកុមការងារ កបុងករណ្ើ របទោះធ ើញធដើម 
ធឈើ ដដលមានធរោោះថ្នប ក ់ អាចបាក់ធាល ក់ប ោះ ល់ដល់សុែទិភាពរបស់របជាពលរដឌ និងធភញៀវធទសចរ ធដើមផើឲ្យរកុមការងារ 
អាចធៅកាែ់រកើទន់ធពលធវលាបាន៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

្នាើកដ់កឹាំាំអាំញើធរំតអិបើឝរាជបួពភិាកើាតាមដានែលឹមសារអនសុាសន ៍ICC-Angkor                                       
ៃនកចិ្របជុាំបេច្កេទសេលើកទ២ី៨ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
គណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែិធដើមផើសរមបសរមួលកចិចោាំ រ និងអភិវឌណន៍រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបវែថិសាស្តសថអងគរធៅកាែ់ថ្ន អាយសុើ 
សុើ-អងគរ (ICC-Angkor) បានធបើកកចិចរបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ២៨របស់ខ្លួន កាលពើម្ងងទើ២១-២២ ដខ្មិងុ  ឆ្ប ាំ២០១៧ 
 សាលសនបិសើទអងគរ ធៅមជឈមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែិអបសរា រពមទាំងផថល់នូវអនុសាសន៍ជាធរចើនដល់គធរមាង   ដដល 
កាំពុងអនុវែថកចិចការរបស់ខ្លួនធៅកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ធដើមផើាមដ្ឋនខ្លឹមសារម្នអនុសាសន ៍ និងដ្ឋកជូ់នរកុមមស្តនថើជាំ ញយកធៅដកសរមួលធលើគធរមាងដដលបានអនុវែថកនលង 
មកឲ្យមានរបសទិនភាពខ្ពស ់ រពឹកម្ងងទើ៤ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ ឯកឧត្តមរណ្ឌ តិ្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែ ិ
អបសរា បានដឹក ាំកិចចរបជុាំជាមួយថ្នប កដ់ឹក ាំ និងមស្តនថើជាំ ញ ក់ពន័នទាំងអស់។ ការាមដ្ឋនខ្លឹមសារអនុសាសន៍ម្ន      
គណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkor ធនោះ គឺធដើមផើរបាកដថ្ន មស្តនថើជាំ ញដដលទទលួបនធុកគធរមាងនើមួយៗបានយល់ចាសព់ើខ្លមឹ
សារម្នអនុសាសន ៍ និងបានដកសរមួលគធរមាងរបស់ខ្លួនទទលួបានរបសទិនភាពករមែិ្ និងធរែៀមខ្លួនរាយការណ៍្ជូន 
ការវវិែថម្នគធរមាងដល់គណ្ៈកមាម ្ិការធនោះ  កិចចរបជុាំធពញអងគដដលនឹងចូលមកដល់ធៅ កក់ ថ្ លដខ្្បូខាងមុខ្។  
 
ធនោះជាសកមមភាពយកចិែថទុកដ្ឋក់ជារបចាំធលើកចិចការអភិរកស និងអភិវឌណន៍ែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគររបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា 
ធរកាមកិចចសរមបសរមួលជាមួយគណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkor ធដើមផើធ្វើឲ្យធបែិកភណ្ឍ អងគរអាចគងវ់ងសជានិរនថរ៕៍ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាអុះអាង្េមើនទកឹជាំននក់នងុតាំបនរ់ាសាទេទ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
ធភលៀងធរចើនធមកបុងរយៈធពលចុងធរកាយធនោះ បានធ្វើឲ្យមានជាំនន់ទកឹធភលៀងធសធើរ សធពញរបធទសកមពុជា។ ែួោ ង ធខ្ែថ
ធសៀមរាប ែាំបនខ់្លោះរែូវបានជន់លចិធដ្ឋយសារឥទនិពលទកឹធភលៀង ដដលជាធរោោះ្មមជាែិ។ ោ ង្ក៏ធដ្ឋយ ធទោះមាន
ជាំននទ់ឹកធភលៀងធៅាមែាំបន់ខ្លោះៗកបុងធខ្ែថធសៀមរាប ដែសរមាប់កបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ឬធៅាមែាំបន់របាសាទ ពុាំមាន
ជាំននទ់ឹកធភលៀងធ ោះធទ។  
 
ាមអបកជាំ ញទឹករបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ជាំនន់ទឹកធភលៀង បានលិចែិចែួចធៅែាំបន់ខ្លោះកបុងបរធិវណ្របាសាទ ប ុដនថសទិែ 
ធៅកបុងសាទ នភាពរគប់រគងបាន។ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងម្នអាជាញ ្រអបសរា បានឲ្យដងឹថ្ន វាមិនដមនជាធរឿង    
ចាំដ កធ ោះធទ ដដលកបុងែាំបន់របាសាទខ្លោះ មានទឹកដក់។ ការដក់ទឹកធ ោះ គឺប ថ្ លមកពើការសធោះងង់តល សសធកិធៅាម 
មាែ់លូ ធ ើយធរកាយរកុមការងារបានចុោះសមាអ ែ ទឹកក៏បានរសកធៅវញិកបុងរយៈធពលខ្លើ។  
 
ទនធឹមនឹងធ ោះ ឯកឧែថមក៏បានបញ្ញជ ក់ធទៀែថ្ន ទកឹដដលដក់ធ ោះ ជាទឹកធភលៀងសុទនសា្ ពុាំដមនទឹកមានរបភព ូរពើកដនលង 
្ធ ោះដដរ។ ឯកឧែថមបដនទមធទៀែថ្ន បញ្ញា ធនោះ ក៏មិនបានរា ាំងសធោះដល់ការទសស របស់ធភញៀវធទសចរដដរ ធ ើយវានឹង 
បាែ់ធៅវញិកបុងរយៈធពលដ៏ខ្លើ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អនកជាំាំញអាំញើធរំតអិបើឝរារេំដាុះទកឹេភលៀងែដលដកេ់ៅកនងុរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៥ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប របូភាព ៖ យើ សុថ្ន  
 
ធរកាយធភលៀងធាល ក់និងខ្យល់ធបាកបក់ខាល ាំងជាប់ៗោប  ជាំនន់ទឹកធភលៀងបានធកើែមានកបុងរកងុធសៀមរាប និងប ថ្ ភូមិរសុកជា 
ធរចើនធផសងធទៀែ។ ទឹកធភលៀងក៏បានធ្វើឱ្យមានទកឹដក់ធៅាមរបាសាទមួយចាំនួនកបុងឧទានអងគរផងដដរ ដែការដក់ទឹកធ ោះ 
មិនបានបងកជាបញ្ញា ដល់របាសាទ និងរ ាំខានដលក់ារចូលធៅទសស របស់ធភញៀវធទសចរធ ោះធ ើយ។ 
 
ជាក់ដសថងរបាសាទអងគរវែថ ក៏បានទទួលរងនូវទកឹធភលៀងដក់ធៅកដនលងខ្លោះដដរ ប ុដនថរកុមអបកជាំ ញម្ន យកដ្ឋឌ នរគប់រគង 
ទឹកបានរ ាំធដ្ឋោះទឹកដក់ទាំងធ ោះបានោ ងទន់ធពលធវលា។ ធលាក ដញ ម រសមើ បុគគលកិជាំ ញដផបករគប់រគងទឹក បានឱ្យដឹង 
ថ្នទឹកដដលដក់ធៅរបាសាទអងគរវែថ រែូវបានរកុមការងារនិងអបកលក់ដូរកបុងរបាសាទជួយោប ជើកសាថ ររបឡាយដដលជារប- 
ព័ននផលូវទកឹចស់ធដើមផើរ ាំធដ្ឋោះទឹកឱ្យ ូរចូលធៅរសោះទឹកកបុងបរធិវណ្របាសាទ និងកសិននុជុាំវញិរបាសាទ។ 
 
ធលាក រសមើ បានបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន មូលធ ែុដដលធ្វើឱ្យទឹកដក់កបុងរបាសាទអងគរធរ ោះកដនលងខ្លោះទប និងការធបាោះសាំរាមធចល 
ដដលធ្វើឱ្យសធោះ មាែ់របឡាយ ទឹក ូរមិនទន់។ ប ុដនថធរកាយធ្វើការរ ាំធដ្ឋោះទឹកចប់ពើម្ងងដាំបូង មកដល់ម្ងងទើ០៤ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ
២០១៧ធនោះ ធ្វើឱ្យសាទ នភាពទឹករសកអស់ធរចើនធ ើយ។  
 
បដនទមពើធ ោះ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ្រជាែិអបសរា ទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹបានឱ្យដងឹថ្ន 
កនលងមកអាជាញ ្រជាែអិបសរាមានរបពន័នរគប់រគងទកឹជាំនន់ចាស់លាស់្ស ់ មិនឱ្យទកឹជនល់ិចរកងុធសៀមរាប និងែាំបន់ 
ឧទានអងគរធ ើយ ប ុដនថធនោះជាករណ្ើ ជាំនន់ទកឹធភលៀង ធទើបធយើងមិនអាចរគប់រគងនងិរ ាំធដ្ឋោះទឹករាប ់ន់លើរែភាល មៗបានដែ
ជាំននទ់ឹកធភលៀងធនោះមិនបងកបញ្ញា ដល់របាសាទ និងប ោះ ល់ដល់ធភញៀវចូលមកទសស ធទ។ ជាមួយនឹងការរ ាំធដ្ឋោះទឹកធភលៀងពើ
កបុងរបាសាទ រកុមការងារក៏បានកាយរបឡាយដដលរបជាជនយកដើធៅចក់ពើធលើដបបអា្្បិធែយយាមបធ ថ្ យផលូវ
វាងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរខាងលិចសទិែកបុងសងាក ែ់ធោកចក ធដើមផើរ ាំធដ្ឋោះទឹកឱ្យ ូរបានធលឿន ធចៀសវាងការរចលមកធលើ ធទៀែ
ផង៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាសចឿរំមយួមជើ៲មណឌល KJ Somaiya ៃនរបេទសឥណ្ឌើ                                          
េរៀបច្ាំសឿិខើសាលាសតពី ីអងរកនងុបរបិទរពុះពទុធសាសាំអនតរំត ិ
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ ធសន ដសែ  
 
 រធសៀលម្ងងទើ៥ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានស ការជាមួយមជឈមណ្ឍ ល KJ Somaiya មកពើរកុង
ម ុមម្បម្នរបធទសឥ ឍ្  បានធរៀបចាំសិកាខ សាលាមួយដដលសថើពើ អងគរកបុងបរបិទរពោះពុទនសាស អនថរជាែិ ធៅសាលបណ្ថុ ោះ
ប ថ្ លអងគរម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
សិកាខ សាលាធនោះធរៀបចាំធ ើងធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង និងជាែាំ្ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ់ 

អគគ យកអាជាញ ្រជាែអិបសរា រមួនឹងរបែិភូ និងវាគមិនមកពើមជឈមណ្ឍ ល KJ Somaiya និងមានការនិមនថ និង អធ ជ្ ើញ
ចូលរមួពើសា្ំ ក់រពោះសងឃ រកុមមគគុធទធសក៍ធទសចរណ៍្ ធលាករគូ និងសសិានុសសិស និងមស្តនថើបុគគលិករបស ់អាជាញ ្រជាែិ
អបសរាជាធរចើនរូបធទៀែ។ 
 
ធលាកសាស្តសាថ ចរយ Sachhchidanand Sahai ទើរបឹកាអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងជាអបកសរមបសរមួលកមមវ ិ្ ើបានបញ្ញជ ក់ 
អាំពើទាំ ក់ទាំនងម្នសាស ្ាំៗរបសក់មពុជាជាមួយនឹងឥ ឍ្  ដដលមានាាំងពើយូរលង់មកធ ើយ។ ជាពិធសស ធលាក    
សាស្តសាថ ចរយ បានសងកែ់្ ងន់ថ្ន រពោះពុទនសាស  ពិែជាបានធដើរែួ ទើោ ងសាំខាន់សរមាប់អងគរ “ាាំងពើធពលដដលអងគរ 
រែូវបានធបាោះបង់ធចលដលងជារាជធានើមក ធបើោម នរពោះពុទនសាស ធទ របាសាទ  កបុងែាំបន់អងគរកម៏ិនរែូវបានរកា 
គង់វងស រ ូែមកដល់សពវម្ងងធនោះដដរ”។ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ កបុង ម ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានដងលងអាំណ្រគុណ្ចាំធ ោះមជឈមណ្ឍ ល KJ Somaiya ដដល
បានស ការធរៀបចាំឲ្យមានសិកាខ សាលាធនោះធ ើង។ ឯកឧែថមបញ្ញជ ក់ថ្ន សិកាខ សាលាធនោះនឹងជួយឲ្យអបកចូលរមួទាំង អស់
មានការយល់ដឹងបដនទមធទៀែអាំពើទាំ ក់ទាំនងរវាងអារយ្ម៌អងគរ និងសាស  ជាពិធសស គឺរពោះពុទនសាស  ដដលធដើរែួ
ោ ងសាំខាន់កបុងការដងរកាអារយ្ម៌អងគរដខ៏្ពងខ់្ពសរ់ ូែមក៕ 
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វាលេ្មៅំបក់សនិធរុាសាទអងរវតតរតវូានេរៀបច្ាំឱើយមានភាពរសសរ់តឿល 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៦ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 

កនលងមកមានរកមុអាជើវករមួយចាំនួនបានយកវាលធមម ជាប់កសិននុម្នរបាសាទអងគរវែថ ធៅធ្វើអាជើវកមម ជួលអរងងឹ កធនធល 
។ល។ និងលក់ចាំណ្ើ អាហារជូនរបជាពលរដឌមកធដើរកមានថ ទសស របាសាទអងគរវែថ ធ្វើឱ្យបាែ់បង់ស ថ្ ប់ធាប ប ់ និង     
បរសិាទ នលអ។  
 

សកមមភាពទាំងធ ោះបានបងកឱ្យមានសាំរាមរាយបា យ សធពញធលើវាលធមម  បាែ់បង់ធសាភ័ណ្ភាពសាធារណ្: និងខ្យល់ 
អាកាសបរសុិទនម្នរបាសាទអងគរវែថ ដដលជាធបែិកភណ្ឍ ដ៏មានែម្មលនិងលផើលាញកបុងសកលធលាក។ 
 

ធដើមផើធរៀបចាំស ថ្ ប់ធាប ប់នងិបធងកើនភាពរសស់រែកាលធ ើងវញិ ជាពិធសសបធងកើនភាពទក់ទញនងិធលើកកមពស់គុណ្ភាព 
ម្នការទសស របស់ធភញៀវធទសចរ ធៅម្ងងទើ២៥ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៧  យកដ្ឋឌ នស ថ្ ប់ធាប ប ់និងស របែិបែថិការម្នអគគ 
 យកដ្ឋឌ នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានចុោះអប់រ ាំដណ្ ាំនិងធ្វើកចិចសនាជាមួយរកុមអាជើវករលកដូ់រ ដដលបានធ្វើអាជើវកមមធលើ 
វាលធមម ជាប់កសិននុរបាសាទអងគរវែថឱ្យប្ឈប់សកមមភាពជួលកធនធល ដ្ឋក់អរងឹង និងលក់ដូរចាំណ្ើ អាហារទទួលបានលទន- 
ផលលអ មិនមានការលកដូ់រធៅធលើវាលធមម បនថធទៀែធ ើយ ។ 
 
សកមមភាពរបស់រកុមអាជើវករទាំងអស ់ មិនរែឹមដែជាការបងាា ញនូវសាម រែើចូលរមួចាំដណ្កោ ងសាំខានក់បុងការដងរកាបរសិាទ ន 
ស ថ្ ប់ធាប ប ់ ធសាភ័ណ្ភាពដ៏រសស់រែកាលម្នរបាសាទអងគរវែថប ុធ ត្ ោះធទ ដែដងមទាំងបានរមួចាំដណ្កធលើកែម្មលធបែ-ិ
កភណ្ឍ  ដដលជាមរែកដូនាធទៀែផង៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរេសយ់កេច្ញនវូេដើមេឈើ ឿរឿតរ់កែីមកេឈើតចូ្ៗ នងិេាច្វលលិ៍មយួច្ាំននួែដលប ុះពាល់
េទសភាពរាសាទេៅកនងុបរេិវណ នងិមែុរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៩ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ 
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េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរឿតដ់កចតូេដើមេឈើ ឿតព់ាកក់ណ្តើលេដើម នងិឿតរ់កែីមកេឈើៃប ់នងិែមករសេ់ៅតាម
បរេិវណរាសាទ នងិតាមភមូាិំាំកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៩ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  

 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    108 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រកមុរបកឹើាយវុជនំង១០០ាំកម់កទសើឝាំែសវងយលព់តីាំបនរ់មណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ យើ សុថ្ន 
 
រកសួងអប់រ ាំយុវជន និងកើឡា កបុងគធរមាងធលើកកមពស់រកុមយុវជនធឆបើម បានដឹក ាំរកុមរបកឹាយុវជនទូទាំង២៥រាជធានើ 
ធខ្ែថម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា មកបាំធពញទសសនកិចចសកិាធៅែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគររយៈធពល៣ម្ងង ចប់ពើម្ងងទើ១០ 
ដល់ទើ១៤ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
រពឹកម្ងងទើ១១ ដខ្ែុលាធនោះ រកុមរបឹកាយុវជនរបមាណ្១៧៥ ក ់ ដដលបានធរជើសធចញពើយុវជនធឆបើមកបុងចល បើលអ គឺ
កូនលអ សិសសលអ និងមិែថលអ បានជបួជុាំោប ធៅសាលាគរុធកាសលយធខ្ែថធសៀមរាប ធដើមផើសាថ ប់បទបងាា ញពើអបកជាំ ញ   
អាំពើរបវែថិសាស្តសថ និងភាពអសាច រយម្នអារយ្ម៌ មុននងឹពួកធគធចញដាំធណ្ើ រធៅកមានថាមរបាសាទ   ាមដដលបានធរោង 
ទុក។ 
 
អបករគ ូ ធទព សុើ្ ែ របធាន យកដ្ឋឌ នយុវជនម្នរកសួងអប់រ ាំយុវជន និងកើឡា និងជាអបកសរមបសរមួលកមមវ ិ្ ើបាំធពញ 
ទសសនកិចចសិកាធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន ធោលបាំណ្ងសាំខាន់ម្នកមមវ ិ្ ើធនោះ៤ចាំណុ្ចសាំខាន់ៗ ។ ទើ១ ធដើមផើធលើកទឹកចិែថដល់យុវជន 
ធឆបើម ដដលមានសាប ម្ដកបុងការជាំរុញចល បើលអធៅកបុងសាលាធរៀនរបស់ពួកោែ់។ ទើ២គ ឺ ចង់ឲ្យរកុមយុវជនធឆបើមទាំងអស ់
បានទសស ធដ្ឋយតធ ល់ នូវរបាងគរបាសាទដដលធករមរែកដ៏មានែម្មលរបស់បុពវបុរសដខ្មរ។ ទើ៣ គឺជាំរុញឲ្យរកុមយុវជនកាន់ 
ដែរសឡាញ់ចូលចែិថ និងមានគាំនិែចូលរមួដងរកាធករមរែករបស់ដូនា។ ធោលបាំណ្ងទើ៤ធ ោះគឺ ការបធងកើនសមែទភាព 
យល់ដឹងដល់រកុមយុវជនធឆបើមធលើចាំធណ្ោះដឹងដផបកវបផ្ម៌។ 
 
អបករគូធរៀបរាប់ថ្ន ចល បើលអរែូវបានរកសងួអបរ់ ាំបធងកើែជាយូរមកធ ើយ កបុងធោលធៅជាំរុញកុមារ និងយុវជនឲ្យខ្ិែខ្ាំ 
សិកាធរៀនសូរែ និងអប់រ ាំខ្លួនឲ្យបានលអកបុងសងគម។ ធដ្ឋយដ ក កមមវ ិ្ ើធរជើសធរ ើសយុវជនធឆបើមមកទសស ាមរបាសាទ 
ធនោះ រែូវបានបធងកើែធ ើងកបុងឆ្ប ាំ២០០៩មក។ ាមរយៈកមមវ ិ្ ើធនោះ រកុមកុមារ និងយុវជនធឆបើមមិនរែឹមដែបានទសស  
របាសាទធដ្ឋយតធ ល់ប ុធ ត្ ោះធទ ដងមទាំងបានសាថ ប់ធមធរៀនធផសងៗ ជាពិធសសធមធរៀនអាំពើអារយ្ម៌អងគរ ដដលដែងធ្វើបទ 
បងាា ញធដ្ឋយមស្តនថើជាំ ញដផបកបុរាណ្វទិាមកពើអាជាញ ្រជាែិអបសរាតធ ល់។ 
 
ាមការធរៀបរាប់របស់អបកសរមបសរមលួកមមវ ិ្ ើរូបធនោះ ធរកាយពើសាថ ប់បទបងាា ញចប ់ យុវជនធឆបើមទាំងធនោះនងឹរែូវធៅទសស
 សារមនធើរជាែិអងគរ និងរបាសាទសាំខាន់ធៅកបុងែាំបនអ់ងគរដូចជា របាសាទអងគរវែថ បាយន័ ារព ម ប ធ យកថើ ជាធដើម។ 
ធរៅពើធនោះ រកុមយុវជននឹងធៅទសស ភូមិវបផ្ម៌ដខ្មរបដនទមធទៀែ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

សានករណជនេាំរទច្ាំណ្តឿ់រអាំញើធរំតអិបើឝរាេរៀបច្ាំវាលេ្មៅមែុកសនិធរុាសាទអងរវតតឱើយមានភាពរសសរ់តឿល 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែទបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានចែ់វធិានការធរៀបចាំវាលធមម មុខ្កសនិនុរបាសាទអងគរឱ្យមានភាពរសស់រែកាល ធដ្ឋយប្ឈប់
សកមមភាពជួលកធនធល អរងឹង និងលក់ធរគឿងបរធិភាគដល់អបកមកធដើរកមានថ។ ជាលទនផលវាលធមម ដផបកខាងលិចម្នកសិននុ 
របាសាទអងគរវែថ ហាក់កាំពុងបងអួែសរមស់ម្បែងរសស់រសងាែ់ដល់ធភញៀវធទសចរគួរឱ្យចងគ់យគន់ និងរសូបយកខ្យល់ 
អាកាសបរសុិទន។ 
 
ការអនុវែថចាំ្ែ់ការធនោះបានទទលួការោាំរទជាខាល ាំងពើសាធារណ្ជន ជាក់ដសថងធលាកពូ រទិន ជាងងែរូបធៅរបាសាទអងគរ រ
យៈធពល២ឆ្ប ាំមកធ ើយ បានរបាប់ថ្ន ការធរៀបចាំវាលធមម មិនឱ្យមានការលកដូ់រមាូបអាហារ ជួលកធនធល អរងឹងធៅមុខ្     
កសិននុរបាសាទអងគរវែថ គឺលអ្ ស ់ ធរ ោះវាមិនមានសាំរាមរាយបា យ មិនមានកលិនធឆអោះឆ្អ ប មិនមានសាំធ ង្ុងបាស និង
ផឹកសុើ ូឡា ពិធសសគឺរកាបាននូវធទសភាពសាអ ែធពលងែរូប។ 
 
បដនទមពើធ ោះធលាក សារា វ ើ មគគុធទធសក៍ភាសាអងធ់គលស បានបធ ច្ញមែិថ្ន ការប្ឈប់មិនឱ្យមានការលក់ដូរមាូបអាហារ 
ជួលកធនធល អរងឹងធៅធលើវាលធមម ជាការលអ ធរ ោះរបជាជនដខ្មរភាគធរចើនមនិសូវមានការយល់ដឹងពើបរសិាទ ន ពិធសសធពល 
រដូវបុណ្យទន ឬមកធលងកមានថអងគរ ពួកោែ់ដែងធចលសាំរាមធពញធៅធលើវាលធមម ធពលបរធិភាគរចួ ឯអបកលកក់៏សមាអ ែ 
មិនអសប់នសលនូ់វកាកសាំណ្ល ់ ដដល ាំឱ្យប ោះ ល់ជាខាល ាំងដល់ធសាភ័ណ្ភាពនិងបរសិាទ ន។ ធលើសពើធ ោះធរគឿងបាំពង 
សាំធ ង ការទទួលទនធរគឿងរសវងឹធៅែាំបន់របាសាទបុរាណ្ បានប ោះ លដ់ល់ធករ ថ ិ៍ធឈាម ោះម្នែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ ដ៏លផើលាញ 
ធលើពិភពធលាក និងមនិសមជាកដនលងសកាក រៈបូជាពើបុរាណ្ ធ ើយធភញៀវធទសចរក៏ធាល ប់រោិះគន់ទាំងបញ្ញា បរសិាទ ន និងទធងវើមិន 
សមរមយដបបធនោះដដរ។ ធលាកក៏បានសាំណូ្មពរទាំងអាជាញ ្រ ក់ព័ននគួររកកដនលងងមើសរមាប់មាច សអ់ាជើវកមម និងសូមឱ្យ 
អាជើវករ គួរគិែផលរបធោជន៍ជាែិជា្ាំ កុាំគិែដែរបធោជន៍តធ លខ់្លួន ធ ើយរមួោប ដងរកាអងគរទាំងអស់ោប ។ 
 
បងរសើ សុខុ្ម មកពើភូមបិ ធ យចស ់ ក៏មិនបានជាំទស់អវើដដរ ចាំធ ោះការប្ឈប់សកមមភាពលកដូ់រមាូបអាហារ ការជួល 
អរងឹង កធនធលធៅធលើសួនធមម  ធរ ោះធបើអែ់មានអបកមក ូបចុក វាលធមម ធនោះក៏សាអ ែមា ងដដរ ធ ើយធបើអែ់ពើកដនលងធនោះ 
បងរសើក៏អាចលក់ចល័ែធៅកដនលងធផសងដដរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាករសើ ចរបឹ វ ធទសចរជនជាែិអាធមរកិ បានរបាប់ថ្ន ធនោះជាដាំធណ្ើ រកមានថធលើកទើ១ធៅរបធទសកមពុជា។ ធលាករសើ 
ពិែជាចប់អារមមណ៍្ខាល ាំង្សច់ាំធ ោះភាពលផើលាញម្នរបាសាទអងគរវែថ ពិធសសភាពម មិាម្នសាំណ្ង់របាសាទអងគរវែថ 
ពិែជាអសាច រយ។ ធលើសពើធ ោះ ធលាករសើពិែជារសស់រសាយចាំធ ោះភាពរសស់សាអ ែម្នធសាភ័ណ្ភាពធៅរបាសាទអងគរ និង 
ភាពរសួរាយរបស់របជាជនដខ្មរ ស័កថិសមនងឹបានទទួលបានជាធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរឿតដ់កចតូេដើមេឈើ ឿត់រកែីមកេឈើ នងិលុះនកងេដើមេតានាើត េៅតាមបរេិវណរាសាទ នងិ
តាមភមូាិំាំកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១២ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ម្នតជីាំាំញបៃលើញអាំពឿីរេរតៀមែលនួសរមាបជ់ាំននទ់កឹេភលៀងច្េាំយើុះពៃីថទី១៣-២២ ែែតលុាេនុះ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៣ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ យើ សុថ្ន 
 
ែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ក៏ដូចជារកុងធសៀមរាបទាំងមូលធទើបដែទទួលរងជាំនន់ទឹកធភលៀងកនលងធៅងមើៗធនោះ។ ាមការពាករ 
របស់ រកសួង្នធានទឹក ធខ្ែថមួយចាំនួនធដ្ឋយរមួទាំងធសៀមរាបផងនឹងអាចមានធភលៀងធាល ក់ជាប់ៗោប ចធ ល ោះពើម្ងងទើ១៣-
២២ ដខ្ែុលាធនោះ ដដលអាចនឹង ាំឲ្យមានជាំននទ់កឹធភលៀងបនថធទៀែ។ 
 
មស្តនថើជាំ ញរគប់រគងទឹករបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធរែៀមខ្លួនរចួរាល់សរមាបប់ធ ជ្ ៀសបញ្ញា ជាំនន់ទកឹធភលៀងធនោះធ ើយ 
ធដ្ឋយសមាអ ែរបឡាយែូច្ាំ ាមែាំបន់របាសាទ និងទវ រទឹកធផសងៗ ធដើមផើឲ្យទឹកធភលៀង ូរធចញធលឿន មិនដក់ធៅយូរកបុង 
ែាំបន់របាសាទ។ 
 
ធលាក ធភឿន សុ ើម អនុរបធាន យកដ្ឋឌ នរគប់រគងទកឹ បញ្ញជ ក់ធៅរពឹកម្ងងទើ១២ ដខ្ែុលាធនោះថ្ន ធបើជាំននទ់ឹកធភលៀងធលើក 
ធនោះ មានករមិែរបហាក់របដ លនឹងទឹកធភលៀងកាលពើម្ងងទើ២-១០កនលងមកធនោះ គឺមិនមានបញ្ញា អវើធ ោះធទទាំងកបុងែាំបន់អងគរ 
និងរកុងធសៀមរាប។ 
 
ធលាកបដនទមថ្ន ចាំធ ោះទឹកជាំនន់ដដលអាចនឹង ូរធាល ក់មកពើភបាំគូដលនកបុងធពលដដលមានធភលៀងខាល ាំងធ ោះ នឹងរែូវបធ ជ្ ៀស 
ធៅាមប ថ្ ញ  ចូលសធងឹ និងបងាួសធៅទធនលសាប មិនអាចបងកការលិចជន់កបុងែាំបន់អងគរ និងរកុធសៀមរាបធ ើយ។ 
ដែចាំធ ោះជាំនន់ទឹកធភលៀង អាចនឹងមានទឹកដក់ធៅខ្លោះ ដែក៏មិនសទែិធៅយូរធលើសពើមួយម្ងងដដរ។ 
 
ចាំធ ោះអាងសថុកទឹកកបុងែាំបនអ់ងគរ ធលាក សុ ើម បញ្ញជ ក់ថ្ន មកទល់ធពលធនោះ អាងសថុកទឹកសាំខានដូ់ចជា បារាយណ៍្ទឹក 
ថ្នល  បារាយណ៍្ជ័យែដ្ឋក ជាធដើម សុទនដែមានចាំណុ្ោះទឹករគប់រោន់អស់ធ ើយ មិនបារមភពើការខ្វោះខាែទឹកធៅរដូវរបាាំង ធ ោះ
ធ ើយ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

គេរមាងជសួជលុរកមុរាសាទរពុះពធិរូាំាំច្លូឧបករណព៍េិសាធនថ៍ម េដើមើបបីេរមើឿរៃរអភរិកើឝជសួជលុរបសែ់លនួ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៣ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
រកុមការងារអភិរកសជួសជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ូរគឺមូលនិ្ ិធបែកិភណ្ឍ វបផ្មកូ៌ធរ   (KCHF) និងភាប ក់ងារស របែិបែថិ 
ការ អនថរជាែកូិធរ   (KOICA) បាន ាំចូលឧបករណ៍្ពិធសា្ន៍ករមិែរងឹមាាំម្នងម ដដលមានធឈាម ោះថ្ន Universal Testing 
Machine (UTM) ធដើមផើបធរមើដល់ការងារចាំបាច់របស់ខ្លួន។ 
 
ធលាក Kim Jiseo អបករគប់រគងគធរមាងជួសជុលធនោះ បញ្ញជ ក់ធៅរធសៀលម្ងងទើ១២ ដខ្ែុលាថ្ន ការ ាំចូលឧបករណ៍្ 
ពិធសា្ន៍ងមមកកបុងគធរមាងធនោះ ធដ្ឋយសារធៅរបធទសកមពុជាមិនទន់មា សុើនរបធភទធនោះធៅធ ើយ។ កនលងមក រកុមគធរមាង 
ធផសងៗ ដែងយកបាំដណ្កងមធៅពិធសា្ធៅរបធទសធផសងៗដូចជា ជប ុន ឬម្ងជាធដើម។ 
 
ធលាកបដនទមថ្ន ការ ាំចូលមា សុើនរបធភទធនោះមកកមពុជានឹងជាំរុញឲ្យការងារដាំធណ្ើ រការបានធលឿន ធ ើយងាយរសួល។ 
មា សុើនធនោះនងឹជួយធយើងឲ្យដឹងអាំពើករមិែរងឹមាាំរបស់ងមថ្ន ធែើអាចធរបើរបាស់បានយូរប ុន្ធទៀែ ធដើមផើធយើងសធរមចចិែថ 
ធរបើរបាស់ធ ើងវញិឬអែ់។ ដូធចបោះ រាល់ងមដដលរែូវធរបើរបាស់កបុងគធរមាងទាំងងមចស់ដដលមានរសាប ់និងងមងមើដដលរែូវជាំនួស 
គឺរែូវឆលងកាែ់ពិធសា្ន៍ពើមា សុើធនោះ។ 
 
ធលាក Jiseo ធរៀបរាប់ថ្ន មកទល់នងឹធពលធនោះ រកុមគធរមាងរបស់ធលាកបាន ាំចូលឧបករណ៍្សាំខាន់ជាធរចើនមុខ្ដូចជា 
មា សុើនUTM, មា សុើនកាែ់ងម, Microscope, និងឧបករណ៍្វាស់ករមិែទឹកធរកាមដើជាធដើម ដដលមានែម្មលសរុបរបមាណ្ 
ជាង១លានដុលាល រអាធមរកិ។ ឧបករណ៍្ទាំងធនោះ រែូវបានធរបើរបាស់សរមាប់ការងាររសាវរជាវ និងពិធសា្ន៍សមាភ រៈដដលរែូវ 
ជួសជុលរបាសាទ ដូចជា ងមបាយធរកៀម ងមភក ់និងធលា ធាែុធផសងៗ។  
 
ធលាកបដនទមថ្ន រាល់ឧបករណ៍្ទាំធនើបទាំងធនោះ រកុមការងារបានបណ្ថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើជាំ ញអាជាញ ្រជាែិអបសរាឲ្យធចោះធរបើ 
របាស់ធដើមផើបធងកើនសមែទភាពរបសព់ួកោែ់។ ជាក់ដសថង មស្តនថើជាំ ញមកពើរបធទសកូធរ  នឹងបណ្ថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើអាជាញ ្រ 
ជាែិអបសរានូវវ ិ្ ើធរបើរបាស់មា សុើUTMធនោះ ធៅធដើមដខ្វចិឆិកាខាងមុខ្។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ងាកធៅគធរមាងជួសជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ូរវញិ ធលាក Jiseo ធរៀបរាប់ថ្ន ការជួសជុលបានចប់ធផថើមធៅធលើរានហាល 
ម្នរបាសាទធការសក់។ ការងារធនោះកាំពុងចប់ធផថើមដាំធណ្ើ រការ ធដ្ឋយមានមស្តនថើជាំ ញអាជាញ ្រជាែិអបសរារ៣រូប ដដល ស 
ការធ្វើគឺមស្តនថើជាំ ញដផបកបុរាណ្វទិា វសិវកមម និងជាំ ញជួសជុល។ ធរៅពើធនោះ កមមករដខ្មរចាំននួ១២រូបកាំពុង បាំធពញ 
ការងារជួសជុលជាមួយអបកជាំ ញ៕ 
 

     
 

     
 

្នាើកដ់កឹាំាំអាំញើធរំតអិបើឝរាច្លូរមួេេរពវញិ្ញើណកនធគរមបែ់បួ៥ៅនាើាំរបសស់េមតច្រពុះបរមរតនេឿដ៶ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ ធសឿន ប៊ាុនស៊ារ 
 
 ធវលារពឹកម្ងងទើ១៥ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ ថ្នប ក់ដកឹ ាំអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានចូលរមួធោរពវញិ្ញដ ណ្កខននគរមប់ខ្បួ៥ឆ្ប ាំ ម្ន
ការធសាយទិវងគែរបស់ប្ព្ះររមរត្នពោដ្ា ប្ព្ះវររាជរិតាោតិសខែរដដលរបរពឹែថធៅធៅរពោះរាជដា្ំ ក់ធខ្ែថធសៀមរាប។ 
 
របជានុរាស្តសថដខ្មរទូទាំងនគរចងចាំមិនធភលចធ ើយនូវធវលាធនោះកាលពើ៥ឆ្ប ាំមុន និងមានការធសាកសាថ យជាអធនកដដលបាែ់ 
បង់រពោះមហាវ ើរកសរែដ៏ធឆបើមម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា។  
 
កូនធៅ ធៅទួែទាំងអស់មនិធភលចធ ើយនូវគុណ្បា្ំ ច ់សាប រពោះ សទរបស់សធមថចឪ សធមថចា សធមថចាទែួចាំធ ោះ របជា
រាស្តសថដខ្មរនិងរបធទសដខ្មរទាំងមូល។ សូមគុណ្បុណ្យរពោះរែនរែ័យ វែទុស័កថិសទិនកបុងធលាក ាមដងរកាដួងរពោះវញិ្ញដ ណ្កខនន
រពោះបរមរែនធកាដឌបានោងធៅចបប់ដិសននិកបុងទើសាទ នដ៏បវរកុាំបើធ លៀងឃាល ែធ ើយ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាច្ុុះហាមែតឿ់រជកីដេីធវើអាងែចលទកឹេៅកនងុអាហារដាឋើនរាសាទាំងេៅ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៧ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
 រពឹកម្ងងទើ១៦ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធលាក គង ់ មរកែ របធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នស ថ្ ប់ធាប បន់ិងស របែបិែថិការម្ន 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា បានដឹក ាំកមាល ាំងចុោះហាមឃាែ់ការជើកដើធ្វើអាងដ លទឹកធៅកបុងអាហារដ្ឋឌ នរបាសាទ ងធៅ ដដល 
សទិែកបុងែាំបន១់ម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ មានទើាាំងធៅភូមិធខ្វៀន សងាក ែ់ធោកចក រកុងធសៀមរាប។  
 
ធលាក គង ់ មរកែ បានឱ្យដឹងថ្ន ធរកាយទទួលបានដាំណឹ្ងពើរបជាពលរដឌធៅមថុ ាំធ ោះ រកុមការងារស ថ្ ប់ធាប បក់៏បានចុោះ 
មកដលទ់ើាាំងតធ ល ់ធ ើយធ្វើការហាមឃាែ់ភាល មៗឱ្យប្ឈប់ការជើកដើរបស់មាច សក់មមសិទន ិអបករសើ កង សុកញ្ញដ  និង ធលាក 
ាន ់ ធម ង ៊ាងួ មានមុខ្របរជាអបកលក់ដូរ ដដលោែ់មានបាំណ្ងធ្វើជាអាងដ លទឹកសរមាបអ់បកមកពិសារអាហារកបុង 
អាហារដ្ឋឌ នអាចដ លទឹកធលងកមានថបាន។  
 
ធលាក មរកែ បនថធទៀែថ្ន ចាំធ ោះការចុោះអនុវែថចាប់ធនោះ ក៏មិនមានការរបែិកមមជាំទស់ពើមាច សស់ាំណ្ង់អើដដរ ោែ់ដងមទាំង 
បានទទួលកាំ ុស ធ ើយបានឱ្យមាច ស់សាំណ្ង់ធ្វើកិចចសនាប្ឈប់រាលស់កមមភាពខុ្សចាប់ធនោះបនថធទៀែ កបុងធ ោះដដរក៏ 
បានរបឹអូស យកអុិចសាក រកាយដើមួយធរគឿងយកធៅរកាទុករង់ចាំការធដ្ឋោះរសាយធៅាមផលូវចាប់។  
 
ធលាក ាន ់ ធម ង ៊ាងួ បានបញ្ញជ ក់ពើបាំណ្ងម្នការជើកដើធនោះ គឺធដើមផើធ្វើអាងដ លទឹកសរមាប់ធកមងៗ ដដលមានជធរ ៥០ 
សង់ទើដម រែ មានបធ ថ្ យ១៥ដម រែ និងទទងឹ១០ដម រែ។ ធលាកក៏បានដឹងថ្ន ទើធនោះសទិែកបុងែាំបន១់ម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រែូវការ រ ដែមិនដងឹថ្នការជើកដើធនោះវាប ោះ ល់ដល់ដផបកសអើខ្លោះធ ោះធទ ធទើបធលាកសធរមចចិែថជើកធៅ ធរ ោះវាសទិែកបុងករមិែ 
រាក់ដដរ។ ធលាក ាន ់ធម ង ៊ាងួ ក៏សារភាពទទួលកាំ ុស និងចូលរមួដងរកាែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ  រពមទាំងសនាប្ឈប់ សមម
ភាពជើកដើបនថធទៀែ ធ ើយនឹងធ្វើធៅាមការសធរមចរបស់អាជាញ ្រជាែអិបសរា ធបើែរមូវឱ្យលុបដើ ធលាកនឹងលុបភាល ម៕ 
 

     
 

     
 

េទសភាពរសុះរសងា់ំរដវូវសើា 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៩ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 

រសោះរសង់មានបធ ថ្ យ ៧៨០ដម រែ និងទទងឹ ៣៨០ដម រែ រែូវបានរពោះមហាកសរែដខ្មរ សម័យអងគរសាទ ប ធ ើង  
ចុងសែវែសទើ១២ ធដើមសែវែសទើ១៣។ រសោះរសង់មានទកឹជារបចាំទាំងរដូវរបាាំងនិងរដូវវសា ធដ្ឋយទទួលទកឹពើទឹកធភលៀង 
និងទកឹធរកាមដើ ដដលរជាបចូលពើបារាយណ៍្ខាងធកើែ។ 
 
ចប់ពើបារាយណ៍្ខាងធកើែរ ើងទឹក ធ្វើឱ្យទឹកកបុងរសោះរសង់បានដរបរបួលផងដដរ ធរ ោះរ ាំពឹងដែធលើទឹកធភលៀងប ុធ ត្ ោះ។ កបុង
ធោលបាំណ្ងរកាលាំនងឹទកឹកបុងរសោះរសង់ឱ្យបានធពញ និងមានធទសភាពរសស់សាអ ែ ជាទើគយគន់ម្នធភលៀវធទសចរជាែិ 
និងអនថរជាែិធ ោះ មស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធរៀបចាំរបឡាយបងាូរទឹកពើទាំនប់ាធនៀវ ចូលមករសោះរសង ់ ដដល
មានរបដវង ៧គម។ 
 
រដូវវសា ឆ្ប ាំធនោះ រសោះរសង់កាំពុងមានធទសភាពរសស់សាអ ែ ធដ្ឋយសារមានទឹកថ្នល ធឈវងធពញមាែ់រសោះ ដដលធ្វើឱ្យធភញៀវ 
ធទសចរគយគន់ធ ើយ លាន់មាែ់សរធសើរមិនដ្ឋច់។ ជាធរៀងរាល់រពឹក ធភញៀវធទសចរបរធទសជាធរចើនដដលដែងមកទសស  
ម្ងងរោះឆលុោះចាំងនឹងរសោះរសង់មានពណ៌្មាសោ ងរសោះសាអ ែ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធោងាមឯកសាររបវែថិសាស្តសថ រសោះរសង់ពុាំមានែួ ទើជាអាងសថុកទកឹសរមាប់ការងារកសិកមមធទ ដែជារសោះកមានថរបស់ 
រពោះរាជាសម័យបុរាណ្ និងមានកូនរបាសាទែូចមួយធៅចាំក ថ្ ល ដដលធគអាចធ ើញកូនរបាសាទធនោះដែកបុងរដូវរបាាំង 
ដដលមានទឹករាក់ខាល ាំងប ុធ ត្ ោះ៕ 
 

សូមទសស ទដិឌភាពរសោះរសង់ ធពលធនោះដូចែធៅ៖ 
 

     
 

     
 

រកសងួឿរបរេទសចវលីពីនីមានបាំណងពរងកីកចិ្សចរបតបិតតឿិរំមយួអាំញើធរំតអិបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៩ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
រកុមរបឹកាកចិចស របែបិែថិការបធចចកធទសម្នរកសួងការបរធទសរបធទស វើលើពើន (Technical Cooperation Council 
of The Philippines-TCCP) បានបងាា ញចា្ំ ប់អារមមណ៍្កបុងការបធងកើនកចិចស របែបិែថិការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា 
 ធពលអ គែ។ 
 
កបុងកចិចពិភាកាជាមួយថ្នប ក់ដកឹ ាំអាជាញ ្រជាែិអបសរា  រពឹកម្ងងទើ១៩ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ ឯកអគគរដឌទូែ  វើលើពើន 
និងជារបធាន TCCP ឯកឧត្តម Jose Maria Carino បញ្ញជ ក់ថ្ន TCCP គឺជាសាទ ប័នស របែបិែថកិារអនថរជាែិរបស់  វើលើ
ពើន ដដលដែងបានបធងកើនសកមមភាពស របែបិែថអិនថរជាែិជាធរចើនវសិ័យធផសងៗ ធ ើយធដ្ឋយដ កសរមាប់អាជាញ ្រ ជាែិ
អបសរា TCCP ចប់អារមមណ៍្ធលើការងារបណ្ថុ ោះប ថ្ លជាំ ញដល់អបក ក់ពន័នការងារអភិវឌណន៍ធសដឌកិចចនិងសងគម ធដ្ឋយ
ធលាកធតថ ែសាំខាន់ធលើការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសស និងការធលើកកមពស់ធសដឌកិចចសងគមាមរយ:វសិ័យធទស- ចរណ៍្
និងកសកិមមកបុងែាំបនអ់ងគរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាក Carino បដនទមថ្ន ការបណ្ថុ ោះប ថ្ លដផបកភាសា និងជាំ ញចាស់លាសដ់ល់រកុមមគគុធទធសក៍ធទសចរណ៍្ក៏ជា កាថ
គនលឹោះកបុងការផាយធចញនូវវបផ្ម៌របម្ពណ្ើ ដ៏ផូរផង់របស់ដខ្មរ ក៏ដូចជាការទក់ទញធភញៀវធទសចរមកកមពុជាកាន់ដែធរចើន។ រ ើ
ឯការបធងកើែគាំនែិម្ចបរបឌែិដបលកផលិែផលធទសចរណ៍្ទក់ទងដាំ្ាំ និង្មមជាែដូិចជាសនួធមអាំធៅ សួនចឹ ច្ ឹម មុ ាំ សួន
ដាំ្ាំ ូបដផលធផសងៗក៏ជាចាំណុ្ចទក់ទញធភញៀវធទសចរឲ្យសាប ក់ធខ្ែថធសៀមរាបធៅកាន់ដែយូរដដរ។ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង និងជាែាំ្ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា បញ្ញជ ក់ថ្ន 
អាជាញ ្រជាែិអបសរារ ើករាយ និងសាវ គមន៍ោ ងកកធ់ៅថ ចាំធ ោះរបធទស វើលើពើន ដដលមានគធរមាងស ការជាមួយអាជាញ ្រ 
ជាែិអបសរា។ ឯកឧែថមបញ្ញជ ក់ថ្ន ការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសសគឺជាការងារអាទិភាពមួយ ដដលអាជាញ ្រជាែិអបសរា 
កាំពុងយកចិែថទុកដ្ឋក ់ជាពិធសស គឺការបណ្ថុ ោះប ថ្ លជាំ ញវជិាជ ជើវៈដល់មស្តនថើបុគគលិកបធចចកធទស ក៏ដូចជារបជាពលរដឌ 
កបុងែាំបន់អងគរ ដដលអាចជួយឲ្យោែ់ទញយកនូវចាំណូ្លធដ្ឋយតធ ល់ពើវសិ័យធទសចរណ៍្។ 
 
អាជាញ ្រជាែិអបសរារង់ចាំសាវ គមន៍អបកជាំ ញមកពើរបធទស វើលើពើន ធដើមផើបនថបណ្ថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើបុគគលិកបធចចកធទសម្ន
អាជាញ ្រជាែិអបសរាធលើជាំ ញធផសងៗ  ក់ព័នននងឹការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍របកបធដ្ឋយចើរភាពកបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ ន
អងគរ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អគាំយកអាំញើធរំតអិបើឝរាជបួពភិាកើាអាំពគីេរមាងជសួជលុរពុះបរមរាជវាាំងទរីកងុអងរធាំ                             
ំមយួសាណើបន័ CSA របសច់្និ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២០ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ធៅរធសៀលម្ងងទើ១៩ ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានជួបពិភាកា 
ការងារជាមួយែាំ្ងរកុមរដ្ឋឌ ភិបាលចនិសរមាបក់ារអភិរកសអងគរ ធៅកាែ់ថ្ន CSA អាំពើលទនភាពកិចចស របែិបែថិការ 
ជួសជុលរពោះបរមរាជវា ាំងទើរកុងអងគរ្ាំដដលអាចនងឹរបរពឹែថធៅធៅ ក់ក ថ្ លឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 
កិចចពិភាកាធនោះធតថ ែសាំខាន់ធលើការឯកភាពដផបកបធចចកធទសធរៀបចាំគធរមាងកបុងជាំហានដាំបូង ជាពិធសសកាំណ្ែទ់ាំ ាំម្ន 
ដាំធណ្ើ រការជួសជុល និងពរងងឹរច សមពន័នទើាាំងមួយចាំននួដូចជាដផបកខ្លោះម្នកាំដពង ធខាល ងទវ ររពោះបរមវាជវា ាំង និងរបាសាទ 
ភិមានអាកាស។ 
 
ដងលងកបុងជាំនួបធ ោះ ែាំ្ងសាទ ប័ន CSA ធលាក Xu Yen អនុរបធានបណ្ឍិ ែសភាចិនដផបកធបែកិភណ្ឍ វបផ្ម៌ បានសដមថង 
នូវ ធសចកថើអរគុណ្ដដលអាជាញ ្រជាែអិបសរាជានចិចជាកាលដែងដែផថល់នូវកិចចស របែិបែថិការោ ងលអរបធសើរ កបុងធពល 
កនលង មក និងបានបងាា ញពើជាំ រដ៏រងឹមាាំកបុងការបនថកិចចស របែិបែថិការដដលមានរសាប់ជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងជាំនបួធនោះ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធសបើឲ្យភាគើចិនពិភាកា លអិែ
លអន់និងស ការលអជាមួយ យកដ្ឋឌ នជាំ ញធផសងៗរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរាធដើមផើឲ្យដាំធណ្ើ ការម្នគធរមាងធនោះអនុវែថបាន
ធៅធដ្ឋយរលូន។ មា ងវញិធទៀែ ឯកឧែថមបណ្ឍិ ែ បានបញ្ញជ កជូ់នភាគើចិនថ្ន អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានធរែៀមខ្លួនរចួ រាល់
អាំពើកចិចស របែបិែថិការធនោះ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្នសាទ បន័ CSA ម្នសាធារណ្រដឌមានិែចនិបានចូលរមួជួសជុលរបាសាទធៅសាយធទវាកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៨ និង
រចួរាល់ធៅឆ្ប ាំ២០០៨ ។ រ ើឯការជួសជុលរបាសាាដកវចប់ធផថើមធៅឆ្ប ាំ២០០៧ ធ ើយធរោងនឹងប ច្ប់ធៅចុងឆ្ប ាំ ២០១៧ 
ខាងមុខ្៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

សមូអេ្៱ើញទសើឝាំទដិ៶ភាពរាសាទបាំតើយកត ី
ផាយធៅម្ងងទើ ២០ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
របាសាទប ធ យកថើមានទើាាំងសទិែធៅទលមុ់ខ្នឹងរសោះរសង ់ និងកសាងធ ើងធៅចុងសែវែសទើ១២។ ធទោះជារបាសាទ 
ប ធ យកថើមនិសូវមានការនិយមដូចជារបាសាទារព ម និងរបាសាទរពោះខ្័នក៏ធដ្ឋយ ដែរបាសាទធនោះ មានរច បងដូចោប  
និងកសាងធ ើងកបុងសម័យកាលដែមួយ។ 
 
ធៅកបុងបរធិវណ្របាសាទធនោះធ ើយ ដដលសាកលវទិាល័យសូ វើោ របស់ជប ុនបានដឹក ាំរកុមនិសសែិបុរាណ្វទិាធ្វើ       
កាំ្យ រសាវរជាវ ឆ្ប ាំ២០០០-២០០១ ធ ើយបានរបទោះធ ើញបដិមារពោះពុទនរូបចាំននួ២៧៤អងគកប់ធៅកបុងដើ។ បដិមា 
ធសធើរដែទាំងអស់គឺឆ្ល កអ់ាំពើងមភក ់ ធលើកដលងបដមិា៣អងគដដលធ្វើពើសាំរទឹន។ បដិមាភាគធរចើនបាំផុែគឺជារពោះពុទនរូបរបក់ គ 
ធ ើយបាែ់រពោះធកស។ ជាមួយោប ធនោះដដរ កបុងកា្ំ យធនោះ ធគក៏បានរកធ ើញងមធោលរពោះ នដ់៏្ ាំមួយ។ បចចុបផនបចមាល ក់ 
ទាំងអស់ធនោះែមកល់ទុកធៅកបុងសារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគរ សរមាប់សាធារណ្ជនចូលទសស បានជារបចាំ។  
 
កបុងរដូវវសាដូចធនោះ មិនសូវមានធភញៀវធទសចរធរចើនធទដដលចូលធៅទសស របាសាទប ធ យកថើ។ ាមការបញ្ញជ កព់ើភាប ក់ងារ 
ធទសចរណ៍្ គឺមានធភញៀវទសស របដ ល១ ន់ ក់ជារធរៀងរាល់ម្ងង។ ធបើកបុងរដូវរបាាំង (High Season) ធភញៀវធទសចរអាច 
ធកើនដល់ជាង២ ន់ កក់បុងមួយម្ងង។ 
 

ធដើមផើដងរការបាសាទមួយធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានធរៀបចាំរកុមភាប ក់ងារធទសចរណ៍្ចាំននួ១៩ ក ់ចាំធមើលធភញៀវជារបចាំ។ 
ការឈរធជើងជារបចាំរបស់ភាប ក់ងារទាំងធនោះ គឺធដើមផើដណ្ ាំធភញៀវកុាំឲ្យធ្វើអវើដដលខុ្សឆគងដូចជា ការធ ើងធលើែាំបនហ់ាមឃាែ ់
ឬការធសលៀកធខ្ើចខ្លើចូលរបាសាទជាធដើម។  
អបករសើ  ុើង ធម ែ ដដលធ្វើការងារធនោះជិែ២០ឆ្ប ាំមកធ ើយ ធរៀបរាប់ថ្ន ចប់ពើធពលដដលអាជាញ ្រជាែិអបសរាបានបធងកើែ 
រកមរបែិបែថិអងគរមក ធភញៀវភាគធរចើនមិនសូវធ្វើអវើខុ្សឆគងធៅកបុងរបាសាទធទ។ អបករសើបនថថ្ន មានធភញៀវែិចែួចប ុធ ត្ ោះ 
ដដលធឆលៀែលួចធ ើង ឬអងគុយធលើែាំបន់ហាមឃាែ ់ប ុដនថធពលដដលរកុមការងារដណ្ ាំ ពួកោែក់៏រពមធោរពាមធដ្ឋយមិន 
របដកករងឹទទឹងដដរ។ 
 
សូមទសស ករមងរូបភាពរបាសាទប ធ យកថើដូចខាងធរកាម ៖ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     
 

     
 

រាសាទតាេសាម 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៥ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
របាសាទាធសាម បានកសាងធ ើងធៅចុងស.វទើ១២ ធដើមស.វទើ១៣ម្នគ.ស កបុងរជជកាលរពោះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧។ របាសាទ 
ធនោះមានទើាាំងសទិែធៅវង់្ាំ ខាងធកើែរបាសាទ គព័នន មានកាំដពង៣ជាន ់ ធ ើយកាំដពងនើមួយៗមានធខាល ងទវ រ ធចញចូល 
និងសាំណ្ង់របាងគក ថ្ លរ ាំធលចធដ្ឋយកាច់រច ដ៏ធរចើន។ 
 
របាសាទាធសាម រែូវបានធគបាំតល ញធដ្ឋយធចែ កបុងរវាងស.វទើ១៥ឬ១៦ ដដលធ្វើឱ្យរបាសាទធនោះសទែិកបុងសភាពដបក 
បាក់ និងរទុឌធរទមោ ង្ងន់្ ងរអស់ជាធរចើនរយឆ្ប ាំ។ ធៅឆ្ប ាំ១៩៩៨ អងគការមូលនិ្ ិរបាសាទពិភពធលាក (WMF) និង 
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អាជាញ ្រជាែអិបសរាបានស ការោប ធរៀបចាំគធរមាងអភិរកសរបាសាទាធសាមធ ើងវញិ ធ ើយបានប ច្ប់គធរមាងឱ្យរចួរាល់ 
ជាសាទ ពរធៅឆ្ប ាំ២០១២។  
 
កិចចការដដលអងគការមូលនិ្ិរបាសាទពភិពធលាកបានធ្វើធៅរបាសាទាធសាម គឺបានធរៀបចាំឯកសារទក់ទងនឹងរបាសាទ 
ពរងឹងរច សមពននសាំណ្ង់ដដលបាក់ដបក ខូ្ចខាែ និងរែង់ដផបកដដលរលាំធាល កឱ់្យរងឹមាាំលអ រពមទាំងធរៀបចាំសរមួលដល់ការ 
ទសស របស់ធភញៀវធទសចរ ក៏ដូចជាពនយល់ធរៀបរាប់បងាា ញពើរបវែថិសាស្តសថទក់ទងនងឹរបាសាទាធសាមផងដដរ។ បដនទមពើ 
ធ ោះ រកុមការងារគធរមាងក៏បានសមាអ ែរចកធចញចូល ធរាងទង និងទើធាល ជុាំវញិរបាសាទឱ្យសាអ ែ ធដើមផើសរមួលដល់ការឆលង 
កាែ់ពើលិចធៅធកើែ។ ពិធសសគឺធខាល ងទវ រខាងលចិនិងខាងធកើែ ក៏រែូវបានធ្វើការជួសជុលនងិពរងឹងធ ើងវញិឱ្យមាាំទាំ និង 
ធា បាននូវសុវែទិភាពដល់ធភញៀវធទសចរធពលឆលងកាែ់។  
 
ធបើធទោះបើរបាសាទធនោះែូច ធៅឆ្ង យបនថិចពើរបាសាទធផសងៗក៏ធដ្ឋយ ក៏ករមធទសចររ ាំលង្ស ់ ធរ ោះរបាសាទធនោះមាន 
កាច់រច លអរស់រធវ ើក មានរបវែថិដ៏គួរឱ្យចប់អារមមណ៍្ រមួទាំងធសាភ័ណ្ភាពធទសភាពគួរឱ្យចងទ់សស  និងធៅធលង      
កមានថ។  
 
ធាោះសូមទសស ករមងរូបភាពទដិឌភាពរបាសាទាធសាមដូចែធៅ៖ 
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សារមនទរីរពុះនេរាតតមសចីនអុងរ៖ បណ្តាំៃនច្ាំេណុះដងឹែផនករបវតតសិា្សត ច្មាយើកស់លិើបៈ បែរមបរមលួៃនសាសាំេៅកមពុ
ំាំអតតីឿល 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
សារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុអងគរ ដដលមានទើាាំងសទិែធៅ ភូមិបឹងដូនបា   ុាំសលរកាម រកុងធសៀមរាប ធខ្ែថធសៀមរាប មិន
រែឹមដែជាទើកដនលងពិព័រណ៍្នូវបដិមាជាធរចើនសាំរាបទ់សស ប ុធ ត្ ោះធទ ដែក៏ជាកដនលងដដលផថុ ាំនូវចាំធណ្ោះដឹងដផបករបវែថ ិ    
សាស្តសថ ចមាល ក់សលិផៈ និងបដរមបរមួលម្នសាស ដខ្មរ អែើែកាល។ អបកទសស អាចទទលួបាននូវចាំធណ្ោះដឹងដ៏ករមធនោះ 
កបុងការធៅទសស  ធៅសារមនធើរពោះនធរាែថមសើ នុអងគរ ធ ើយធបើសរមាប់កុលបុរែដខ្មរវញិ ចាំធណ្ោះដឹងទាំងធនោះគឺមានែម្មល 
ជា ទើបាំផុែ។  



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    124 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ាមរយៈការអាទ ្ិបាយដ៏ធកាោះកាយម្នមគគុធទធករ៍បចាំសារមនធើរធនោះ អបកទសស នងឹអាចទទួលបានចាំធណ្ោះដងឹជាធរចើនពើ 
របវែថិសាស្តសថម្នមនុសសដខ្មរ ដដលបានរស់ធៅធលើទឹកដើដខ្មរាាំងពើកបុងសម័យកាលដ៏យូរលងម់កធ ើយ។ មិនដែប ុធ ត្ ោះ ាម
រយៈពិព័រណ៍្ធនោះ អបកទសស ក៏នងឹបានធ ើញអាំពើរបម្ពណ្ើ  ទាំធនៀមទមាល ប់ដដលបុពវបុរសដខ្មរកាលពើជាង៣ ន់ឆ្ប ាំមុន កប់
សព ដ្ឋក់ធរគឿងបនលុងជាមួយសព និងធរគឿងអលងាក រធផសងៗ។ កបុងធពលជាមួយោប ធនោះដដរ អបកទសស ក៏អាចធរៀន សមាគ ល់
នូវកាច់ចមាល ក់ធផសងៗដដលជារច បងម្នចមាល កក់បុងសម័យកាលសាំខាន់ៗដូចជា សម័យបាភនួ សម័យអងគរ និងសម័យ
បាយន័ជាធដើម ដដលចមាល ក់នើមួយៗសុទនដែមានលកខណ្ៈសមាគ ល់ធដ្ឋយដ កខុ្សពើោប ។ មា ងធទៀែ អបកទសស  ក៏នងឹអាច
ធ ើញរូបភាពដបលកោប ម្នរបធភទកុលាលភាជន៍ដខ្មរបុរាណ្ និងកុលាលភាជន៍បរធទសដូចជា ចិន និងជប ុន ជាធដើម។ 
 

ធដ្ឋយដ កនិោយអាំពើការបដរមបរមួលសាស វញិ អបកទសស នឹងអាចយលដ់ឹងបដនទមធទៀែពើការតល ស់បថូរសាស កបុង 
រជជកាលសាំខាន់ៗដដលបានជោះឥទនពិលដល់ចមាល ក ់ និងសាំណ្ង់របាសាទ  កបុងអារយ្មអ៌ងគរ ាមរយៈចមាល ក់សាស  
ធផសងៗជាធរចើនដដលមានធៅធលើជញ្ញជ ាំងរបាសាទ។ ដផអកាមការពនយលន់ិងអាទ ្ិបាយរបសម់គគុធទធសក ៍ ោ ងធហាច 
្ស់ក៏អបកទសស បានដឹងថ្ន ការតល ស់បថូរសាស  ាំឲ្យមានការបថូរទើាាំងែមកល់បដិមាចមផងៗធៅាមរបាសាទ និង 
រ ូែដល់ជ ជ្ូ នយកបដិមាទាំងធ ោះធចញពើកបុងរបាសាទធៅកប់ទុកកបុងដើធចលធទៀែផង។ 
 

ធដើមផើទទួលបានទទួលយកចាំធណ្ោះដឹងទាំងធនោះពើសារមនធើរធនោះ សូមអធ ជ្ ើញធៅទសស ធៅសារមនធើរពោះសើ នុអងគរទាំង 
អស់ោប  ធដ្ឋយរោន់ដែចាំ្យរបាក់១០០០៛ប ុធ ត្ ោះសរមាប់ចូលទសស ។ ែម្មលសាំបុរែចូលទសស សរមាប់ធភញៀវ 
បរធទសគឺ៣ដុលាល  ធ ើយក៏នឹងទទលួបានធសវាកមមដូចោប ដដរ។ ពិព័រណ៍្ធនោះ ធបើកធរៀងរាល់ម្ងងអងាគ រ ដល់ម្ងងអាទិែយ ចប់ពើ
ធមា ង ៨រពឹកដល់ធមា ង ៥លាង ច។ 
 

ធាោះ! ាំោប ធៅធមើលសារមនធើរពោះសើ នុអងគរទាំងអស់ោប ! 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

លលាដក៍ើាលមនសុើឝែដលមានអាយុំ ង៣ពានៅ់នាើាំ មានដាកត់ាាំងបៃលើញេៅសារមនទរីរពុះនេរាតតមសចីន-ុអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 

សារមនធើររពោះនធរាែថមសើ នុ-អងគរ មានដ្ឋក់ាាំងវែទុបុរាណ្ជាធរចើនរបធភទ រមួមាន បដិមា កុលាលភាជន ៍ ផបូរបុរាណ្ 
សាកសព ឬឆអឹងធខាម ចមនុសសសម័យបុរាណ្ ។ល។ លលាដ៍កាលមនុសសបុរាណ្កាល ក៏ជាកមមវែទុមួយដ្ឋក់ាាំងបងាា ញ 
កបុងសារមនធើរធនោះដដរ។ លលាដ៍កាលមនុសសបុរាណ្កាលធ ោះរែូវបានអបកសកិារសាវរជាវរកធ ើញថ្ន មានអាយុជាង ៣
 ន់ឆ្ប ាំមកធ ើយ។ 
 

ាមឯកសាររសាវរជាវបានបងាា ញថ្ន លលាដ៍កាលមនុសសបុរាណ្កាលធនោះ សទិែកបុងសម័យយុគសាំរទិន និងបានរកធ ើញ 
ធៅកបុងបាែបារាយណ៍្ទកឹថ្នល  កបុងអាំ ុងធពលអបករសាវរជាវបុរាណ្វទិាបានធ្វើកាំ្យរសាវរជាវធៅបារាយណ៍្ទឹកថ្នល  ឆ្ប ាំ
២០០៤-២០០៥ ។ 
 

ការធ្វើកាំ្យរសាវរជាវខាងធលើ ធ្វើធ ើងធដ្ឋយអបកបុរាណ្វទិាដខ្មរម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា ស ការជាមួយសាលាបារាាំង 
ចុងបូ ៌ ធៅធលើទើាាំងចាំនួន២ គឺបារាយណ៍្ទកឹថ្នល  និងសាទ នើយម៍្រពធកមង។  
 

មគគុធទធសក៍ធៅសារមនធើររពោះនធរាែថម សើ នុ-អងគរ ធលាក គុន ផលលើ បានឱ្យដឹងថ្ន លលាដ៍កាលមនុសសបុរាណ្កាល ដដល
ាាំងកបុងសារមនធើរ ជាលលាដ៍កាលរបសម់នុសសធផសងោប  និងសាល ប់ធដ្ឋយសារជាំង ឺ ២របធភទ។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន លលាទើ
មួយ ដដលដ្ឋក់ាាំងធៅជាន់ធលើ គឺសាល ប់ធដ្ឋយសារ ជាំងឺធ្មញ និងទើ២ សាល ប់ធដ្ឋយសារ ជាំងឺឈាមស សុើឈាម រក ម។ 
ការធនោះ ធ្វើឱ្យអបករសាវរជាវយល់ថ្ន ជាំងឺរបធភទធនោះ មានាាំងពើជាង ៣ ន់ឆ្ប ាំមកធមលោះ។ 
 

ាមមគគុធទធសក៍ដដដល លលាកាលមនុសសបុរាណ្កាលធនោះ បានទក់ទញធភញៀវធទសចរបរធទសជាធរចើន ពិធសសទក់ទង 
ធៅនឹងការសាល ប់ ធដ្ឋយសារ ជាំងឺឈាមស សុើឈាមរក ម។ ធលាក ផលលើ ពនយល់ថ្ន ធភញៀវធទសចរភាញ ក់ធផអើលធៅនឹងជាំងឺធនោះ 
ធរ ោះថ្ន វាមានាាំងពើជាង ៣ ន់ឆ្ប ាំមកធ ើយ។ 
 

គួរឱ្យដឹងផងដដរថ្ន សាកសពដដលធគរបទោះធ ើញធៅបាែបារាយណ៍្ទឹកថ្នល  ធពលធ្វើកាំ្យ ទាំងអស់មាន៥៩សាកសព 
ធ ើយសាកសពទាំងធ ោះរកាបាននូវរទង់រទយសពភាគធរចើន។ ធបើដផអកាមលទនផលរសាវរជាវ អបករសាវរជាវបានទញ 
ធសចកថើសនបិដ្ឋឌ នថ្ន ១) ធដ្ឋយសារបាែបារាយណ៍្ជារបធភទដើខ្ាច ់ ដដលមិនសមផូរជាែិដដក ឬជាែិអាសុើែ ២)បុពវបុរស 
សម័យធ ោះ បានធលើកដើទប់ធ្វើបារាយណ៍្ (បារាយណ៍្ទឹកថ្នល  ឬខាងលិច) ធដើមផើយកទឹកធរបើរបាស់ ដូធចបោះធទើបធ្វើឱ្យទើ 
ាាំងធនោះ មានែុលយភាពរែជាក់ជាប់រ ូែមក៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ម្នតបីគុលកិអាំញើធរំតអិបើឝរាទទលួឿរបណ្តុះបណ្តើលអាំពនីតីវិធិអីនវុតតថវឿិកមមវធិសីរមាបៅ់នាើាំ២០១៨ 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣១ ដខ្ ែុលា ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែទបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 

រសបាមធោលការណ៍្របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា កបុងការធរបើរបាស់ងវកិាជាែិឲ្យកាន់ដែមានរបសទិនភាព និងែមាល ភាព 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានស ការជាមួយអគគ យកដ្ឋឌ ន កព់័ននម្នរកសួងធសដឌកចិច និង រិ ដ្វែទុ បានធរៀបចាំបទបងាា ញ 
ធរកាមរបធានបទ “នើែិវ ិ្ ើអនុវែថងវកិាកមមវ ិ្ ើសរមាប់អាជាញ ្រជាែិអបសរា” រយៈធពល២ម្ងង ចប់ពើម្ងងទើ៣០-៣១ដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ
២០១៧។ 
 

កមមវ ិ្ ើធនោះធរៀបចាំធ ើងធៅទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធដើមផើបណ្ថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើបុគគលកិ ក់ពន័ន ឲ្យទទួលបានការយល ់
ដឹងកាន់ដែចាស់ធលើចរនថ និងរបសិទនភាពម្នការធរបើរបាស់ងវកិាអាជាញ ្រជាែិអបសរាសរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុខ្។ 
 

វាគមិនដដលបានធ្វើបទបងាា ញគឺជាមស្តនថើ និងជារគបូធងាគ លដដលអធ ជ្ ើញមកពើ  យកដ្ឋឌ នងវកិានើយកមម ម្នអគគ យកដ្ឋឌ ន 
ងវកិា អគគ យកដ្ឋឌ នរែ ោរជាែ ិ យកដ្ឋឌ ន រិ ដ្កិចចម្នអគគ យកដ្ឋឌ នងវកិា និងរគូបធងាគ លដដលអធ ជ្ ើញមកពើ អគគ
 យកដ្ឋឌ នលទនកមមសាធារណ្ៈ។ 
 

ចាំណុ្ចសាំខាន់ដដលបានធលើកមកបងាា ញមានដូចជា ធោលការណ៍្ដណ្ ាំសថើពើ នើែិវ ិ្ ើធរៀបចាំងវកិា ការអនុវែថជាក់ដសថងសថើពើ 
នើែិវ ិ្ ើធរៀបចាំងវកិា នើែិវ ិ្ ើចាំ្យាមរជជធទយយបុធររបទនសរមាប់ងវកិាកមមវ ិ្  កិចចប ជ្ ិកាគណ្ធនយយធដ្ឋយរជជធទយយករ 
បុធររបទន និងបទបផ ដ្ែថិលទនកមមសាធារណ្ៈជាធដើម។ 
 

ការធរៀបចាំវគគធនោះធ ើង គឺកបុងធោលបាំណ្ងជាំរុញឲ្យមស្តនថើបុគគលកិមានភាពងាយរសួលកបុងការធរៀបចាំគធរមាងងវកិា ធដើមផើ អនុ
វែថការងាររបស់ខ្លួនឲ្យមានរបសទិនភាព និងែមាល ភាព។ ជាពិធសស វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះក៏ធដើមផើបស្តញ្ញជ បការយល់ដឹង 
បដនទមធលើ ខ្លឹមសារសារាចរធលខ្ ០០១ ស វ របស់រកសួងធសដឌកិចចនិង រិ ដ្ែទុវ និងដ្ឋក់ឱ្យធរបើរបាស់ាមរបកាសធលខ្ 
១៩១១ ស វ. របក ចុោះម្ងងទើ ៣១ ដខ្ ្បូ ឆ្ប ាំ ២០១៤ សថើពើ “ ធោលការណ៍្ដណ្ ាំសថើពើនើែិវ ិ្ ើអនុវែថងវកិាកមមវ ិ្ ើ”៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ែផនកទី ៥ 
របោាំែែវិច្៰ិឿ 

 

អាំញើធរំតអិបើឝរាឧបតថមភដលក់ឡីាករនងិគណ:កមមឿរទកូងរមកពរីសកុ នងិរកងុកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០២ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
រពោះរាជពិ្ ើបុណ្យអុាំទូក បដណ្ថ ែរបទើប សាំពោះរពោះដខ្ និងអកអាំបុកឆ្ប ាំ២០១៧ នឹងរបរពឹែថធៅធៅម្ងងទើ២ និងទើ៣ ដខ្វចិឆិកា 
ខាងមុខ្ធនោះធៅាមបធ ថ្ យដងសធឹងធខ្ែថធសៀមរាប។ ធដើមផើជាការធលើកទឹកចែិថដល់រកមុកើឡាករ និងចូលរមួធលើកែធមកើង 
របម្ពណ្ើ  ទាំធនៀមទមាល ប់ដូនាកបុងការរបារពនរពោះរាជពិ្ើបុណ្យរបម្ពណ្ើ ជាែិដ៏្ាំធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានចូលរមួឧបែទមភ 
ងវកិាដល់កើឡាករអុាំទូកមកពើរសុក-រកុងចាំនួន៥ដដលមកពើភូមិសាស្តសថកបុងែាំបន់រមណ្ើ ដ្ឋឌ នអងគរ រមួមាន រកុងធសៀមរាប 
រសុករបាសាទបាគង រសុកប ធ យរសើ រសុកអងគរ្ាំ និងរសុកពកួ។  
 
ងវកិាដដលឧបែទមភ ធពលធនោះ រមួមាន រកុងធសៀមរាប ៥០មុឺនធរៀល រសុកប ធ យរសើ ៥0មុឺនធរៀល រសុករបាសាទបាគង ៥
0មុឺនធរៀល រសុកអងគរ្ាំ ៥0មុឺនធរៀល រសុកពួក ៥0មុឺនធរៀល និងគណ្ៈកមមការធរៀបចាំរពោះរាជពិ្ ើបុណ្យអុាំទូក បដណ្ថ ែ 
របទើប សាំពោះរពោះដខ្ និងអកអាំបុក ធខ្ែថធសៀមរាប ចាំនួន ១លានធរៀល។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថ្ន ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផ: និងជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា កបុង
 មជាថ្នប ក់ដឹក ាំម្នសាទ ប័នរគប់រគង ការ រ ដងរកា អភិរកសរបាសាទ វបផ្ម៌របម្ពណ្ើ ដខ្មរ សូមចូលរមួោាំរទោ ងខាល ាំង
ចាំធ ោះការធលើកែធមកើងរពោះរាជពិ្ ើបុណ្យជាែិដដលមានាាំងពើបរមបុរាណ្ដដលជាវបផ្ម៌ដ៏ផូរផង់របស់ដខ្មរ និងសូមចូលរមួ
ធលើកទឹកចែិថដល់កើឡាករអុាំទូកទាំងអស ់ ដដលបានចាំ្យកមាល ាំងកាយចិែថធដើមផើកាល យជាកមាល ាំងសបូលរទរទង ់ និងរមួ
ចាំដណ្កដងរកាវបផ្ម៌របម្ពណ្ើ ឱ្យសទិែធសទរយូរអដងវងកបុងធបោះដូងកូនដខ្មរ៕ 
 

     



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    128 
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គេរមាងអភរិកើឝរកមុរាសាទរពុះពធិរូេបើកសេមាពើធបនទបព់េិសាធនប៍េរមើដលឿ់រៃរអភរិកើឝជសួជលុ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
ធរកាមកិចចស ការរវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងមូលនិ្ិការ រធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌កូធរ   KCHF និង KOICA គធរមាងជួស 
ជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ូរបានធបើកធមាព ្ជាផលូវការនូវបនធបព់ិធសា្ន ៍ ដដលផធុកធដ្ឋយឧបករណ៍្វទិាសាស្តសថជាធរចើនបធរមើ 
ដល់ការងារអភិរកសជួសជុលធៅកបុងរកុមរបាសាទរពោះពិ្ ូរ  រពឹកម្ងងទើ៧ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ។ 
 
ពិ្ើធនោះរបារពនធ ើងធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធលាក Jeong Jun Gil 
របធាន KOICA របចាំកមពុជា និងមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើសា្ំ ក ់ឯកឧត្តម អ ីម ស ួអគគធលខា្កិាររងគណ្ៈកមាម ្ិការ 
នើែិសមផទ និងអភិវឌណន៍កមពុជា ឯកឧត្តម Park Seung Yoo អគគកុងស៊ាុលរបស់សាទ នទូែកូធរ  របចាំធខ្ែថធសៀមរាប រពម   
មស្តនថើបុគគលកិជាធរចើនរូបធទៀែ។ 
 
ធលាក Kim Jiseo អបករគប់រគងគធរមាងជួសជុលធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន គធរមាងអភិរកសជួសជុលរកមុរបាសាទរបាសាទរពោះពិ្ូរ 
មានរយៈធពល៤ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយចប់ធផថើមពើឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ឆ្ប ាំ២០១៨ ជាមួយនឹងទកឹរបាក់របមាណ្៤លានដុលាល រ ដដលជា 
ជាំនួយឥែសាំណ្ងរបស់សាធារណ្រដឌកូធរ  ។ គធរមាងធនោះមានការងារចមផងៗចាំនួន៥ដដលរែូវអនុវែថគឺ ការងាររសាវរជាវចង 
រកងឯកសារ ការបណ្ថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើអាជាញ ្រជាែិអបសរា ការជួសជុលរានហាលម្នរបាសាទធការសក ់ ធរាងព័ែ៌មាន និង 
បនធបព់ិធសា្ន៍ធនោះ។  
 
ធដ្ឋយដ កបនធប់ពិធសា្ន៍ធនោះបាំ ក់ធដ្ឋយសមាភ រៈទាំធនើបៗដដលមិនធាល ប់មានធៅកមពុជា មានដូចជា ឧបករណ៍្ពិធសា្ន៍ 
ភាពរងឹមាាំរបស់ងម UTM មា សុើនកាែង់ម មា សុើនMicroscope និងឧបករណ៍្វាស់ទកឹធរកាមដើជាធដើម ដដលចាំ្យងវកិា 
សរុបជាង១លានដុលាល រ និងដ្ឋក់ឲ្យដាំធណ្ើ រការចប់ពើឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះែធៅ។ 
 
ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានបងាា ញនូវធមាទនភាពម្នទាំ ក់ទាំនងោ ងរលូនរវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងសាធារណ្រដឌ 
កូធរ   ដដលឈានមកដល់ការស ការអភិរកសជសួជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ូររមួោប ធៅធពលធនោះ។ ឯកឧែថមបញ្ញជ ក់ថ្ន ពិ្ើ
សធមាព ្ឲ្យធរបើរបាស់ជាផលូវការនូវបនធប់ពិធសា្ន៍ធៅធពលធនោះ គឺជាសកខើភាពម្នដាំធណ្ើ រការោ ងធជាគជ័យជាបធណ្ថើ រៗម្ន
គធរមាងជួសជុល។ ជាពិធសស ឯកឧែថមកប៏ានដងលងអាំណ្រគុណ្ចាំធ ោះម្ដគូគធរមាងដដលបានយកចិែថទុកធលើការងារ       
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

បណ្ថុ ោះប ថ្ លសមែទភាពមស្តនថើបុគគលិកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលជាកាថ សាំខាន់បាំផុែសរមាប់និរនថរភាពម្នការងាររគប់រគង 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរទាំងបចចុបផនប និងអ គែ៕ 
 

     
 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរានងិសាណើបន័CHICOៃនសានករណរដ៶កេូរ  ច្ុុះអនសុើារណៈេោគយលេ់នាើេលើគេរមាងជសួជលុ នងិអភិ
រកើឝលានជលដ់ាំរើ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១០ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
 រពឹកម្ងងទើ៩ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ អាជាញ ្រធដើមផើការ ររមណ្ើ យដ្ឋឌ ននិងធរៀបចាំែាំបន់អងគរ ធៅកាែ់ថ្ន អាជាញ ្រជាែិ 
អបសរា និងអងគការស របែិបែថិការអនថរជាែិធលើវសិ័យធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌ម្នសាធារណ្រដឌកូធរ   (CHICO) បានចុោះ ែទ 
ធលខាធលើអនុសារណ្ៈធោគយល់ោប ធដើមផើអភិរកសនិងជួសជុលលានជលដ់ាំរ ើ។ 
 
ពិ្ើចុោះ ែទធលខាធលើអនុសារណ្ៈធនោះរបារពនធ្វើធៅមជឈមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែអិបសរា ធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ 

ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរានិងភាគើកូធរ   ដឹក ាំធដ្ឋយ Dr. CHOI ែាំ្ងរបស ់CHICO កូធរ  ។ 
 
ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានធលើកធ ើងថ្ន គធរមាងអភិរកសនិងជសួជុលលានជលដ់ាំរ ើ ជាជាំហានងមើមួយធទៀែធៅកបុងកចិច 
ស ការជួសជុលនិងអភិរកសបុរាណ្ដ្ឋឌ នធៅកបុងែាំបន់អងគររបស់សាធារណ្រដឌកូធរ   បដនទមធលើគធរមាងកិចចស ការធៅរកុម 
របាសាទរពោះពិ្ូរ ដដលមានសាទ ប័នKCHFជាអបកទទួលខុ្សរែូវ។ ងមើៗមកធនោះ មូលនិ្ ិការ រធបែិកភណ្ឍ វបផ្មកូ៌ធរ   
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

KCHF និង KOICA ក៏បានធបើកសធមាព ្បនធប់ពិធសា្ន៍មួយធៅកបុងមជឈមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែិអបសរាផងដដរ ដដលបានរមួ 
ចាំដណ្កោ ងធរចើនដផបកពិធសា្ន៍ធផសងៗធៅែាំបនអ់ងគរ។ 
 
ឯកឧែថមបានសងកែ់្ ងន់ថ្ន កិចចស ការធនោះ មិនធតថ ែសាំខាន់ដែធលើការងារជួសជុលនិងអភិរកសធទ ធយើងក៏យកចិែថទុកដ្ឋក់ 
ផងដដរធលើ ដផបករសាវរជាវនិងបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសសធៅកបុងសាទ ប័នអាជាញ ្រជាែអិបសរា ធដ្ឋយមានអបកជាំ ញកូធរ   
ជាអបកបងាា ែ់បងាា ញ ដចករ ាំដលកបទពិធសា្ន៍។ ធយើងសងឃមឹថ្ន  ម្ងងអ គែកចិចស ការធនោះ នឹងផថល់ដផលតក ោ ងលអ 
របធសើររវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងCHICO៕ 
 

     
 

     
 

បាំតើយសាំែរ ៖ ំរាសាទតចូ្ែតមានរច្ាំបថរសេដៀងនងឹរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
របាសាទប ធ យសាំដរសទិែធៅខាងធកើែបារាយណ៍្យធសា្រែដ្ឋក (បារាយណ៍្ខាងធកើែ) របដ ល២០០ដម រែ និងមាន 
ចមាង យរបដ ល២គើ ូដម រែពើភូមិរបដ្ឋក។  
 
ប ធ យសាំដរសទិែធៅកបុងរច បងអងគរវែថ សាទ ប ធ ើងកបុងសម័យដាំ្លោប នឹងរបាសាទអងគរវែថដដរ ធ លគឺធៅ ក់     
ក ថ្ ល ទើ១ម្នសវទើ១២ កបុងរាជយរពោះបាទសូរយវរ មន័ទើ២ (១១១៣-១១៥០) ធដើមផើឧទធិសដល់រពោះ រាយណ៍្ម្នរព ម្ ដ 
សាស ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ទរមង់សាទ បែយកមមម្នរបាសាទធនោះមានរាងធសធើរជាបួនរជុង  ៊ាុ៊ុំព័ទនធដ្ឋយកាំដពងងមបាយធរកៀមពើរជាន់ ធដ្ឋយមានរបាងគ          
ក ថ្ ល មួយ និងធហាម្រែពើរធៅឈមមុខ្នងឹរបាងគក ថ្ ល។ ទរមងប់លង់សាទ បែយកមម និងកាច់ចមាល ក់ដបលកពើរបាសាទអងគរ
វែថ ធលើកដលងដែរបាងគក ថ្ ល និងបងាក ន់ម្ដ គមានលកខណ្ៈរសធដៀងោប ខាល ាំងនងឹរបាសាទអងគរវែថ។  
 
ាាំងពើឆ្ប ាំ១៩៣០មក សាលាបារាាំងចុងបូ ៌របធទសបានចូលធៅរែួសរាយសមាអ ែផលូវ និងបរធិវណ្ជុាំវញិរបាសាទធនោះ។ 
ធៅចធ ល ោះឆ្ប ាំ១៩៣៦-១៩៤៤ បុរាណ្ដ្ឋឌ នប ធ យសាំដរទទួលបានការទល់រទ និងពរងឹងធដ្ឋយដផបកខ្លោះ។ កិចចោាំ រ និងអភិ
រកសធៅសម័យធ ោះ បានធរបើសមាភ រៈដដកសរមាប់ធ្វើជាសបូលដដកទម និងធរបើធបែុងសរមាប់ជាធជើងទរម។ល។ 
 
ចប់ពើឆ្ប ាំ២០១៥មកទលន់ឹងបចចុបផនប រកុមអភិរកសងមម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធ្វើការជួសជុលនងិដងរកាបងាក ន់ម្ដ គ 
និងដផថរចាំននួពើរធៅែួប មក ថ្ ល។ កិចចការជសួជុលធនោះធ្វើធ ើងធដ្ឋយអបកជាំ ញដខ្មរសុទន ដដលទទលួបានការបណ្ថុ ោះ    
ប ថ្ ល និងបទពិធសា្ន៍ការងារពើសាទ ប័នអនថរជាែិដូចជា GACP របស់អា មឺ ង់ជាធដើម៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កនងុែែតលុា អាំញើធរំតអិបើឝរាានអនញុ្ញើតឿរជសួជលុសាំណងត់ចូ្ៗានច្ាំននួ ៤៧ករណ ី
ផាយធៅម្ងងទើ ១៣ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ រកុមការងារស គមន៍ 
 
របាយការណ៍្របស់រកុមការងារស គមន៍ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា របចាំដខ្ែុលា ឆ្ប ាំ២០១៧ ការអនុញ្ញដ ែសាំធណ្ើ ជួសជុល   
ែូចៗ ាមការធសបើរបស់របជាពលរដឌាមរយៈរកុមការងារស គមន ៍ មានចាំនួន ៤៧ករណ្ើ  កបុងធ ោះបានអនុញ្ញដ ែដល់ 
របជាពលរដឌ ចាំននួ ៣១ករណ្ើ ។ 
 
កបុងរបាយការណ៍្ដដដល កបុងចាំធ្មការអនុញ្ញដ ែឱ្យសាងសង ់និងជួសជុលែូចាចទាំង ៣១ករណ្ើ ធ ោះ មានធៅរសុក 
របាសាទបាគង ៤ករណ្ើ  រសុកពួក ៣ករណ្ើ  រកុងធសៀមរាប ២ករណ្ើ  និងរសកុប ធ យរសើ ២២ករណ្ើ  ធ ើយការ អនុញ្ញដ ែ
ទាំងធនោះ គឺធ្វើធ ើងធរកាយពើរកុមការងារចុោះធៅពិនិែយធ ើញថ្នជារបជាពលរដឌចស់ និងែរមូវការជាក់ដសថង។ 
 
ធរៅពើការងារអនុញ្ញដ ែសាងសង ់និងជួសជុលធ ើយធ ោះ កបុងធ ោះរកុមការងារស គមន ៍ក៏បានជយួការងារមួយចាំនួនផង 
ដដរកបុងធ ោះរមួមាន ការងារមនុសស្ម៌ និងកមមវ ិ្ ើធផសងៗធទៀែ ដូចជា ចុោះពិនែិយធមើលធភលើងធឆោះផធោះ២ខ្បងធៅភូមងិបល់ទទឹង 
 ុាំរបដ្ឋក រសុកប ធ យរសើ ផថល់កូនធឈើរបណ្ើ ែចាំននួ ៨០០ធដើម ដល់សាលាវទិាល័យ  ៊ាុន ដសន របាសាទបាគង       
ពិនិែយទើាាំងសុាំកាយដើដ្ឋកលូ់រ ាំធដ្ឋោះទឹក ធៅ ុាំខាប ែ រសុកពួក និងពិនែិយផធោះពលរដឌ១ករណ្ើ  ដដលដួលរ ាំលាំធដ្ឋយខ្យល់បក ់
ធៅភូមិដូនដកវ  ុាំដូនដកវ រសុកពួក។ 
 
រកុមការងារស គមន៍ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា រែូវបានបធងកើែធ ើងធដើមផើផសពវផាយអាំពើធបែិកភណ្ឍ  បស្តញ្ញជ បចាំធណ្ោះដឹងដល់ 
របជាពលរដឌ ធដើមផើឲ្យពួកោែ់បានចូលរមួកបុងកិចចការ រធបែិកភណ្ឍ ។ ទនធឹមនឹងធនោះ រកុមការងារស គមនក៍៏បានធឆលើយ 
ែបនងឹែរមូវការជាក់ដសថងរបស់របជាពលរដឌ ដដលធសបើសុាំជួសជុលែចិែួច និងអនុញ្ញដ ែជូនភាល មៗធៅនឹងមូលដ្ឋឌ ន ធដើមផើ 
សរមួលដល់ធពលធវលា និងការធ្វើដាំធណ្ើ ររបស់ពកួោែ់។ ធលើសពើធនោះធទៀែ រកុមការងារស គមន៍ក៏ជារកុមជួយសធស្តងាគ ោះ 
ប ធ ន់កបុងករណ្ើ ធរោោះថ្នប ក់្មមជាែិដដលធកើែមានធ ើងចាំធ ោះរបជាពលរដឌកបុងែាំបនអ់ងគរ និង ាំយកអាំធ្យដចកជូនស្តសថើ 
ធទើបសរមាលកូនជាធដើម៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

GACP នងឹរារពធែបួ២០ៅនាើាំៃនឿរៃរអភរិកើឝអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
គធរមាងអភិរកសអា មឺ ង-់អបសរា ដដលធៅកាែ់ថ្ន GACP (German Apsara Conservation Project) ស ការជាមួយ 
អងគការយូធណ្សកូរបចាំកមពុជា នឹងរបារពនខ្ួប២០ឆ្ប ាំម្នកិចចការអភិរកសអងគរ ធៅទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា ប ធ ប់ពើកចិចរប 
ជុាំធពញអងគរម្នគណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Agnkor  ដខ្្បូខាងមុខ្ធនោះ។ 
 
ធបើមិនមានអវើដរបរបួលធទ កមមវ ិ្ ើរ ាំឭកខ្ួប២០ឆ្ប ាំម្នការងារអភិរកសអងគររបស់អា មឺង ់ ធរកាមកិចចស ការជាមួយអាជាញ ្រ 
ជាែិអបសរា និងយូធណ្សកូនឹងរែូវរបារពនធ ើងធៅម្ងងទើ១៥ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុខ្ធនោះ។ ពិ្ើធនោះធរៀបចាំធ ើងរសបធពល 
ដដលអបកជាំ ញម្នគណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkorមកជបួជុាំោប  កបុងកចិចរបជុាំធពញអងគរបស់ខ្លួនធៅម្ងងទើ១៣-១៤ ដខ្្បូ ធនោះ
ដដរ។ 
 
 រធសៀលម្ងងទើ១៣ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ កិចចពិភាកាធទវភាគើរវាងែាំ្ង GACP អា មឺ ងដ់ឹក ាំធដ្ឋយ  ធលាក     
សាស្តសាថ ចរយ Hans Leisen និងអាជាញ ្រជាែិអបសរាដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់ រែូវបានធរៀបចាំធ ើងធៅទើ   
សាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធដើមផើបធងកើែគណ្ៈកមមការរមួមួយកបុងការធរៀបចាំពិ្ើឲ្យរបរពឹែថធៅធដ្ឋយរលូន។ 
 
ាមគធរមាង ពិ្ើដ៏មានខ្លមឹសារធនោះនឹងរបារពនធ ើងធៅសាលសនបិសើទអងគរម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធរកាមអ្បិែើភាពដ៏ខ្ពង់ 
ខ្ពស ់ ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ និងជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងអគគរដឌ
ទូែអា មឺ ង់របចាំកមពុជា រពមទាំងមានការចូលរមួពើសាំ្ក់មស្តនថើ និងអបកជាំ ញការជាន់ខ្ពស់របស់អងគការយូធណ្សកូ និង
គណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkor។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន របធទសអា មឺ ង់ាមរយៈសាកលវទិាល័យ បធចចកវទិា សិលផៈ និងវទិាសាស្តសថ TH KÖln បានចប់ធផថើម 
ធ្វើការសិការសាវរជាវធៅធលើចមាល ក់អបសរាធៅរបាសាទអងគរវែថចប់ពើឆ្ប ាំ១៩៩៥មក និងបានចបធ់ផថើមស ការជាមួយជា 
អាជាញ ្រជាែិអបសរាបធងកើែគធរមាងជួសជុលចមាល កអ់បសរា និងចមាល ក់ធលៀនធៅរបាសាទអងគរវែថពើឆ្ប ាំ១៩៩៧ រ ូែមកដល ់
បចចុបផនប។ ធរៅពើរបាសាទអងគរវែថ GACP ក៏បានជួសជុលដផបកខ្លោះដូចជា ចមាល ក់សិលាចរកឹជាធដើមធៅរបាសាទរកវា ន់ និង
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ធៅរបាសាទបាគង។ សាប ម្ដដ៏ចមផងមួយធទៀែម្នGACPគឺការបណ្ថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើជាំ ញដខ្មរធលើជាំ ញអភិរកសងម ធរកាម
កិចចស ការោ ងជិែសបិទនជាមួយសាកលវទិាលយ័ភូមិនធវចិិរែសលិផៈ។ រ ូែមកទល់ធពលធនោះ មស្តនថើជាំ ញជា ធរចើនរូប
មានសមែទភាពអាចអនុវែថការងារអភិរកសងមធដ្ឋយរកុមដខ្មរសុទនសា្ ដូចជា ការជួសជុលបងាក ន់ គធៅរបាសាទ ប ធ យ
សាំដរ ជួសជុលចមាល ក់ធាធៅរបាសាទរកវា ន ់និងការជួសជុលចមាល ក់ដផថរដដលរធបោះធាល ក់ពើរបាសាទឥដឌធៅបាគង ជាធដើម៕ 
 

     
 

     
 

របវតតេិច្តយិ ជយ័ននទ ែដលសងក់នងុបរេិវណរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
ធចែិយ ជ័យននធ មានទើាាំងសទែិធៅខាងធរកាយកបុងបរធិវណ្របាសាទអងគរវែថ ទិសខាងធកើែ ម្នដងវទើ៣។ មានមនុសសែចិ 
្ស ់ដដលបានដងឹពើរបវែថិធចែិយធនោះ អបកខ្លោះកម៏ិនដងឹថ្នជាធចែិយផង ចាំដណ្កអបកខ្លោះធទៀែ ក៏មនិទន់បានធ ើញដដរ។ 
ធែើធចែិយធនោះមានមានរបវែថិដបប្? ធ ែុអវើបានជាមនុសសធៅសម័យធ ោះ សង់ធចែិយកបុងបរធិវណ្របាសាទោ ង 
ដូធចបោះ? 
 
ធៅដងវទើ៣ ខាងធកើែ ម្នរបាសាទអងគរវែថ ទលមុ់ខ្ធចែិយ ជ័យននធ មានសិលាចរកឹមួយតធ ាំង បានសរធសរធរៀបរាប់ោ ង 
ពិសាឋ រ ជុាំវញិរបវែថិម្នការសង់ធចែិយធនោះ។ ធោងាមការរសាវរជាវរបស់ធលាករសើបណ្ឍិ ែ ធៅ សាវរស់ ដដលជាអបករបាជញ 
អកសរសាស្តសថដខ្មរ បានឱ្យដឹងថ្ន ធចែិយធនោះ សង់ធ ើងធៅឆ្ប ាំ ១៧០១ ម្នគ.ស និង ១៦២៣ សករាជ។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាកបណ្ឍិ ែ អា៊ា  ដ្ឋរទិន អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លអនថរជាែ ិ រសាវរជាវ និងែមកលឯ់កសារអងគរ ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បាន
ពនយល់ថ្ន សិលាចរកឹខាងធលើបានធរៀបរាប់ពើទុកខធសាករបស់ធលាក ជ័យននធ ដដលបានបាែ់បង់របពនន និងកូន និង បាន ាំ
សាកសពមកប ច្ុ ោះកបុងធចែិយធៅអងគរវែថ។ ធលាកបដនទមថ្ន ធលាក ជ័យននធ ជាមស្តនថើខ្ពង់ខ្ពស់មាប ក ់ ដដលបធរមើការកបុង រាជ
វា ាំង ដដលកាលធ ោះរាជធានើធៅឧែថុងគ។ 
 
ធលាក អា៊ា  ដ្ឋរទិន បានបនថថ្ន៖« ធគដឹងរែឹមថ្ន ោែ់មានទុកខធពលបាែប់ង់របពនន និងកូន ធ ើយក៏មិនដឹងថ្ន ការសាល ប់ធ ោះ 
ធដ្ឋយសារបញ្ញា អវើដដរ។ ដូធចបោះ ោែ់មិនដឹងយកធៅប ច្ុ ោះធៅទើ្ឱ្យស័កថិសម ក៏សធរមចយកមកប ច្ុ ោះធៅអងគរវែថធៅ 
ដដលជាទើសកាក រៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស»់។ 
 
ាមការពនយល់របស ់ធលាក អា៊ា  ដ្ឋរទិន និងធោងាមសិលាចរកឹ ចប់ពើស.វទើ១៦ ដលទ់ើ១៨ របាសាទអងគរវែថ រែូវបានធគ
ឱ្យធឈាម ោះថ្ន «រពោះវសិណុធលាក» ដដលជារពោះបចឆ មរណ្ មរបស់រពោះបាទ សូរយវរ មន័ទើ២។ ធនោះមាននយ័ថ្ន របាសាទអងគរវែថ
 សម័យកាលធ ោះ រែូវបានធគចែ់ទុក ជារបាសាទផង និងជាធចែិយផង។ ធោងាមសិលាចរកឹធៅ អងគរវែថ ទាំងរាស្តសថ 
និងដខ្សរាជវងានុវងស សម័យធ ោះ បានមកសាំពោះរពោះ ធ្វើបុណ្យ ធរបាសខ្ញុ ាំ និងធ្វើសចច របណិ្ធាន ជាធដើម។ ធនោះធបើាម
ការឱ្យដឹងពើ ធលាក អា៊ា  ដ្ឋរទិន។ 
 
ធៅសម័យធ ោះ ទាំងធលាក ជ័យ ននធ និងរាស្តសថទូធៅ បានយកសាកសពធៅប ច្ុ ោះធៅទើដដលធគចែ់ទុកថ្នជាកដនលងខ្ពង ់
ខ្ពស ់ និងអសាច រយ។ ជាំធនឿធនោះ មានែជារ ូែមក ធដ្ឋយអបករសុកដដលមានជាំធនឿ ដែងយកធាែុធៅប ច្ុ ោះធៅបរធិវណ្របា- 
សាទអងគរវែថ។ ធលាក អា៊ា  ដ្ឋរទិន បានធលើកឧទ រណ៍្អាំ ុងឆ្ប ាំ ២០០០ជាង ធពលធលាកធ្វើកាំ្យពើរបព័ននបងាូរទឹកកបុង 
បរធិវណ្របាសាទ ក៏របទោះធ ើញគាំនរឆអងឹជាធរចើន ទាំងកប់តធ លដ់ើ និងខ្លោះដ្ឋក់កបុងកុលាលភាជន៍។ 
 
ការណ៍្ធនោះធ ើយ ធទើបធ្វើឱ្យអបករសាវរជាវ បានទញធសចកថើសនបិដ្ឋឌ នោ ងចាស់លាស់ថ្ន របដ លអបករសុក មានបាំណ្ង 
ចង់ភាជ បន់ិសសយ័ជាមួយធចែិយដ៏្ ាំខ្ពង់ខ្ពស ់ របសរ់ពោះបាទសូរយវរ មន័ទើ២ ឬរបាសាទអងគរវែថ ធដើមផើឱ្យអបកដដលបានសាល ប់ធៅ 
បានខ្ពងខ់្ពស់ដដរ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

គេរមាងជសួជលុរកមុរាសាទរពុះពធិរូអេ្៱ើញម្នតអីនកជាំាំញែែមរបណ្តុះបណ្តើលបគុលកិេលើជាំាំញជសួជលុថម 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
គធរមាងអភិរកសជួសជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ ូររបស់មូលនិធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌កូធរ   KCHF និង KOICA ស ការជាមួយ 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា កាំពុងធបើកវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លជាំ ញជួសជុលងមដល់មស្តនថើបុគគលិកដដលបាំធពញអភិរកសជួសជុលធៅកបុង 
គធរមាងធនោះរយៈធពល៥ម្ងង ចប់ពើម្ងងទើ១៣ដល១់៧ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅការដ្ឋឌ នរបាសាទធការសក់ម្នរកុមរបាសាទ 
រពោះពិ្ូរតធ ល់។ 
 
រគូឧធទធសម្នវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លគឺជាមស្តនថើជាំ ញដខ្មរ ធលាក  ុង ្រ ើ និង ធលាក រ ើក ធរ  ែ ដដលជាមស្តនថើមានជាំ ញធលើ 
ការងារពាបាលងមជាធរចើនឆ្ប ាំ ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណ្វទិាបងាក រម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
ការធបើកវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺធដើមផើបដនទមចាំធណ្ោះដឹងនិងជាំ ញដលម់ស្តនថើបុគគលិកដខ្មរ ធដើមផើបាំធពញការងារអភិរកសជួស 
ជុលឲ្យកាន់ដែមានរបសិទនភាពកបុងគធរមាងជសួជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ ូរ។ 
 
ធលាក  ុង ្រ ើ បញ្ញជ ក់ថ្ន ធមធរៀនសាំខាន់ៗដដលធលាកបានយកដចករ ាំដលកដល់សិកាខ កាម ធៅធពលធនោះគឺ កព់័នននឹង 
ការពាបាលងម។ ធលាកធរៀបរាប់ថ្ន “ធយើងបានបធរងៀនពួកោែ់ឲ្យធចោះធ្វើឯកសារ ដូចជា ការធរៀបចាំដផនទើ ការបងាា ញអាំពើ 
របធភទជាំងឺរបសង់ម និងសរធសរធរៀបរាប់អាំពើវ ិ្ ើសាស្តសថ និងសមាភ រៈដដលធយើងរែូវពាបាលជាធដើម”។  
 
ធលាក្រ ើបនថថ្ន “ែពើធនោះធយើងបានបធរងៀនពួកោែ់ឲ្យធចោះយកជាែអិាំបលិធចញពើងម យកជាែិដដកធរចោះ និងសុើម ង់ដដល 
បារាាំង បានធរបើរបាស់កបុងសម័យមុនធដើមផើជួសជុលរបាសាទជាធដើម។ ប ធ បម់ក ធយើងក៏បធរងៀនពកួោែ់ឲ្យធចោះវ ិ្ ើែងម ការ
ផសាំសារធាែុផសាំធដើមផើភាជ ប់ងមជាធដើម”។ ធលាកបដនទមថ្ន រយៈធពលប ុធណ្តោះមិនរគប់រោន់ធទសរមាប់ធមធរៀនពាបាលងម ដែវាជា
មូលដ្ឋឌ នរគឹោះសរមាប់រកុមការងារធៅទើធនោះ។ ជាពធិសស រកុមការងាររបស់ធលាកនឹងធៅាមជួយកបុងធពលធរកាយៗ ធទៀែ
ធៅធពលដដលរកុមការងាររែូវការរូបធលាក។ 
 
ធលាក Park Dong Hee មស្តនថើសរមបសរមួលម្នគធរមាងធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន ការអធ ជ្ ើញមស្តនថើជាំ ញដខ្មរមកបណ្ថុ ោះប ថ្ លធៅ 
ធពលធនោះ គឺធដ្ឋយសារធយើងដឹងថ្ន ពួកោែ់មានបទពិធសា្ន៍រគប់រោន់សរមាប់ការងារពាបាលងម ចស់មុនយកមកធរបើ 
របាស់ធ ើងវញិ។ ធយើងមានអបកជាំ ញកូធរ  ដផបកពាបាលងមធនោះដដរ ដែជារបធភទងមធផសងពើធនោះ។ ធយើងចង់បានបធចចកធទស 
រធបៀបធនោះធៅធផធៀងតធ ែ់ជាមួយអបកជាំ ញរបស់ធយើងដដរ ធ ើយធយើងរ ាំពឹងឆលងកាែ់ការពិធសា្ន៍បនថិចធទៀែធៅ ធយើងនឹង 
អាចដចករ ាំដលកោប ធៅវញិធៅមកពើបធចចកធទសរបស់ដខ្មរ និងអបកជាំ ញកូធរ   ធពលអ គែ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាក Dong Hee បដនទមថ្ន ធនោះមនិដមនជាវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លដាំបូងធ ោះធទ គធរមាងបានគិែគូរធលើការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល ជា
សាំខាន់ជាមួយោប នងឹការងារអភិរកសជួសជុល។ ធយើងបានធរៀបចាំវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លជាធរចើនវគគរចួមកធ ើយ ដូចជា ការវាស់
សធង់ទឹកធរកាមដើ ការសិកាអាំពើរច សមពន័ន និងការបណ្ថុ ោះប ថ្ លធលើការធរបើរបាស់ឧបករណ៍្ទាំធនើបៗជាធដើម។ ជាមួយោប
ធនោះ ធយើងក៏បានប ជ្ូ នមស្តនថើជាំ ញធៅទទួលវគគប ថ្ លរយៈធពល៣ដខ្ធៅរបធទសកូធរ  ផងដដរ។ 
 
សិកាខ កាមដដលចូលរមួវគគវគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺជាមស្តនថើរបស់អាជាញ ្រជាែអិបសរារ៣រូបដដលស ការធ្វើកបុងគធរមាងគឺ   
មស្តនថើជាំ ញដផបកបុរាណ្វទិា វសិវកមម និងជាំ ញជួសជុល។ ធរៅពើធនោះ កមមករដខ្មរចាំនួន១២រូបកាំពុងបាំធពញការងារជួស 
ជុលជាមួយអបកជាំ ញ៕ 
 

     
 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរានងិមនទរីេបតកិភណឌវបើបធមេ៌ែតតសានទងុច្ុុះចតថេលៀពរងងឹកចិ្សចរបតបិតតឿិរេលើវសិយ័
េទសច្រណវ៍បើបធមន៌ងិេបតកិភណឌរកងុ Jining នងិតាំបនអ់ងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
 រធសៀលម្ងងទើ១៦ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ របធានមនធើរធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌ធខ្ែថសានទុងម្នសាធារណ្រដឌរបជាមានិែចិន 
បានដឹក ាំគណ្ៈរបែិភូជាធរចើនរូបចូលជួបសដមថងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងែាំ្ង ឯកឧត្តម 

រណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែអិបសរា និងបានចុោះ ែទធលខាពរងឹងកចិចស របែបិែថិការធលើវសិ័យធទសចរណ៍្ 
វបផ្ម៌ និងធបែកិភណ្ឍ រកងុ Jining និងែាំបន់អងគរធខ្ែថធសៀមរាប។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាកអនុរបធានមនធើរធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌ធខ្ែថ Wang Lei បានដងលងចាំ្ប់អារមមណ៍្រ ើករាយជាខាល ាំងចាំធ ោះជាំនួបជាមួយ 
ថ្នប ក់ដឹក ាំ និងរកុមការងាររបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា។ ធលាកក៏បានបងាា ញពើសកាថ នុពលធៅធខ្ែថសានទុងថ្នជាធខ្ែថមួយ 
សទិែធៅភាគខាងធកើែម្នរបធទសចិន មានធសដឌកចិចរ ើកចធរមើនលាំដ្ឋបទ់ើ៣ និងជាធខ្ែថមានរបជាជនធរចើនលាំដ្ឋប ់ ទើ២កបុង 
របធទស។ ធបើនិោយពើរបវែថិសាស្តសថនងិវបផ្ម៌ធៅធខ្ែថធនោះ គឺមានាាំងពើ៨០០០ឆ្ប ាំមុនមកធមល ោះ ធដ្ឋយមានសាំធណ្រ      
ឯកសារ និងការរសាវរជាវពើបុរាណ្វទូិចាស់លាស់។ ធលើសពើធ ោះធទៀែ អវើដដលលផើលាញជាងធគធៅធខ្ែថធនោះ គឺជារសុក 
កាំធណ្ើ ែរបស់ទសសនវទូិ ខុ្ងជ ឺនិងមានែាំបន់ធទសចរណ៍្លផើលាញជាធរចើនដូចជា ភបាំម្ងសាន មហាកាំដពង ដដលសុទនដែជា 
សមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក និងមានធឆបរសមុរទជាង៣០០០គើ ូដម ែដវងជាងធគ។ កបុងធ ោះមានធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម ៌
ចាំនួន១៩៧ដដលទទួលសាគ លព់ើរដ្ឋឌ ភិបាលចនិ និងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នវបផ្មន៌ិងអភិរកស១៧៩១កដនលងដដលបានទទួលសាគ ល ់
ធដ្ឋយធខ្ែថសានទុងដងមធទៀែ។  
 
ធលាករ ាំពឹងថ្ន ធខ្ែថសានទុងនងឹផថលអ់ែទរបធោជន៍ោ ងធរចើនកបុងការពរងឹងចាំណ្ងមិែថភាពម្នរបធទស ទាំងពើរដដលមាន 
ាាំងពើយូរអដងវង។ ពិធសសផថលឱ់្កាសស ការោប ជាបនថធទៀែធៅអ គែកាន់ដែរបធសើរធ ើងរវាងរកុង Jining និងអាជាញ  
្រជាែិអបសរាធលើដផបករគប់រគងវបផ្ម៌ធទសចរណ៍្។  
 
ដងលងកបុងឱ្កាសធ ោះ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ ក៏បានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាការចប់ធផថើមដ៏លអម្នទាំ ក់ទាំនងម្នសាទ ប័នទាំងពើរធលើ 
ដផបកមិែថភាពនិងការងាររគប់រគង ការអភិរកសធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម៌។ ឯកឧែថមបនថធទៀែថ្ន ធបើធទោះបើអងគរធទើបមានរបវែថ ិជាង
៣០០០ឆ្ប ាំ ដែក៏ជាអា្ចរកដ៏លផើលាញកាលអែើែកាល មានរបាងគរបាសាទជាង៦០០ធៅ សធពញធខ្ែថ ធសៀមរាប 
រមួទាំងវបផ្ម៌អរូបើជាធរចើនដដលទទួលបានការយកចិែថទុកដ្ឋក ់ ដងរកាពើសាំ្ក់របជាជនកបុងែាំបន ់ និងអាជាញ ្រជាែិ   
អបសរា។ គួរបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន កបុងែាំបនអ់ងគរមានកចិចស ការអនថរជាែិជួសជុសរបាសាទចាំននួ១៤របធទស និង២៥គធរមាង 
កបុងធ ោះក៏មានរបធទសចនិផងដដរបានជួសជុលរបាសាទចាំនួន២ គឺរបាសាទាដកវនិងធៅសាយធទវា។ 
 
ឯកឧែថមក៏រ ើករាយនឹងស ការកបុងដផបកពរងងឹចាំណ្ងមិែថភាព ក៏ដូចជាធលើវសិ័យរគប់រគងធទសចរណ៍្ ធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម ៌
ម្នរកុង Jining និងធខ្ែថធសៀមរាបឱ្យកាន់ដែរ ើកចធរមើន៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

ម្នតជីាំាំញៃនអាំញើធរំតអិបើឝរាែច្ករែំលកបទពេិសាធនឿ៍រៃររគបរ់គងរមណយីដាឋើនអងរដលរ់បតភិមូកពរីបេទស
ឥណឌេូណសុ ី
ផាយធៅម្ងងទើ ២០ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
ែបាមការធសបើសុាំរបស់របធទសឥណ្ឍូ ធណ្សុើ ដដលបានធមើលធ ើញពើភាពធជាគជ័យម្នការរគប់រគងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
ធៅម្ងងទើ២០ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ មស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានដចករ ាំដលកបទពិធសា្ន៍ធលើការងារអភិរកស 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដល់របែិភូម្នរបធទសឥណ្ឍូ ធណ្សុើចាំននួ១២រូប ដដលជាមស្តនថើជាំ ញដផបករគបរ់គងធទសចរណ៍្ធៅរបា 
សាទបូរ  ូប៊ាូឌួ។ 
 
ការដចករ ាំដលកបទពិធសា្ន៍ធនោះ ធ្វើធ ើងធៅស ឌ្ ោរបុរ ើអងគរធខ្ែថធសៀមរាប ធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ 
អគគ យករងទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្អងគរ ធដ្ឋយមានការធ្វើបទបងាា ញធៅធលើរបធានបទសាំខាន់ 
មួយចាំននួដូចជា ែួ ទើនិងធបសកកមមម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ការងារអភិរកសជួសជុលរបាសាទ ការរគប់រគងបរសិាទ នអងគរ 
ការអភិវឌណស គមន ៍និងការអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្អងគរ។ 
 
របធានរបែិភូ ធលាក Rino Wicaksono បានបងាា ញអាំពើធោលបាំណ្ងម្នរកមុការងាររបស់ធលាកថ្ន របាសាទបូរ  ូប៊ាូឌួ 
(Borobudur) គឺជារបាសាទធទលដ៏លអឯករបសរ់បធទសឥណ្ឍូ ធណ្សុើ ដែធយើងទទួលបានធភញៀវធទសចរណ៍្ដែកបុងរវាង ៤
មុឺន កប់ ុធ ត្ ោះកបុងមួយឆ្ប ាំ។ “ធយើងមកទើធនោះធដើមផើធរៀនសូរែពើរធបៀបរគប់រគងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ជាពិធសស គឺការរគប់ 
រគងធភញៀវធទសចរណ៍្ ដដលមកទសស អងគរជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ ធយើងសងឃមឹថ្ន ជាំនួបធលើកធនោះ គឺជាការចប់ធផថើមម្នទាំ ក់ 
ទាំនង ដ៏លអ ធពលអ គែយូរអដងវងរវាងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរបាសាទបូរ  ូប៊ាូឌួម្នរបធទសឥណ្ឍូ ធណ្សុើ”។ ធលាកបដនទមថ្ន 
ធលាកនឹងធ្វើរបាយការណ៍្ម្នជាំនួបធនោះដ្ឋក់ជូនរដឌមស្តនថើរកសួងធទសចរណ៍្ និងរបធា ្ិបែើរបស់ធលាក ធដើមផើបនថការងារ 
ធលើកិចចស របែបិែថិការធនោះ។ 
 

ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ បានបងាា ញនូវកិចចសាវ គមន៍ោ ងកក់ធៅថ ចាំធ ោះគណ្ៈរបែិភូ ធដ្ឋយសងកែ់្ងន់ថ្ន អាជាញ ្រជាែិ 
អបសរាដែងរ ើករាយនងឹការដចករ ាំដលក និងសិកាតល ស់បថូរបទពិធសា្ន៍ការងាររបស់ខ្លួនជាមួយនងឹប ថ្ របធទសដម្ទជានចិច។ 
ឯកឧែថមបដនទមថ្ន អាជាញ ្រជាែិអបសរាពិែជារ ើករាយកបុងការបនថធលើកចិចស របែបិែថិការជាផលូវការ ដដលអាចនងឹធកើែមាន 
 ធពលខាងមុខ្ធនោះ រវាងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរបាសាទបូរ  ូប៊ាូឌួ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ឯកឧែថមក៏បានបងាា ញដល់គណ្ៈរបែភូិអាំពើដា្ំ ក់កាលវវិែថន៍សាំខាន់ៗ ម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរដូចជា ការដ្ឋក់អងគរចូលជា 
សមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាករបឈមនឹងធរោោះថ្នប ក់កបុងឆ្ប ាំ១៩៩២ ការបធងកើែគណ្ៈកមាម ្ិការ ICC-Angkor ការកាំណ្ែ ់
រពាំរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ការបធងកើែអាជាញ ្រជាែិអបសរា ការបធងកើែចាប់ការ រធបែិកភណ្ឍ  និងការទទួលបានសនថិភាពធពញ 
ធលញធលើម្ផធរបធទស ាមរយៈធោលនធោបាយឈបោះៗ របស់របមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ី 

ពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា រ ូែធ្វើឲ្យអងគរដលងជាធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាករបឈមនឹង 
ធរោោះថ្នប ក់ចប់ពើឆ្ប ាំ២០០៤មក។ 
 

ជាមួយោប ធនោះដដរ របែិភូម្នរបធទសឥណ្ឍូ ធណ្សុើក៏បានធ្វើបទបងាា ញជូនមស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរាអាំពើការងាររគប់ 
រគងធៅរបាសាទបូរ  ូប៊ាូឌួ និងការរគប់រគងធទសចរណ៍្ធៅទើធ ោះ ធដើមផើតល ស់បថូរបទពិធសា្ន៍ជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា៕ 
 

     
 

     

រាជរដាឋើភាិលនងឹេរៀបច្ាំពធិបីងួសងួច្េរមើនេសច្កតសីែុដលរ់ពុះរាំណ្ច្រកកមពុំ េៅរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ២១ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន ដសែ រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានសធរមចបធងកើែរកមុការងារអនថររកសួងមួយ ធដើមផើធរៀបចាំពិ្ើបងួសួងចធរមើនធសចកថើសុខ្ជូនរពោះ 
រាជា្ចរកកមពុជា ធៅធដើមដខ្្បូ គឺចប់ពើម្ងងទើ២ ដល់ទើ៣ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅបរធិវណ្ខាងមុខ្របាសាទអងគរវែថ។ ពិ្ើធនោះ 
នឹងមានការចូលរមួពើថ្នប ក់ដកឹ ាំរគប់ជាន់ថ្នប ក់របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល រពោះសងឃ និង របជាពលរដឌជាធរចើន នអ់ងគ/ ក់។ 
 
ពោកជទំាវ សម៉ាន សអំន ឧប យករដឌមស្តនថើ រដឌមស្តនថើរកសួងទាំ កទ់ាំនងជាមួយរពឹទនសភា រដឌសភា និងអ្ិការកិចចមាន
របសាសន៍កបុងដាំធណ្ើ រចុោះពនិិែយទើាាំងធរៀបចាំពិ្ ើធៅរពឹកម្ងងទើ២១ ដខ្វចិឆិកាធនោះថ្ន ធដ្ឋយអនុវែថាមមែដិឹក ាំដខ៏្ពងខ់្ពស់



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    141 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

របស់ សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន និង សពមតចកិត្តិប្ព្ឹទ្ធរណ្ឌ ិត្ រ  ន រា៉ា នី នឹងធរៀបចាំពិ្ ើបួងសួង ចធរមើន
ធសចកថើសុខ្ជូនរពោះរាជា្ចរកកមពុជា និងជូនរបជាពលរដឌកមពុជា។ 
 
ាមរបសាសន៍របស ់ពោកជទំាវ សម៉ាន សអំន ការធរៀបចាំពិ្ើធនោះ គឺធដ្ឋយសាររពោះរាជា្ចរកកមពុជាបានទទួលធសចកថើ 
សុខ្សបាយ និងមានធសទរភាពនធោបាយ ដរបកាល យពើរបធទសរកលាំបាកកបុងសស្តងាគ ម មកជារបធទសដដលកាំពុងអភិវឌណ 
រគប់វសិ័យ។ ការធរៀបចាំពិ្ើសាស ធនោះធសាែ គឺរសបធៅាមធោលការណ៍្រាជរដ្ឋឌ ភិបាល កបុងការបែិបែថិរពោះពុទនសាស  
ជាសាស របស់រដឌ។ 
 
ការធរៀបចាំពិ្ើបងួសួងចធរមើនធសចកថើសុខ្ធៅធលើទកឹដើអងគរធនោះ ាមការធលើកធ ើងរបស់ ពោកជទំាវ សម៉ាន សំអន ធរ ោះ
ថ្ន អងគរជាទឹកដើអចឆរយិ ដដលមានរបាសាទអងគរវែថ និងរបាសាទជាធរចើនធទៀែ ដដលបុពវបុរសសម័យមុនបនសល់ទុក។ 
ដូធចបោះពិ្ ើបួងសួងធនោះ ធរៅពើធសចកថើសុខ្ចធរមើនសរមាប់រពោះរាជា្ចរកកមពុជា និងរបជាពលរដឌ ក៏ជាការដឹងគុណ្ដល់
បុពវបុរស ដដលបនសល់ទុកនូវរបាងគរបាសាទបុរាណ្រាប់ ន់ ដដលធយើងរែូវរមួោប  ដងរកាឱ្យបានគង់វងស ធដើមផើជាការដឹង
គុណ្ផងដដរ។ 
 
កបុងពិ្ ើចុោះពិនែិយទើាាំងធដើមផើធរៀបចាំពិ្ើបួងសងួចធរមើនធសចកថើសុខ្ ដដលធរោងធ្វើធៅធដើមដខ្្បូ ខាងមុខ្ ធៅរពឹកម្ងងទើ២១ 
ដខ្វចិឆិកាធនោះដដរ មានការចូលរមួពើពោកជទំាវ សម៉ាន សអំន ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និង
វចិិរែសិលផៈ និងជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា ឯកឧត្តម ឃមឹ រ  នស ង អភិបាលម្នគណ្ៈអភិបាលធខ្ែថធសៀមរាប      
ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងថ្នប ក់ដកឹ ាំមួយចាំនួនធទៀែ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ថ្ន កបុងពិ្ើបងួសងួធ ោះដដរ គឺនឹងមានការចូលរមួដ៏ខ្ពងខ់្ពស់ពើ សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន 
និង សពមតចកិត្តិប្ព្ឹទ្ធរណ្ឌ ិត្ រ  ន រា៉ា នី ថ្នប ក់ដឹក ាំរគប់ជាន់ថ្នប ក ់ របជាពលរដឌ និងមានការរាប់បារែធដ្ឋយមានរពោះសងឃ 
ចាំនួន ៥០០០អងគ។ ាមរយៈធនោះ ពោកជទំាវ សម៉ាន សអំន បានធ្វើការអាំ វ វដល់ថ្នប ក់ដឹក ាំ មស្តនថើរាជការ និងរបជា 
ពលរដឌឱ្យចូលរមួ អបអរសាទរ ធដើមផើទទួលកុសលផលបុណ្យធរៀងៗខ្លួន៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

សចគមនអ៍ភវិឌើឍនក៍សកិមមកមពុំ រពមេរពៀងទទលួទញិសែណក្្កើយពរីបំពលរដ៶េៅភមូធិមមំ តរិនុតាឯក 
ផាយធៅម្ងងទើ ២២ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
ែាំ្ងស គមន៍អភិវឌណនក៍សិកមមកមពុជា ដឹក ាំធដ្ឋយ ធលាកធវជជបណ្ឍិ ែ  ើ លាង បានជួបជាមយួ ឯកឧត្តម ម  ីម៉ា រា៉ា ឌី 
របធានគធរមាងភូមិ្មមជាែិរុនាឯកម្នអគគ យកដ្ឋឌ នអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងបានចុោះអនុសារណ្ៈធោគយល់ោប ធលើកិចច 
រពមធរពៀងបធងកើនការដ្ឋាំដាំ្ាំកសកិមមនិងទទួលទញិសដណ្ថ កតក យពើរបជាពលរដឌធៅភូមិ្ មមជាែិរុនាឯក កាលពើម្ងងទើ
២១ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើ ធលាក អុងឹ ែុងធអៀង មស្តនថើសរមបសរមួលម្នគធរមាងភូមិ្ មមជាែិរុនាឯកឱ្យដងឹថ្ន សដណ្ថ កតក យជា 
ដាំ្ាំមួយ របធភទមានការលាំបាកកបុងការបណ្ថុ ោះកូនដ្ឋាំ ដែមិនដមនជារុកខជាែិពិបាកដ្ឋាំធទ គឺរោន់ដែជើកដើជធរ ៣ែឹក ៤
រជុង លាយជើលាមកសែវ ជើអងាក ម និងដើដាំបូក ធ ើយដ្ឋក់ដ្ឋាំជាការធរសច។ ប ុដនថរុកខជាែិធនោះពិបាកកបុងការដងទាំបនថចិ គឺ
មិនរែូវការទឹកធរចើនធពកនងិធៅថ ធពក ធរ ោះវាអាចធ្វើឱ្យវាសាល ប់បាន កបុងធ ោះធៅដខ្ធមសា គឺពបិាកកបុងការដងទាំបាំផុែ 
ធដ្ឋយសាររលកកធ ថ ខ្ពស់។ ធលាក ែុងធអៀង បនថធទៀែថ្ន បចចុបផនបការដ្ឋាំដុោះសដណ្ថ កតក យធៅរុនាឯក គឺមានចាំននួ       
៤ កិា ធដ្ឋយរបជាពលរដឌ១៨រគួសារ។ រែឹមរយៈធពល៧ធៅ៩ដខ្នឹងទទួលផលបានធ ើយអារស័យធៅាមដើ និងការ 
ដងទាំ ធ ើយវាមានរយៈធពលរបមូលផលដល់ធៅ២០ធៅ៣០ឆ្ប ាំឯធ្ោះ។  
 
ធលាកធវជជបណ្ឍិ ែ  ើ លាង ដដលជារបធានស រោស្ុនែូចនងិម្យមរបចាំធខ្ែថធកាោះកុងដដរធ ោះបានឱ្យដឹង ការចុោះអនុ 
សារណ្ៈធនោះ គឺធដើមផើធលើកសធួយករមិែជើវភាពរបស់របជាជនធៅទើធនោះឱ្យកាន់ដែរបធសើរ ធរ ោះទើធនោះមានទើាាំងលអមាន 
្នធានមនុសសរគប់រោន ់ ធ ើយមិនធរបើគើមើកបុងការដ្ឋាំដុោះដដលធ្វើឱ្យផលែិផលមានែម្មលម្ងលធពលចូលកបុងទើផារស គមន៍។ 
រកុម ៊ាុនបានផថល់រោប់ពូជ ជើ បធចចកធទស និងទើផារចាំធ ោះរបជាកសិករដដលចង់ដ្ឋាំសដណ្ថ កតក យទាំងធៅរុនាឯក និង
ទូទាំង២៥ធខ្ែថរកុង។ 
 
ធលាករបធានស គមន៍បញ្ញជ ក់ធទៀែថ្ន ធដើមផើឱ្យផលិែផលរបស់ធយើង ាំធចញធៅកាន់ទើផារអនថរជាែិបាន រែូវមាន៣ 
ចាំណុ្ចសាំខាន ់គឺទើ១ រមួោប ធ្វើជាបណ្ថុ ាំ ស គមនន៍ិងស ករ ទើ២ ទិនបន័យជាក់លាក ់ទើ៣ ដ្ឋាំាមបធចចកវទិាសរ ើរាងគ និង
សុវែទិភាព ដដលជាែរមូវការរបស់អងគការសុខ្ភាពពិភពធលាក។ បចចុបផនបែរមូវការទើផារគឺ៤០០០០ធានកបុងមួយឆ្ប ាំដែ
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធយើងមិនអាចផថល់ដលទ់ើផារបាន ធទើបធយើងបាំផុសឱ្យរបជាជនដ្ឋាំ ធ ើយសដណ្ថ កតក យដដលដ្ឋាំបានស គមន៍នងឹ ាំធចញ
ធៅធរៅរបធទសផង និងមួយចាំននួផលែិធៅកបុងរសុកផង មិនឱ្យរបជាជនពិបាកកបុងការរកទើផារធ ើយ។  
 
ឯកឧត្តម ម  ី ម៉ា រា៉ា ឌី ក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ដល់ស គមន៍អភិវឌណន៍កសកិមមកមពុជា ដដលបានផថល់ឱ្កាសដ៏លអធនោះដល់ 
របជាកសិករ។ ឯកឧែថមនឹងជួយជាំរុញ ផសពវផាយ និងធលើកទកឹចិែថរបជាជនកបុងការដ្ឋាំដុោះដាំ្ាំធនោះឱ្យបានទូលាំទូលាយ 
ធរ ោះមានអបកចាំទិញលទនផលធយើងធដ្ឋយមិនបាចប់ារមភពើែម្មលនិងែរមូវការ៕ 
 

     
 

     
 

រមណយីដាឋើនអងរេៅែតបនតលើបលីើាញេរឿមដាំបលូសែុសនតភិាពនងិអភវិឌើឍនេ៍ៅកមពុំ  
ផាយធៅម្ងងទើ ២២ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖ លឹម រស៊ាូ 
 
ាាំងពើឆ្ប ាំ១៩៩៨ ជាធពលដដលកមពុជាទទួលបានសនថិភាពធពញធលញធលើម្ផធរបធទស ធរកាមនធោបាយឈបោះ-ឈបោះរបស ់
របមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា បាន
ធ្វើឲ្យកិែថិសពធអងគរខ្ចរខាច យកាន់ដែខាល ាំងធៅកាន់ឆ្កអនថរជាែិ។ 
 
ធរកាមដាំបូលសនថិភាព និងធសទរភាពនធោបាយធនោះ រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ក៏កាំពុងដែបនថភាពលផើលាញ និងកាន់ដែទក់ទញ 
ធភញៀវធទសចរជាែិ និងអនថរជាែិកាន់ដែធរចើនធ ើងៗឥែឈប់ឈរពើមួយម្ងងធៅមួយម្ងង។ អងគរធាល ប់ទទួលបានចា្ំ ែ ់ ធលខ្
១ ជាប់ោប ពើសាទ បន័វាយែម្មល្ាំៗធលើធលាកដូចជា Archaeo Madness, Trip Advisor, Lonely Planet ជាធដើម។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

របាសាទអងគរវែថគឺសកខើភាពមួយដដលបញ្ញជ ក់ធលើករណ្ើ ធនោះ ធដ្ឋយកាំធណ្ើ នម្នធភញៀវធទសចរឥែងមងយ និងមានដែធកើន 
ធ ើងនូវចាំនួនអបកចូលទសស ។ ជាក់ដសថង ជាធរៀងរាល់រពឹក ដដលរពោះអាទែិយមិនទន់រោះផង ធភញៀវធទសចរបានសរមកុ ធៅ
ធមើលទិដឌភាពម្ងងរោះ ធៅរបាសាទធនោះរាប់ ន់ ក់រចួធៅធ ើយ។ 
 
ធៅធរៀងរាល់រពឹែថិការណ៍្ម្ងងរោះចាំកាំពូលរបាងគក ថ្ លម្នរបាសាទអងគរវែថ (Angkor Equinox) ធភញៀវជាែិអនថរជាែិរាប់មុនឺ 
 ក់បានធៅរង់ចាំទសស ពុាំដដលខ្កខានមថង្ធ ើយ។ 
 
ភាពទក់ទញធភញៀវធទសចរមកកាន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរទាំងអស់ធនោះ ធរៅពើភាពលផើលាញម្នភាពអសាច រយរបស់របាសាទ 
តធ ល់ខ្លួន ធៅមានកាថ ដ៏សាំខានម់ួយធទៀែ ដដលធយើងមិនអាចបាំធភលចបានធ ោះគ ឺសនថិភាព និងធសទរភាពនធោបាយ ដដល 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានពុោះ រដធណ្ថើ មមកបាន និងកាំពុងដែបនថរកាធដ្ឋយរបុងរបយែ័បបាំផុែ។ 
 
ធនោះក៏ជាធមាទនភាពជាែិមួយ ដដលកូនដខ្មររគប់រូបរែូវយល់ដឹង និងចូលរមួដងរកាទាំងអស់ោប  ធ លគឺដងរកាទាំងសាប ម្ដ 
បុពវបុរស ដដលបានបនសល់ទុក និងចូលរមួដងរកានូវសមទិនផលដដលថ្នប ក់ដកឹ ាំកមពុជាបចចុបផនបបានរបឹងដរបងកសាងមក 
ឲ្យបានគង់វងសយូរអដងវង៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

្នាើកដ់កឹាំាំៃនអាំញើធរអបើឝរា ច្ុុះពនិតិើយទតីាាំងេរៀបច្ាំពធិបីងួសងួច្េរមើនេសច្កតសីែុេៅមែុអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ 
 
ធៅរពឹកម្ងងទើ២៧ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា រមួនិងមស្តនថើ កព់័នន បានចុោះរែែួពិនែិយ ទើាាំង
ធរៀបចាំពិ្ើបួងសងួ ចធរមើនធសចកថើសុខ្ជូនដល់រពោះរាជា្ចរកកមពុជា។ ាមគធរមាងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល ពិ្ើដ៏្ាំ ធនោះ 
ធរោងធ្វើធៅម្ងងទើ២ និងទើ៣ ដខ្្បូ ធៅបរធិវណ្មុខ្របាសាទអងគរវែថ។ 
 
ធដើមផើឱ្យកាន់ដែចាស ់ និងធ្វើឱ្យពិ្ើទាំងមូលដាំធណ្ើ រការធដ្ឋយរលូន ថ្នប ក់ដឹក ាំម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលដឹក ាំធដ្ឋយ 
ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់ រពឹកម្ងងទើ២៧ ដខ្វចិឆិកា បានដឹក ាំមស្តនថើ ពិនិែយរាល់ទើាាំង ដដលធរោងធរៀបចាំពិ្ើបួងសួង 
ធពលដ៏ខ្លើខាងមុខ្។ ឯកឧែថមអគគ យក បានរបាប់ដល់មស្តនថើរគប់ធោលធៅទាំងអស ់ រែូវយកចិែថទុកដ្ឋក ់ និងធរៀបចាំឱ្យ 
បានធរៀបរយ មុនពិ្ើបួងសងួចប់ធផថើម។ 
 
ការចុោះរែួែពនិិែយធៅរពឹកមិញធនោះ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានរបាប់ឱ្យសមាអ ែវាលធមម ខាងមុខ្អងគរវែថ កាែ់ធមម  និង
បាញ់ទឹកសមាអ ែផលូវបរធិវណ្មុខ្របាសាទអងគរជាធដើម។ល។ ធរៅពើធនោះ ក៏មានធរែៀមធដើមផើបទិចរាចរណ៍្ធៅខាងមុខ្ 
របាសាទផងដដរ កបុងធពលពិ្ើបួងសងួដាំធណ្ើ រការ ធដើមផើធា សនថិសុខ្ និងសុវែទិភាពដល់ថ្នប កដ់ឹក ាំ ដដលធរោងចូលរមួ 
កបុងពិ្ ើទាំងមូល។ 
 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា បានសធរមចបធងកើែរកុមការងារអនថររកសួងមួយ ធដើមផើធរៀបចាំពិ្ើបួងសងួចធរមើនធសចកថើសុខ្ជូនរពោះរា 
ជា្ចរកកមពុជា។ របធានគណ្ៈកមមការធរៀបចាំពិ្ើធនោះមាន ពោកជទំាវ សម៉ាន សអំន ឧប យករដឌមស្តនថើ រដឌមស្តនថើ 
រកសួងទាំ កទ់ាំនងជាមួយរពឹទនសភា រដឌសភា និងអ្ិការកិចច។ ពិ្ើធនោះ មានការចូលរមួធរកាមវែថមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស ់    
សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន នងិ សពមតចកិត្តិប្ព្ទឹ្ធរណ្ឌ ិត្ រ  ន រា៉ា នី ហ  ន សសន ។ 
 
គួរឱ្យដឹងផងដដរថ្ន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធរោងនឹងធរៀបចាំពិ្ើបងួសងួចធរមើនធសចកថើសុខ្ជូនរពោះរាជា្ចរកកមពុជាធៅ 
បរធិវណ្ខាងមុខ្របាសាទអងគរវែថ។ ពិ្ើធនោះធ្វើធ ើងកបុងបាំណ្ងសុាំធសចកថើសុខ្ជូនរពោះរាជា្ចរកកមពុជា និងរបជាពលរដឌ 
កមពុជា។ ជាងធនោះធៅធទៀែ ពិ្ើធនោះក៏មានបាំណ្ងធដើមផើ ដឹងគុណ្ដល់បុពវបុរសដខ្មរ ដដលសង់របាសាទអងគរវែថ និងរបាសាទ 
ជាធរចើនធទៀែ ដដលបនសល់មកដល់កូនធៅជាំ ន់ធរកាយធនោះ។ ពិ្ើធនោះ ក៏ធរោងមានការរាប់បារែធដ្ឋយមានរពោះសងឃចាំនួន 
៥០០០អងគផងដដរ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពី ីឿរដាកឱ់ើយអនវុតតឿរបងៃ់ថលេសវាសានករណៈសតពីឿីររគបរ់គងឿររបមលូច្ាំណលូ ពេីសវាេផើឝ
ងៗកនងុតាំបនរ់មណយីដាឋើនអងរតាមគណនីរបសអ់ាំញើធរអបើឝរា េៅធាំេរំតៃិនកមពុំ  សាៀេែតតេសៀមរាប 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពី ីឿរេរៀបច្ាំសណ្តើបន់កនាើបច់្ាំណត នងិអនកលកដ់រូេៅមែុបរេិវណរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៨ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧   
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ឯកឧតតម ប ើន ឈនិ ដកឹាំាំរបតភិរូតតួពនិតិើយទតីាាំងេរៀបច្ាំពធិបីងួសងួេៅមែុរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ៣០ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
 រធសៀលម្ងងទើ៣០ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ ឯកឧត្តម រ ៊ិន ឈិន ឧប យករដឌមស្តនថើរបចាំការ រដឌមស្តនថើសថើទើទទួលបនធុកទើ 
សថើការគណ្ៈរដឌមស្តនថើ និងជារបធានគណ្ៈកមមការអនថររកសួង បានដឹក ាំរកុមរបែិភូធដើមផើរែួែពិនែិយការងារធរៀបចាំទើាាំង 
របារពនពិ្ើបួងសងួចធរមើនធសចកថើសុខ្ជូនដល់រពោះរាជា្ចរកកមពុជា ដដលនឹងរបារពនធ ើងធៅមុខ្របាសាទអងគរវែថ  ម្ងង
ទើ២-៣ ដខ្្បូខាងមុខ្ធនោះ។ 
 
អមដាំធណ្ើ រកបុងឱ្កាសធនោះមាន ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសលិផៈ និងជារបធានអាជាញ  
្រជាែិអបសរា រមួនឹងថ្នប ក់ដកឹ ាំមកពើប ថ្ រកសងួ ក់ពន័នធផសងៗ ដដលជាសមាជកិម្នគណ្ៈកមមការធរៀបចាំពិ្ើ។ 
 
សូមបញ្ញជ ក់ថ្ន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលនងឹធរៀបចាំពិ្ើបងួសងួសុាំធសចកថើសុខ្ចធរមើនដល់រពោះរាជា្រកកមពុជា ធៅមុខ្របាសាទ អងគរ
វែថ ធដ្ឋយមានពិ្ើរាប់បារែរពោះសងឃ៥០០០អងគ ធរកាមអ្ិបែើភាពដខ៏្ពង់ខ្ពស ់ សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន 

សសន និង សពមតចកិត្តិប្ព្ឹទ្ធរណ្ឌ ិត្ រ  ន រា៉ា នី ថ្នប ក់ដឹក ាំរគប់ជាន់ថ្នប ក ់រពមទាំងរបជាពលរដឌទូធៅផងដដរ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ែផនកទី ៦ 
របោាំែែធន ូ

 

ពលរដ៶ោឝើងកុុះកររើករាយនងឹបាំេពញបណុើយំមយួ្នាើកដ់កឹាំាំំ តាិំមែុរាសាទអងរវតត 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៣ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ , អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
របជាពលរដឌរាប់ ន់ ក់បានសរមកុមកបាំធពញបុណ្យកុសល ាមរយៈការរាប់បារែរពោះសងឃជាង៥០០០អងគ ជាមួយ 
ថ្នប ក់ដឹក ាំរបធទស ធរកាមអ្ិបែើភាព សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរក 
កមពុជា  រពឹកម្ងងទើ៣ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅមុខ្របាសាទអងគរវែថដ៏អសាច រយរបស់ដខ្មរ។ 
 
ចើវរពណ៌្ធលឿងទុាំធរ ងរ ែរបស់រពោះសងឃគង់ធៅចាំក ថ្ លពិ្ើ អមធដ្ឋយសធមលៀកបាំ ក់ពណ៌្សធមម រាប់ ន់ ក់របស់ 
របជាពលរដឌាមរបម្ពណ្ើ បុណ្យទន សាំធ ងសូរែ្ម៌កងរ ាំពងាមឧធគោសនសពធ ម្ដកាន់មាូបអាហារ និងធរគឿងសកាក រ 
បូជា ទឹកមុខ្រ ើករាយរសស់រសស់រគប់រពោះអងគ រគប់ោប  ធពលធនោះ គឺពែិជាសកថិសមនងឹទើាាំងម្នរបាសាទអងគរវែថដដល ជា
និមិែថរូប ម្នអារយ្ម៌ដខ្មរដ៏លផើលាញ អែើែកាល។ 
 
ទិដឌភាពធនោះបានបញ្ញជ កោ់ ងចាស់ថ្ន របជាពលរដឌដខ្មរកាំពុងដែរមួរស់ធរកាមដាំបូលសនថិភាព និងវឌណនភាព ធរកាមការដឹក 
 ាំធលើមាោ៌ដ៏រែឹមរែូវម្នថ្នប ក់ដឹក ាំរបស់របធទសជាែិ ធពលបចចុបផនប។  
 
សូមទសស ទដិឌភាពថ្នប កដ់ឹក ាំ និងរបជាពលរដឌរាប់បារែរពោះសងឃ កបុងពិ្ ើបងួសួងចធរមើនធសចកថើសុខ្ជូនដល់រពោះរាជា 
្ចរកកមពុជា រពឹកម្ងងទើ៣ ដខ្្បូ ដូចែធៅ ៖ 
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រពតឹតឿិរណក៍ឡីា RAID Amazones េលើកទ២ីានោបេ់ផតើមេចើយេៅេលើទកឹដអីងរាំរពកឹមញិេនុះ! 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៤ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
RAID Amazones ជារពឹែថិការណ៍្កើឡាអនថរជាែិមួយដ៏មានរបជារបិយភាពបាំផុែធៅធលើពិភពធលាក មានសុទនដែ រ ើ ជា
អបកចូលរមួ ធដ្ឋយចប់គូោប ២ ក់ ឬ៣ ក់ធដើមផើរែ់ ជិោះកង ់ និងដចវទូក។ កើឡាធនោះ បធងកើែធ ើងធដ្ឋយអែើែ ពិ្ើករ
ទូរទសសន៍ជនជាែិបារា ាំងធឈាម ោះ ALEXANDER DEBANNE មានរយៈធពល១៥ឆ្ប ាំមកធ ើយ និងបានធ្វើ ធៅាមប ថ្
របធទសជាធរចើន កបុងធ ោះធនោះជាធលើកទើ២សរមាបក់មពុជាជាមាច ស់ផធោះ ដដលធរៀបចាំធ ើងធៅកបុងទឹកដើអងគរ។ 
 
កមមវ ិ្ ើធនោះបានរបារពនពិ្ើធបើកធៅស ឌ្ ោរបា រា ឌើសវ ើឡាអងគរ កាលពើរពឹកម្ងងទើ០៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធរកាមវែថមានរបស់ 
ឯកឧត្តម ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងស ការ ើ ធលាក ALEXANDER DEBANNE អបកធរៀបចាំកមមវ ិ្ ើ និង
ធលាក  ៊ាុន សុជាែ ិអបកសរមបសរមួលកមមវ ិ្ ើ។ 
 
ធលាក  ៊ាុន សុជាែ ិបានឲ្យដឹងថ្ន ធនោះជាធមាទនភាព្សស់រមាប់កមពុជា ដដលបានធ្វើជាមាច ស់ផធោះជាធលើកទើ២ធៅធលើ
ទឹកដើអងគរសរមាប់រពឹែថិការណ៍្កើឡា RAID Amazones លាំដ្ឋបព់ិភពធលាក។ ធៅកបុងឆ្ប ាំធនោះ មានកើឡាការនើចូលរមួចាំនួន
៣៤៧ ក ់មានអាយុចប់ពើ២៨ឆ្ប ាំដល៥់០ឆ្ប ាំ មកពើរបធទសបារាាំង សវើស ដបល សកិ កា្ដ្ឋ និងប ថ្ របធទសមួយ
ចាំនួនែូចធទៀែដដលនិោយភាសាអង់ធគលស។ 
 
ធលាក សុជាែ ិបនថធទៀែថ្ន កមមវ ិ្ ើកើឡាធនោះធ្វើធ ើងកបុងធោលបាំណ្ងធលើកទឹកចែិថស្តសថើថ្ន ពួកោែក់អ៏ាចធ្វើការងារនិងចូល
រមួកើឡាបានដូចបុរសដដរ ទាំងរែ់ចមាង យ ជិោះកង ់និងដចវទូក ដដលធនោះជាវញិ្ញដ សារបានកាំណ្ែក់បុងកមមវ ិ្ ើរយៈធពល ៥ម្ងង គឺ
ចប់ពើម្ងងទើ០៤ដល់ទើ០៩ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧។ ាមរយៈរពឹែថិការណ៍្កើឡាធនោះ បានធ្វើឲ្យពភិពធលាកសាគ ល់កមពុជា កាន់ដែ
ធរចើន ជាក់ដសថងធពលរែ់ចមាង យ ពួកធគនឹងបានសាគ ល់ពើរបាងគរបាសាទដ៏ធរចើនសននកឹរបស់ដខ្មរ ធពលជិោះកង់ពកួធគបានសាគ ល់
ពើការរស់ធៅរបស់របជាជន ភូមិសាស្តសថ ទិដឌភាពវាលរសូវ វាលដរសដ៏រសស់សាអ ែ និងធពលដចវទូក ពួកធគនងឹបានសាគ ល់ពើ
សកាថ នុពលធទសចរណ៍្ធៅបឹងទធនលសាបម្នកមពុជាផងដដរ។  
 
គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរថ្ន RAID Amazones នឹងធរៀបចាំជាធលើកទើ៣ធៅធលើទឹកដើអងគរមថងធទៀែ  ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ដដល 
មានកើឡាការនើចូលរមួចាំនួន២៥០ កប់ដនទមធទៀែ។ ចាំនួនធនោះគឺធដ្ឋយសារអបកចូលរមួធៅវគគទើ២មានធរចើនធលើសកាំណ្ែ់។ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធនោះជាធមាទនភាព្ស ់ ដដលការធរៀបចាំកើឡា RAID Amazones កាលពើឆ្ប ាំ២០១៤បានធជាគជយ័ោ ងខាល ាំង ធ្វើឲ្យអបក 
ចូលរមួចស់ងមើ មានបាំណ្ងចងម់កកានទ់ឹកដើអងគរជាងមើ៕ 
 

     
 

     
 

ឯកឧតតមបណឌតិ ស ុ៊ុំ មាឝើប ់ាំាំយកថវឿិេៅច្លូរមួបណុើយសពបគុលកិអាំញើធរំតអិបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៥ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង  រសើរែ័ប រូបភាព ៖ គធរមាងអភិវឌណន៍ភូមិ្មមជាែិរុនាឯក 
 
 លាង ចម្ងងទើ០៣ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែអិបសរា បានអធ ជ្ ើញធៅធោរព 
វញិ្ញដ ណ្កខននធលាក រពាំ ដ្ឋម ូ ជាសនថិសុខ្របចាំភូមិ្ មមជាែិរុនាឯក ដដលបានទទួលមរណ្ភាពកាលពើម្ងងទើ០៣ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ
២០១៧ កបុងជ ម យុ៤៦ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយខ្យល់គរ។ 
 
ឯកឧែថមអគគ យកបានសដមថងនូវធសចកថើធសាកសាថ យ និងទុកខធរកៀមរកាំជាមួយរកុមរគួសារសពដដលបានបាែប់ងប់ថើជាទើ 
រសឡាញ់ ធលាកឪពុកជាទើធោរព និងសាច់សាធលា ែិជាទើនឹករឭក។ កបុងធ ោះឯកឧែថមក៏បានរបគល់ងវកិារតធ ល់របស ់
អាជាញ ្រជាែិអបសរាចាំននួ៤លានធរៀលជួយដល់រគសួារសព រមួនឹងងវកិារធផសងៗធទៀែម្នរកុមការងារអាជាញ ្រជាែិអបសរាផង។ 
 
ធនោះជាការបាែ់បង់មួយដ៏្ាំធ្ងម្នសមាជកិរគួសារ ធ ើយសរមាប់សាទ ប័នក៏បានបាែប់ង់បុគគលិកធឆបើមមាប ក់ផងដដរ។ សូម 
កុសលផលបុណ្យនងិអាំធពើលអទាំងឡាយ ាមជួយដងរកា សូមឱ្យវញិ្ញដ កខននធលាក រពាំ ដ្ឋម ូ បានធៅកាន់ឋានបរមសុខ្កុាំបើ 
ធ លៀងឃាល ែធ ើយ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

     

េសច្កតជីនូដាំណងឹេរជើសេរើសបគុលកិ០២របូ ករមតិបរញិ្ញើបរត នងិករមតិសញ្ញើបរតទតុយិភមូ ិ                               
ឱើយបេរមើឿរៃរេៅាំយកដាឋើនអភវិឌើឍនវ៍បើបធម ៌សារមនទរី នងិបទដាឋើនេបតកិភណឌ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៥ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧   
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរបទិបរេិវណទសើឝាំមយួច្ាំននួេៅកនងុរាសាទអងរវតត សរមាបរ់ពតឹតឿិរណថ៍តរបូ អបអរ
សាទរែបួេលើកទ២ី៥ ៃនឿរដាកប់្លូរមណយីដាឋើនអងរកនងុប្៱េីបតកិភណឌពភិពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៥ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧   
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អាំញើធរំតអិបើឝរាេរេងោបៃ់ដគូំ មយួរដ៶ាលតាំបនX់ichengៃនទរីកងុេប ឿាំង របេទសច្និេដើមើបសីចរបតបិតតឿិរ
េលើវសិយ័េបតកិភណឌ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
 រធសៀលម្ងងទើ៥ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់ អគគ យកអាជាញ ្រជាែអិបសរាបានអនុញ្ញដ ែឲ្យ     
ធលាក Du Lingxin របធានគណ្ៈកមាម ្ិការអចិម្ស្តនថយម៍្នរដឌបាលែាំបន ់Xicheng ទើរកុងធប កាាំង បានជួបសាំធណ្ោះសាំ្ល 
ការងារ ទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
ជាំនួបពិភាកាធនោះ ធ្វើធ ើងធដើមផើពរងឹងកចិចស របែិបែថិការដផបកធបែិកភណ្ឍ ម្នសាទ ប័នទាំងពើរ គឺ រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរដដល 
ជាសមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាករបសក់មពុជា និងែាំបន់រដឌបាល Xicheng ម្នទើរកុងធប កាាំង សាធារណ្រដឌរបជាមានិែចនិ 
ដដលជាែាំបនបុ់រាណ្សាំបូរធៅធដ្ឋយសាំណ្ល់របវែថិសាស្តសថ និងជាកដនលងរបមូលផថុ ាំធដ្ឋយែឹកាងបុរាណ្វទិារគប់របធភទ ម្ន
របធទសចិន។ 
 
ឆលងាមកិចចពិភាកាធនោះ កិចចរពមធរពៀងផលូវការមួយអាចនឹងធរៀបចាំធ ើង ធពលខាងមុខ្ឆ្ប់ៗធនោះ ដដលនឹងរគប់ដណ្ថ ប់ 
ធលើការសិការសាវរជាវរមួោប  ការតល ស់បថូរបទពិធសា្ន៍ធលើការងារអភិរកសធបែិកភណ្ឍ  សកមមភាពជាំរុញវសិ័យធទសចរណ៍្ 
ម្នរបធទសទាំងពើរ និងការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសសសរមាប់ការងារយូរអដងវង៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរបទិរច្កច្លូកណ្តើលៀងេកើតៃនេេបរុៈទបីេីៅរាសាទបាំតើយរសី ោបព់ៃីថអាទតិើយ ៧េរាច្ 
ែែមគិសរិ ៅនាើាំរឿ ព.ស ២៥៦១ រតូវនងឹៃថទ១ី០ ែែធន ូៅនាើាំ២០១៧ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧   
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ច្មាយើកេ់តានងិពទុធបដមិាសមយ័កណ្តើលៃនរាសាទែរបរបូកាំពងុទទលួឿរអភរិកើឝជសួជលុពមី្នតជីាំាំញែែមរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៧ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
មស្តនថើជាំ ញដខ្មរដផបកអភិរកសងម ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណ្វទិាបងាក រម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា 
កាំពុងធ្វើការជួសជុលធលើចមាល ក់ធាចាំនួនពើរដដលមានទើាាំងធៅផលូវធ ើងធៅកាន់ជាន់ទើ៥ដផបកខាងធជើងនងិខាងែផូងនិង
បដិមារពោះពុទនរូបធ្វើធៅសម័យក ថ្ លចាំនួនពើរអងគ សទិែកបុងរបាងគក ថ្ ល ម្នរបាសាទដរបរូប ដដលសទិែធៅរជុងឦសាន 
ម្នរសោះរសង់ធលើបធ ថ្ យផលូវវង់្ាំ។ 
 
រកុមអបកបធចចកធទសដផបកអភិរកសងម កាំពុងធរៀបចាំរ ធ  និងសធូចចមាល ក់ធាដដលបានបាក់ធាល ក់ ក់ក ថ្ លខ្លួនធដើមផើធ្វើការ 
ជួសជុលធ ើងវញិ ចាំដណ្កបាំដណ្កដដលបាក់ដបកទាំងឡាយ ក៏រែូវសរមង់ចុោះប ជ្ ើ និងសកិារបភពសរមាប់យកធៅែភាជ ប់ 
រសបាមទរមង់ធដើមម្នចមាល កន់ើមួយៗ។ គធរមាងជួសជុលចមាល ក់ធា និងរពោះពុទនរូប នឹងធរោងចាំ្យធពលធវលា 
សរមាប់ដងទាំ ជួសជុលរបមាណ្ ៦ដខ្ សរមាប់ដាំធណ្ើ រជួសជុលរចួរាល់។ 
 
បដិមារូបរពោះពុទនអាំពើងមភក់ដដលរទង់ឈរពើរអងគជាប់ោប ធនោះ បានបាែ់រពោះធកសទាំងរសុង និងដ្ឋច់រែឹមកធជើង ធ ើយអាច 
រែូវបាន ាំធៅែមកល់កបុងរបាសាទធនោះកបុងសម័យក ថ្ ល (ស.វទើ១៥-១៦) គឺកាំ ុងធពលដដលដខ្មរងាកមកធោរពរពោះពុទន 
សាស ធងរវាទវញិ ែផែិរបាសាទធនោះធដើមធ ើយគឺសាងឧទធសិដល់រព ម្ ដសាស ។  
 
ធលាក  ុង ្រ ើ អបកដឹក ាំគធរមាងជួសជុលធនោះបញ្ញជ ក់ថ្ន ធគពុាំបានដឹងចាស់លាស ់ ពើធពលធវលា និងមូលធ ែុដដល 
ចមាល ក់ធាទាំងធនោះបាក់ធាល ក់ ក់ក ថ្ លខ្លួនធៅជាន់ខាងធរកាមធ ោះធទ។ ដផអកាមសាល កសាប មដដលធសសសល ់ចមាល ក់ធា 
ទាំងធនោះ គឺកនលងមកធាល ប់ទទួលការជួសជុលធដ្ឋយសាលាបារាាំងចុងបូ ៌ (EFEO)។ សាទ នភាពបចចុបផនបចមាល ក់ធាបងាា ញ 
អាំពើសបូលដដកដដលបានធរបើរបាស់សរមាប់ពរងងឹបានរងការពុកផុយខាល ាំង។ ដូចធនោះ ចមាល ក់អាចរែូវរធបោះធាល ក់ធដ្ឋយសារ ការ
ងយចុោះម្នគុណ្ភាពសមាភ រ:ពរងឹងទាំងធ ោះ។ 
 
លទនផលធលើដផបកកិចចការដងទាំ អភិរកសនិងជសួជុលចមាល ក ់ បដិមាធៅរបាសាទដរបរូបកបុងឆ្ប ាំ២០១៧គឺបានជួសជុលរចួរាល ់
នូវចមាល ក់ធាចាំនួន៣ និងកាច់ចមាល ក់ដផថរចាំននួពើរធៅប មរជុងឦសាន និងរជុង យព័យដផបកខាងធលើ និងចមាល ក់ពុកផុយធលើ 
សសរធពរជមួយចាំននួធទៀែ។  
 
បាំណ្ងនងិជធរមើសម្នការជួសជុលចមាល ក់ធា និងចមាល ក់រពោះពុទនរូបអាំពើងមភក់ធនោះ គឺធដើមផើផថល់ការធលើែម្មលវែទុសិលផៈ ពិធសស 
សរមាប់ដផបកសាស  ធ ើយរាល់ដាំ្ក់កាលនើមួយៗម្នដាំធណ្ើ រការជួសជុលរែូវធោរពនូវបទដ្ឋឌ នបធចចកធទសរែមឹរែូវ 
ធ លគឺ រាល់បាំដណ្កងមែូច្ាំទាំងឡាយដដលរធបោះដ្ឋច់ធចញពើទរមង់ធដើមម្នចមាល ក់រែូវការរបមូល រពមទាំងធ្វើកាំណ្ែ់រា 
ជាក់ចាស់ធដ្ឋយគិែធលើគុណ្ភាពងម និងលទនភាពអាចយកធៅធរបើរបាស់ធ ើងវញិកបុងការែភាជ ប់ោប ាមទរមង់ធដើមម្ន បដិ
មា។ ធដ្ឋយដ ក កិចចការសមាអ ែធលើម្ផធងម ជាបធចចកធទសចាំបាច់សរមាបជ់រមោះជាែអិាំបិល ដដលបនសល់នូវកាំណ្ក ជាធរចើន
សអិែជាប់ធៅធលើម្ផធងមទាំងធ ោះ។ កបុងធ ោះ ការជួសជុលក៏មានការតល ស់បថូរសមាភ រៈចស់ៗដូចជា ដដកទមដដលពុក ផុយ
បានតល ស់បថូរដដកទមងមើ និងបិទភជែិបាយអងមើចូលកបុងសាប មរបធហាងែូចឆ្ម  រមួទាំងភជិែសាប មធរបោះសរមាប់ការ រនូវ ជរមាប
ទឹក។ ចាំធ ោះរពោះធកសដដលបាែ់បង់របស់រពោះពុទនរូបទាំងពើរ រកុមអបកបធចចកធទសនឹងធ្វើការសិការសាវរជាវបដនទម ធដើមផើ ាំ
យកធៅែភាជ ប់ធ ើងវញិ។  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រកុមអភិរកសងមម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា ដឹក ាំនងិអនុវែថការងារតធ ល់ធដ្ឋយកូនដខ្មរ ដដលធាល ប់ឆលងកាែ់ការធរៀនសូរែ និងបទ 
ពិធសា្ន៍ជាមួយការដ្ឋឌ នបរធទស ធ ើយបនថបធចចកធទសធនោះសរមាប់សធស្តងាគ ោះធបែិកភណ្ឍ វបផ្ម ៌ ាមរយៈការជួសជុល 
រាល់កាចច់មាល ក់ដដលរងការពុកផុយទាំងឡាយធៅាមរបាសាទ  កបុងែាំបន់អងគរងម៕ 
 

     
 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាជរមញុទផីើារកសផិលអនករសកុអងរតាមរយ:កមមវធិតីាាំងបៃលើញផលតិផលបែនល ែផលេឈើកមពុំ េលើក
ទ១ី០េៅទរីកងុេសៀមរាប 
ផាយធៅម្ងងទើ ០៩ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
ម្សព ធប ងធបា ោះ រែកូន នធ ង រែឡាច សដណ្ថ កករួ រែសក ់រែប់ និងកូនរុកខជាែិពូជជាធរចើន រែូវបានាាំងលកោ់ ង ធសអក
សកោះធៅកបុងសថង់របស់អាជាញ ្រជាែអិបសរាកបុងពិព័រណ៍្ផលិែផលបដនល ដផលធឈើកមពុជាធលើកទើ១០ កាលពើម្ងងទើ០១ ដល ់ ម្ងងទើ
០៥ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧កនលងមកធនោះ។ 
 
ធលាក ឡាច មយូរា  បុគគលិកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ជារបធានរកុមកសកិមមកបុងគធរមាងអភិវឌណន៍ធសដឌកិចចស គមន ៍និងធបែិ 
កភណ្ឍ អងគរ (ACHA) ស ការជាមួយរបធទសញូវធ សដ ន បានឱ្យដឹងថ្ន ធនោះជាធលើកទើ១ដដលកសិផលរបស់កសិករ 
កបុងែាំបន់អងគរបានយកបដនលរបស់ខ្លួនមកលក់កបុងពពិ័រណ៌្ថ្នប ក់ជាែិធលើកទើ១០ធនោះ ធ ើយក៏ទទួលបានការោាំរទោ ងធរចើន។  
 
ធលាក មយូរា  បនថធទៀែថ្ន ការលក់កបុងរយៈធពល៥ម្ងងធនោះ ជាឱ្កាសលអសរមាប់របជាកសកិរ ដដលបានទាំងលុយកាក ់និង
បានផសពវផាយពើផលែិផលរបស់ខ្លួន ពិធសសោែ់បានដងឹពើទើផារថ្នលក់អវើដ្ឋច ់ របស់អវើដដលោែ់គួរដ្ឋាំ រមួទាំងបាន 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

សាគ ល់ពើម្ដគូផគែ់ផគង់ធផសងៗទក់ទងនឹងកសិកមមផងដដរ។ ទក់ទងនងឹការដ្ឋាំដុោះធនោះ គធរមាង ACHA បានយកចែិថទុកដ្ឋក ់
ជួយបណ្ថុ ោះប ថ្ លកសកិរពើរធបៀបដ្ឋាំដុោះ ការធរបើរបាស់ជើ ការធរជើសធរ ើសពូជ រធបៀបម្នការរបមូលផល និងស ការជាមួយ 
អងគរការធផសងៗធដើមផើធ្វើោ ង្ឱ្យជើវភាពរបជាជនមានភាពរ ើកចធរមើនធលើដផបកកសិកមម។ បចចុបផនបមាន១៥រគួសារមក ពើ
៤ែាំបន ់ គឺរកបើធរៀល ដូនដកវ ធៅរសើវបុិល និងរពោះដ្ឋក់បានទទលួធជាគជ័យធលើការដ្ឋាំដុោះ ធ ើយអាចផគែផ់គង់ផលិែផល 
ទាំងធ ោះដល់ទើផារ។ កបុងធ ោះគធរមាង ACHA ធៅអ គែនឹងជួយរបជាកសិកកបុងការផគែផ់គង ់បដនលធៅកាន់ទើផារ ឱ្យបាន
ជាធរៀងរាល់ម្ងង។ 
 
ធលាក  ុង អា៊ា ន មកពើភូមអូិរទទឹង ភូមិរពោះដ្ឋក ់រសុកប ធ យរសើ ជាកសិករមួយរូបដដលបានទទលួធជាគជ័យធលើការដ្ឋាំដុោះ
បានធលើកធ ើងថ្ន កបុងដាំ្ក់ដ្ឋាំាំបដនលដដលពិបាកបាំផុែគឺការដងទាំកូន ដែធដ្ឋយបានការបណ្ថុ ោះប ថ្ លពើគធរមាង ACHA 
ធលាកពូក៏ទទលួបានលទនផលលអរបធសើរអាចមានបដនលសរមាប់ ូបចុករគប់រោន ់ និងអាចយកមកលក់ធៅធលើទើផារបាន
ធទៀែ។ ជាមួយោប ធនោះ ធលាកក៏បានដងលងអាំណ្រគុណ្ដល់គធរមាង ACHA ដដលបានជួយផថល់ជាសមាភ រៈ និងបធចចកធទសកបុង
ការដ្ឋាំដុោះ ឱ្យទទួលបានផលជាទើោបច់ិែថ ពិធសសធ្វើឱ្យធលាកពូកាន់ដែចង់ដ្ឋាំ ធរ ោះជាបានជួយធលើក កមពសជ់ើវភាពរស់
ធៅបានលអជាងមុន៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

Raid Amazones រពតឹតឿិរណក៍ឡីាែដលផើារភាជើបន់ងឹវបើបធម ៌អរយិធម ៌របវតតសិា្សត វសិយ័េទសច្រណ ៍ជវីភាពពតិៗ
របសរ់បំជនែែមរេៅឿនព់ភិពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១១ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
អស់រយៈធពល៥ម្ងងមានទាំងរែ ់ជិោះកង ់ ដចវទូក បាញ់្បូ ឆលងកាែឧ់បសគគជាធរចើនធៅកបុងទកឹដើអងគរ រពឹែថិការណ៍្កើឡាអនថរ
ជាែិ Raid Amazones បានប ច្បោ់ ងធជាគជយ័ និងរបារពនពិ្ើបិទធៅស ឌ្ ោរបា រា ឌើសវ ើឡាអងគរ  យប់ ម្ងងទើ០៩ 
ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ ២០១៧ ធរកាមវែថមាន ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យរងអាជាញ ្រជាែិអបសរាែា្ំ ងអគគ យក ធលាក 
ALEXANDER DEBANNE អបកធរៀបចាំកមមវ ិ្ ើ និងធលាក  ៊ាុន សុជាែ ិ អបកសរមបសរមួលកមមវ ិ្ ើ រមួទាំងកើឡាការនើទាំង
៣៤៧ កចូ់លរមួោ ងសបាយរ ើករាយ។ 
 
ធលាក  ៊ាុន សុជាែ ិបានឱ្យដឹងថ្ន សរមាប់ឆ្ប ាំ២០១៧ កើឡា Raid Amazones បានទទួលធជាគជយ័ោ ងខាល ាំង ដងមទាំង 
បនសល់ទុកនូវសាប មញញឹម ភាពរ ើករាយ សាមគគើភាព និងបទពិធសា្ន៍ជើវែិដល៏អធៅធលើទឹកដើកមពុជា កបុងចែិថកើឡាការនើ ទាំង
អស់។ Raid Amazones មិនដមនរោន់ដែជាកើឡា ដែវាផារភាជ ប់នឹងវបផ្ម ៌អរយិ្ម ៌ របវែថិសាស្តសថ ពិធសសទិដឌភាពភូមិ
រសុកជនបទ ភូមិបដណ្ថ ែទកឹធៅកាំពងភ់លុកដ៏រសស់សាអ ែ និងជើវភាពពិែៗរបស់របជាជនដខ្មរ ជាអវើដដលធភញៀវចង់ធ ើញចង់
ដឹង ធ ើយធរៅពើមករបកួែាមវញិ្ញដ សារ កើឡាការនើទាំងអស ់ ក៏បានចូលរមួធលើកកមពស់ធទសចរណ៍្ស គមន ៍ ជាធរចើន
ដូចជា ជិោះរធទោះធោ រចូែរសូវ កិនរសូវ និងបធរងៀនធកមងៗផងដដរ។ 
 
ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន Raid Amazones នឹងវលិមកទឹកដើអងគរជាធលើកទើ៣ ធៅដខ្មិ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយសារកមពុជាមានការ 
ទក់ទញធលើដផបកធទសចរណ៍្ ធ ើយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលក៏បានផារភាជ ប់ដផបកធនោះធៅនឹងវសិ័យកើឡាផងដដរ។ មា ងធភញៀវធទសចរ 
ភាគធរចើនចង់ជោិះកង់កមានថជាដផបកមួយម្នធទសចរណ៍្ោម នដផសងជួយដលប់រសិាទ ននិងជួយដលសុ់ខ្ភាពដងមធទៀែ។  
 
អបករសើ FABIENNE GUICHET មកពើរបធទសបារាាំងបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ធនោះជាធលើកទើ៥ដដលអបករសើបានចូលរមួកើឡា Raid 
Amazones និងជាធលើកទើ១ដដលទទួលបានធលខ្៣ធៅកមពុជា។ ោែ់មានបាំណ្ងចូលរមួរបកួែធៅកមពុជាាាំងពើឆ្ប ាំ 
២០១៤ ដែធដ្ឋយសាររបួសធជើងធទើបអាក់ខាន។ អបករសើចប់អារមមណ៍្ជាខាល ាំងចាំធ ោះទិដឌភាពដដលបានធ ើញធពលរបកួែ 
ោែ់សបាយ្ស់ដដលបានធ ើញភាពអសាច រយម្នរបាសាទអងគរវែថ ការរស់ធៅរបស់របជាជន ពិធសសសាប មញញឹមរបស ់
របជាជន ការរាក់ទក់របស់កុមារកមពុជាធៅអបអរាមផលូវរ ូែ។ កបុងធ ោះ អបករសើក៏បានជួយបធរងៀនធកមងៗ និងដចកធសៀវ 
ធៅដល់កុមារកមពុជាធៅកាំពង់ភលក ់ ដដលអបករសើបាំធភលចមនិបានធពលធ ើញសាប មញញឹមរបសកុ់មារធៅទើធ ោះ។ អបករសើនឹង 
វលិរែ ប់មកទសស កមពុជាឆ្ប់ៗជាមួយសាវ មើ និងរកុមរគួសារ ធរ ោះទើធនោះសាអ ែ អសាច រយ និងរបជាជនធ រធពញធៅ 
ធដ្ឋយសាប មញញឹមនិងភាពរាក់ទក់។  
 
ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ បានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាធលើកទើ១៦ម្នរពឹែថិការ Raid Amazones និងជាធលើកទើ២ដដលរកមុ ៊ាុន 
ZBO បានធរៀបចាំធៅអងគរ។ ាមរយៈកមមវ ិ្ ើធនោះបានផថល់ផលចាំធណ្ញោ ងធរចើនដលក់មពុជា ពិធសសែាំបនអ់ងគរ ធរ ោះបាន 
រមួចាំដណ្កធលើកកមពស់វបផ្ម៌នងិធបែកិភណ្ឍ ែាំបន់អងគរធៅកាន់ឆ្កអនថរជាែ ិ និងបងាា ញថ្នកមពុជាជារបធទសដដលមាន 
សុខ្សនថិភាព ដដលមានការយកចិែថទុកដ្ឋក់ខ្ពសធ់លើវសិ័យធបែិកភណ្ឍ  ធទសចរណ៍្ និងកើឡាឱ្យរ ើកចធរមើន ធរកាមការ 
ដឹក ាំដឈ៏ាល សម្វរបស់ សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជា ឱ្យធភញៀវ
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធទសចរបានធ ើញពើសាប មញញឹមរបស់របជាជនដខ្មរ ការរាក់ទក់ និងភាពកក់ធៅថ ។កបុងធ ោះកបុង មអាជាញ ្រជាែិអបសរា
ដដលមានែួ ទើរគប់រគងែាំបនអ់ងគរ ក៏បានស ការោ ងសបិទនជាមួយរកមុ ៊ាុនធរៀបចាំរពឹែថិការធផសងៗ បានធរៀបចាំឱ្យមានផលូវ
លអរបធសើរសរមាប់ធងមើរធជើង ផលូវកង់ និងផលូវោនយនថ និងសុវែទិភាពទាំងកបុងម្រព រពមទាំងសុខ្សុវែទិភាពទាំងសាប ក់ធៅផងដដរ៕ 
 

     
 

     
 

អនកជាំាំញឿរំនែ់ពសអ់ាយស ីុស ីុ-អងរ ច្ុុះពនិតិើយឿរៃររុុះេរើសាំណងែ់សុច្ើាបក់នងុតាំបនអ់ងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១២ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
ធៅរធសៀលម្ងងទើ១១ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ រកុមអបកជាំ ញការជាន់ខ្ពស់ដផបកអភិរកសម្នគណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ បាន
ចុោះរែួែពិនិែយធមើលការងារចុោះរុោះធរ ើសាំណ្ង់ខុ្សចាប់កបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
បញ្ញា សាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺជាធរឿងរធសើប ធពលកនលងមក ដដលអងគការយូធណ្សកូ ក៏ដូចជាគណ្ៈកមាម  
្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ ធាល ប់បងាា ញការរពួយបារមភ និងផថលអ់នុសាសន ៍ដល់អាជាញ ្រជាែអិបសរា ដដលមានភារកិចចរគប់រគង 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបវែថិសាស្តសថអងគរ។  
 
ការលួចសាងសងខុ់្សចាប់កបុងអាំ ុងយុទន ការធបាោះធឆ្ប ែ ឆ្ប ាំកនលងធៅ បានធ្វើឲ្យប ោះ ល់ោ ងខាល ាំងដល់ែម្មលធលចធធាល  
ជាសកលម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធ ើយអងគការយូធណ្សកូក៏បានសដមថងធសចកថើរពួយបារមភផងដដរ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

កបុងការជូនដាំធណ្ើ ររកុមជាំ ញការជាន់ខ្ពស់ធៅពិនែិយសាំណ្ង់ខុ្សចាប់ដដលរែូវបានរុោះធរ ើធនោះ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់
អគគ យកអាជាញ ្រជាែអិបសរាបានបងាា ញអាំពើឆនធៈមុែមាាំរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធលើកិចចការអភិរកសធបែិកភណ្ឍ អងគរ ជា
ពិធសស គឺែុលយភាពរវាងការអភិវឌណនិងការអភិរកស ដដលមិនធ្វើឲ្យប ោះ ល់ែម្មលធលចធធាល ជាសកលម្នធបែិកភណ្ឍ  និងការ
ធោរពនូវបទដ្ឋឌ នធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក។ 
 
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧែថមក៏បានបងាា ញនូវដាំធ្ោះរសាយមួយចាំននួដដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាបានធរៀបចាំធ ើងសរមាប់ 
ធដ្ឋោះរសាយនូវកាំធណ្ើ នរបជាជនធៅកបុងែាំបន់អងគរធ ោះគ ឺការបធងកើែទើកដនលងរបកបធដ្ឋយភាពងាយរសួលរស់ធៅមួយកដនលង 
ដដលធៅធរៅែាំបន់ធបែិកភណ្ឍ  ធដើមផើជូនដល់របជាពលរដឌដដលចង់បាំដបករគួសារ ធ ើយសម័រគចិែថធៅរស់ធៅ។ ទើកដនលង 
ដដលរែូវបានបធងកើែធ ោះគ ឺ គធរមាងអភិវឌណន៍ភូមិ្ មមជាែិរុនាឯក ដដលសពវម្ងងមានរបជាពលរដឌបានសម័រគចិែថធៅរស់ធៅ 
របមាណ្ជាង១០០រគួសារ។ 
 
ធរកាយពិនិែយទើាាំងមួយចាំនួនធ ើយ រកុមអបកជាំ ញការជាន់ខ្ពស់នងឹពិភាកាតល ស់បថូរធោបលោ់ប លមអិែបដនទមធទៀែកបុង 
កិចចរបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរខាងមុខ្ ធដើមផើរោិះរកដាំធ្ោះរសាយបដនទមធលើការងារទប់សាក ែ់សាំណ្ង់ខុ្សចាបក់បុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ ន 
អងគរ។  
 
គួរឱ្យដឹងផងដដរថ្ន ធរៅពើពិនិែយធមើលការងាររុោះសាំណ្ង់ខុ្សចាប ់ រកុមអបកជាំ ញការជាន់ខ្ពសក់ប៏ានចុោះពិនិែយធមើលការ 
ដ្ឋឌ នជួសជុលធៅាមរបាសាទជាធរចើន ធដ្ឋយរមួទាំងផលូវវង់្ាំ ដដលធរោងនឹងធ្វើការជួសជុល ធពលខាងមុខ្ធនោះផង៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

គណ:កមាមើធិឿរអាយសុសីុ-ីអងរនងឹេបើកកចិ្របជុាំេពញអងេលើកទ២ី៤ របសែ់លនួេៅៃថទ១ី៣-១៤ ែែធន ូៅនាើាំ២០១៧ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១២ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
គណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែិធដើមផើសរមបសរមួលកចិចោាំ រ និងអភិវឌណន៍រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបវែថិសាស្តសថអងគរធៅកាែ់ថ្ន អាយសុើ 
សុើ-អងគរ (International Coordination Committee for the Safeguarding and Development of Historic Site of 
Angkor : ICC-Angkor) នឹងធបើកកិចចរបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៤របសខ់្លួន ធៅម្ងងទើ១៣ និងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧  សា
លសនបិសើទអងគរ ធៅមជឈមណ្ឍ លអាជាញ ្រជាែិអបសរា។  
 
កិចចរបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ នឹងរបារពនធ ើងធរកាមអ្ិបែើភាព ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌ និង 
វចិិរែសិលផៈ និងជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា រមួជាមួយស របធានម្នកិចចរបជុាំ គឺពោកជទំាវ Eva NGUYEN BINH 

ឯកអគគរដឌទូែបារា ាំងរបចាំកមពុជា និង ឯកឧត្តម Hidehisa HORINOUCHI ឯកអគគរាជទូែជប ុនរបចាំកមពុជា។ 
 
រធបៀបវារៈម្នកិចចរបជុាំធពលធនោះ នឹងធតថ ែធៅធលើចាំណុ្ចសាំខាន់ៗមួយចាំននួដូចជា ាមដ្ឋនរបាយការណ៍្ម្នការងារអភិរកស 
ជួសជុល និងការងាររសាវរជាវ ការអភិវឌណធដ្ឋយចើរភាព កបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ បដនទមពើធនោះកចិចរបជុាំធលើកធនោះ ក៏
រសបនឹងការអបអរសាទរខ្ួប២៥ឆ្ប ាំម្នការចុោះប ជ្ ើរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរជាធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក។ 
 
គណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើសុើអងគរ(ICC-Angkor) បានបធងកើែធ ើងធៅឆ្ប ាំ១៩៩៣ ធរកាយសនិបសើទអនថរជាែិ ធលើកទើ១ សថើពើ
អងគរធៅទើរកុងែូកយូ របធទសជប ុន ាមសាំណូ្មពររបស់គណ្ៈកមាម ្ិការធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក ធពលទទលួចុោះអងគរ ធៅ
កបុងប ជ្ ើធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក។ ការបធងកើែយនថការអនថរជាែិ ICC សរមាប់អងគរ ជាលកខខ្ណ្ឍ មួយកបុងចាំធ្មលកខ ខ្ណ្ឍ
ទាំង៥ ដដលែរមូវឲ្យអាជាញ ្រកមពុជាបាំធពញកបុងរយៈធពល៣ឆ្ប ាំ(១៩៩៣-១៩៩៦)។ សមាជិកម្នអាយសុើសុើ(ICC) មាន
ចាំនួន៣៧របធទស មកពើទវើប៥ និងមានអងគការអនថរជាែិចាំននួ១៣ធទៀែចូលរមួ ជាសមាជិកដដរ៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

រកមុអនកជាំាំញឿរំនែ់ពសអ់ាយសុសីុ-ីអងរ ច្ុុះពនិតិើយឿរៃរមយួច្ាំននួកនងុឧទើានអងរមនុកចិ្របជុាំ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១២ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ , អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
រកុមអបកជាំ ញការជាន់ខ្ពស ់ចាំននួពើររកុមដដលទទួលបនធុកធលើការងារអភិរកស និងការងារអភិវឌណន៍របកបធដ្ឋយចើរភាព ម្ន
គណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែិធដើមផើសរមបសរមួលកចិចោាំ រនិងអភិវឌណន៍រមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបវែថិសាស្តសថអងគរ ធៅកាែ់ថ្ន អាយសុើ
សុើ-អងគរ បានចុោះពិនែិយាមដ្ឋនការអនុវែថការងារមួយចាំនួនាមការដ្ឋឌ នជួសជុលកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ការចុោះពិនែិយ 
ធនោះធ្វើធ ើងមុនកចិចរបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ ដដលធរោងនឹងធរៀបចាំធៅម្ងងទើ១៣ និង១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅទើសាប ក់ការ 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
ដាំធណ្ើ រការចុោះពិនិែយធនោះធ្វើធ ើងពើម្ងងទើ៥ដល់ទើ១១ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធលើទើាាំងការដ្ឋឌ នជួលជុល និងកដនលងអនុវែថការងារ 
សាំខាន់ៗដូចជា ការជួសជុលរបឡាយបុរាណ្ធៅបារាយណ៍្ទឹកថ្នល  គធរមាងជួសជុលផលុវវង់្ាំ គធរមាងជួសជុលសាព នហាល 
មុខ្របាសាទអងគរវែថ គធរមាងជួសជុលរកុមរបាសាទរពោះពិ្ ូរ គធរមាងអភិវឌណន៍ភូមិ្ មមជាែិរុនាឯក និងកដនលងរុោះធរ ើសាំណ្ង់ 
ខុ្សចាប់ដដលគណ្ៈកមមការចរមុោះម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា រដឌបាលធខ្ែថធសៀមរាប និងអាជាញ ្រមូលដ្ឋឌ នបានរបែបិែថិការរុោះធរ ើ 
កនលងមកជាធដើម។  
 
ការចុោះពិនែិយាមដ្ឋនការងារធៅរាល់ការដ្ឋឌ ន និងគធរមាងអភិវឌណន៍  កបុងែាំបន់អងគរ គឺជាភារកិចចដ៏សាំខាន់មួយរបស ់  
គណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែិដ៏្ ាំមួយធនោះសរមាប់កចិចការអភិរកសរមណ្ើ យដ្ឋឌ នពិភពធលាកអងគរ។ ការចុោះពនិិែយធនោះ គឺធដើមផើ 
ធផធៀង តធ ែ់របាយការណ៍្ និងធផធៀងតធ ែនូ់វអនុសាសន៍ដដលរកុមអបកជាំ ញការជានខ់្ពស់ផថល់ជូនរកមុការងារ អនុវែថគធរមាង 
នើមួយៗកបុងកិចចរបជុាំមុនៗ។ ប ធ ប់ពើចុោះពិនិែយ រកុមអបកជាំ ញការជាន់ខ្ពសន់ឹងធ្វើការពិភាកា លអែិលអន់នូវរាល់ការអនុវែថ 
ការងារទាំងធ ោះកបុងកិចចរបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ ធដើមផើដសវងរកនិងផថលជូ់នអនុសាសនង៍មើៗបដនទមធទៀែ ធដើមផើជាំរុញការងារអភិ-
រកស និងអភិវឌណន៍របកបធដ្ឋយចើរភាពកបុងែាំបនអ់ងគរ៕ 
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អាំញើធរំតអិបើឝរារបគលម់កដុមាសនងិវតថបុរុាណមយួច្ាំននួជនូរកសងួវបើបធមន៌ងិវចិ្រិតសិលើបៈរកើាទកុ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៣ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ , អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
 រធសៀលម្ងងទើ១២ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ អាជាញ ្រជាែិអបសរាបានរបារពនពិ្ើរបគល់មកុដមាសឬភបួងសក់ដដលរកធ ើញធៅកបុង 
កាំ្យជួសជុលសាលរបាាំរបាសាទារព មកាលពើឆ្ប ាំ២០១២ រមួនឹងវែទុសិលផៈបុរាណ្មួយចាំននួ ដដលរកាទុកធៅអាជាញ  
្រជាែិអបសរាកាលពើមុន ជូនរកសងួវបផ្ម៌នងិវចិរិែសិលផៈជាអបករកាទុកជាំនួសវញិ។ 
 
ពិ្ើរបគលទ់ទលួធនោះ បានធ្វើធ ើងរវាងថ្នប ក់ដឹក ាំម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលមានឯកឧត្តម ត្័ន រ  នស  យ អគគ យករង 
ែាំ្ងឯកឧែថមអគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា និង ធលាក គង ់វ ើរៈ របធាន យកដ្ឋឌ នសារមនធើរជាែមិ្នរកសួងវបផ្ម ៌និង
វចិិរែសិលផៈ។ 
 
ធលាក គង ់ វ ើរៈ បានឱ្យដឹងថ្ន កបុងឱ្កាសមកពនិិែយទទួលវែទុសិលផៈបុរាណ្ពើអាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលបានពើការធ្វើកាំ្យ 
សិការសាវរជាវ កាំ្យជួសជុលធផសងៗធៅកបុងែាំបនអ់ងគរកនលងមកមានដូចជា៖ មកុដមាសឬភបួងសក់មួយ សនលឹកមាស 
ដដលចរជាយន័ថធផសងៗសរមាប់ប ច្ុ ោះធៅាមបលលង័កធៅកបុងរបាសាទចាំននួ១៦សនលឹក ចិធ ច្ ៀនមាស១វង់ និងរពោះពុទនរូប 
ចាំនួន២អងគ។ 
 
ធលាក គង ់ វ ើរៈ បញ្ញជ ក់ធទៀែថ្ន ធោលបាំណ្ងសាំខាន់ម្នការទទួលវែទុសិលផៈបុរាណ្ទាំងអស់ធនោះ ពិធសសគឺភបួងសក់មាស 
ធរៅពើយកធៅរកាទុកឬជួសជុល គឺធដើមផើយកធៅប ច្ូ លោប ជាមួយធរគឿងអលងាក រមាសធផសងៗ ដដលមានរសាប់ធៅសារ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

មនធើរ ធរគឿងអលងាក រដដលធទើបទទួលបានពើរបធទសអង់ធគលស និងធរគឿងមាសមួយចាំននួដដលធ្វើកា្ំ យបានធៅធខ្ែថម្រព- 
ដវង រមួនឹងវែទុសិលផៈធផសងៗធដើមផើាាំងពិព័រណ៍្ជូនសាធារណ្ជនជាែ-ិអនថរជាែិឱ្យបានធ ើញ និងយល់ដឹងពើរបវែថិរបស ់
វែទុបុរាណ្ទាំងធ ោះមានរយៈធពល៣ដខ្ ចប់ធផថើមពើដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ែធៅ ធរកាមរបធានបទការធរបើរបាស់អលងាក រមាស 
កបុងសងគមដខ្មរពើអែើែកាល ធៅសារមនធើរជាែិ។  
 

ធលាក អុមឹ សុខ្រទិនើ អនុរបធានមជឈមណ្ឍ លរសាវរជាវអនថរជាែិនិងែមកល់ឯកសារអងគរបានបញ្ញជ ក់ពើសាវារបស់វែទុសិលផៈ 
ទាំងបើរបធភទដដលរបគល់ឱ្យរកសងួវបផ្ម៌នងិវចិរិែសិលផៈមាន ទើ១គ ឺសនលឹកមាសនងិចិធ ច្ ៀនមាស១វង ់មានអាយុកាល 
ធៅស.វទើ៧ឬទើ៨ម្នគ.ស ជាវែទុបុរាណ្ដដលបានពើការធ្វើកាំ្យរសាវរជាវរវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងសាលាបារាាំងចុង
បូ ៌ (EFEO) ធៅបារា យណ៍្ទឹកថ្នល កាលពើធដើមឆ្ប ាំ២០០០ សថើអាំពើមរែកវបផ្ម ៌ការធរៀបចាំរកុងមុនសម័យអងគរការធរៀបចាំ
កសាងរបាសាទ ទាំធនៀមទមាល ប ់និងពិ្ ើធផសងៗទក់ទងនឹងការកសាងរបាសាទ។ វែទុសិលផៈទើ២គ ឺពិនសរមាប់លមអភបួងសក់ 
ឬមកុដធ ោះ មានអាយុកាលធៅស.វទើ១២ អាំ ុងធពលកសាងរបាសាទ គឺបានរកធ ើញធៅកបុងកា្ំ យ ជួសជុលសាល
របាាំធៅរបាសាទារព មធដ្ឋយសាទ ប័នឥ ឍ្  (ASI) ស ការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា កាលពើដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១២។ វែទុ
សិលផៈទើ៣ គឺជាអាំធ្យរពោះពុទនរូប២អងគដដលអបកភបាំគូដលនរបគលឱ់្យកាលពើឆ្ប ាំ២០១៥ ដែមិនទន់ អាចសនបិដ្ឋឌ នពើ
កាលបរធិចឆទនិងរបវែថិម្នរូបបានធៅធ ើយ។ 
 
ឯកឧត្តម ត្ន័ រ  នស  យ ក៏បានធលើកធ ើងថ្ន កនលងមកវែទុសិលផៈបុរាណ្ទាំងធនោះក៏មានការធមើលដងទាំោ ងលអពើសា្ំ ក់ 
អាជាញ ្រជាែិអបសរា ធ ើយធនោះក៏ជាឱ្កាសលអមយួដដលវែទុបុរាណ្ទាំងធនោះរែូវបានរបគល់ជូនរកសួងវបផ្ម ៌ និងវចិិរែ 
សិលផៈ ធដើមផើរកាទុកផង និងយកធៅាាំងពពិ័រណ៍្ផង ជាការផសពវផាយពើមរែកវបផ្ម៌ដផបក សិលផៈធៅកាន់សារធារណ្
ជនឱ្យបានយលដ់ឹងនិងរសាវរជាវបដនទម៕ 
 

     
 

     



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    166 
ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
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កចិ្របជុាំអាយសុសីុ-ីអងរ៖ តាំណ្ងអងឿរយេូណសរូបោាំកមពុំ អបអរសាទរនងឹច្ាំណ្តឿ់រទបស់ាកើតស់ាំណង ់ែសុ
ច្ើាបក់នងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៣ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
កិចចរបជុាំម្នគណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែ ិ ICC-Angkor បានចប់ដាំធណ្ើ រការធ ើយធៅរពឹកម្ងងទើ១៣ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ 
ធដ្ឋយធផថើមធចញពើកិចចរបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ២៩ ធតថ ែសាំខាន់ធលើការាមដ្ឋនរបាយការណ៍្បធចចកធទសម្នរកុមគធរមាង 
   ដដលកាំពុងរបែិបែថិការធៅកបុងែាំបន់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ កិចចរបជុាំធនោះធរៀបចាំធ ើងធរកាមអ្បិែើភាព ពោកជទំាវ 

ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ និងជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា រមួនឹងស របធានម្នរបធទស 
បារាាំង និងជប ុន។  
 
ដងលងកបុងពិ្ើធបើកកិចចរបជុាំ ធលាករសើ Anne Lemaistre ែាំ្ងអងគការយូធណ្សកូរបចាំកមពុជាបានបងាា ញនូវការអបអរ 
សាទរោាំរទ នូវចាំ្ែ់ការទប់សាក ែ់ការរ ើករាលដ្ឋលម្នសាំណ្ង់ខុ្សចាប់កបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគររបស់គណ្ៈកមមការចរមុោះ 
ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងរដឌបាលធខ្ែថធសៀមរាប។ “ខ្ញុ ាំសូមចូលរមួអបអរសាទរចាំធ ោះកិចចរបងឹដរបងរបស់អាជាញ ្រជាែ ិ
អបសរា និងសាទ បន័ កព់័នន ដដលបានជមបោះឧបសគគទប់សាក ែ់ការរ ើករាលដ្ឋលនូវសាំណ្ងខុ់្សចាបោ់ ងគាំ ុកកបុងរយៈធពល 
ចុងធរកាយធនោះ”។  
 
ធលាករសើដងលងថ្ន ការដងរការមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺចាំបាច់្ស់ដងរកាឲ្យបាននូវបូរណ្ភាព និងយថ្នភាពម្នអងគរជា
ពិធសស គឺែម្មលធលចធធាល ជាសកលម្នរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ “ធយើងទទួលសាគ ល់ថ្ន កាំធណ្ើ នរបជាជនកបុងែាំបន់អងគរបានធកើន
ធ ើងោ ងគាំ ុកកបុងរយៈធពលចុងធរកាយធនោះ។ ដូធចបោះ ការទប់សាក ែ់នូវសាំណ្ងខុ់្សចាប់គឺរែូវដែចាស់លាស ់ ធដើមផើដង
រកា ឲ្យបាននូវែម្មលធបែកិភណ្ឍ អងគរដដលរមួទាំងរបម្ពណ្ើ  ធទសភាពវបផ្ម៌ និងអវើៗរគបោ់ ងដដលជាែម្មលធដើមម្ន 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ”។ 
 
គណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ កាំពុងដែដាំធណ្ើ រការកិចចរបជុាំរបស់ខ្លួន ដដលមានរយៈធពល២ម្ងង គឺម្ងងទើ១៣ ជាកិចចរបជុាំ 
បធចចកធទសធលើកទើ២៩ និង១៤ ជាកិចចរបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៤ ដខ្្បូធនោះ ធៅសាលរបជុាំម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ អងគរបជុាំ 
 ធពលធនោះមានអបកជាំ ញជាែ ិនិងអនថរជាែ ិរមួទាំងអបកចូលរមួរបមាណ្ជាង៣០០ ក់៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

កមពុំ -អាឡមឺ ងរ់ារពធែបួ២០ៅនាើាំៃនកចិ្សចរបតបិតតឿិរេលើកចិ្ឿរអភរិកើឝរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៤ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប  
 
រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជាែាំ្ងធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងសាធារណ្រដឌស ព័ននអា មឺ ង ់ែាំ្ងធដ្ឋយសាទ ប័នគធរមាង 
អា មឺ ង់អភិរកសធទពអបសរ GACP (German Apsara Conservation Project)  លាង ចម្ងងទើ១៣ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ បាន
របារពនខ្ួប២០ឆ្ប ាំ (១៩៩៧-២០១៧) ម្នកិចចស របែិបែថិការធលើកចិចការអភិរកសរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធៅការោិល័យ 
GACP សទិែកបុងបរធិវណ្ទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា  ធខ្ែថធសៀមរាប។ 
 
ពិ្ើធនោះធរៀបចាំធ ើងធរកាមអ្ិបែើភាព ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌ និងវចិិរែសិលផៈ និងជា
របធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា និង ឯកឧត្តម Daniela DEMPF អនុរបធានធបសកកមមរដឌទូែអា មឺ ង់របចាំកមពុជា ធដ្ឋយមាន
ការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើអបកជាំ ញការជាែិ និងអនថរជាែិជាធរចើនរូបម្នគណ្ៈកមាម ្ិការអនថរជាែ ិអាយសុើសុើ-អងគរ។ 
 
GACP បានចប់ធផថើមកចិចស របែបិែថិការជាផលូវការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធលើកិចចការអភិរកសអងគរកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៧ 
ធដ្ឋយធ្វើការជួសជុលធៅធលើចមាល ក់រូបអបសរា និងអភិរកសកាច់ចមាល ក់ែុបដែងលមអរគប់របធភទម្នរបាសាទដខ្មរធៅកមពុជា 
រ ូែមកដលប់ចចុបផនប។ ធរៅពើកិចចការអភិរកសជួសជុល GACP បានរមួចាំដណ្កោ ងសាំខាន់ធលើការបណ្ថុ ោះប ថ្ លសមែទ
ភាព មស្តនថើបុគគលិកដខ្មរជាធរចើនរូបធដ្ឋយកិចចស ការោ ងជិែសបទិនរវាងសាកលវទិាល័យ TH KÖln និងសាកល វទិាល័យ
ភូមិនធវចិិរែសលិផៈ។ 
 
មានរបសាសន៍កបុងពិ្ើធនោះ ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា បញ្ញជ ក់ថ្ន ធរកាយពើអងគររែូវបានដ្ឋក់ប ច្ូ លជាសមផែថ ិ
ធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាកធៅម្ងងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ១៩៩២ អាជាញ ្រជាែិអបសរាក៏បានបធងកើែធ ើងកបុងរយៈធពល៣ឆ្ប ាំប ធ ប់ 
ធដ្ឋយចប់ម្ដគូស ការជាមួយប ថ្ របធទសធផសងៗ ធដើមផើធ្វើកិចចការជាធរចើនកបុងធោលបាំណ្ងសធស្តងាគ ោះ និងជសួជុលដល់
អងគរ។  
 
“គិែមកទល់នឹងធពលធនោះ ធយើងមានភាពចស់ទុាំទាំងបទពិធសា្ន ៍ជាំ ញ ចាំធណ្ោះដឹងធលើការងារអភិរកស និងរធបៀបរគប ់
រគងសមផែថិធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាក។ ធនោះជាមូលធ ែុដដលធយើងនឹងរបារពនខ្ួប២៥ឆ្ប ាំម្នអងគរចូលជាសមផែថិធបែកិភណ្ឍ  
ពិភពធលាកកបុងឆ្ប ាំធនោះ។ ម្ងងធនោះធយើងពិែជាមានធមាទនភាពដដលបានចូលរមួកបុងខ្ួប២០ឆ្ប ាំម្នកចិចស ការរវាងអា មឺ ង់ 
និងអបសរាធលើការងារអភិរកសអងគរផងដដរ”។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ធលាកជាំទវបដនទមថ្ន ទាំងធនោះគឺជាធជាគជ័យដដលមានលកខណ្:ជារបវែថិសាស្តសថរបស់ធយើងទាំងអសោ់ប ។ ប ុដនថមានធរឿងមួយ 
ដដលធយើងរែូវចងចាំធ ោះគ ឺ “អវើៗរគប់ោ ងដដលមានមកដល់ធពលធនោះ គឺធផថើមធចញពើសនថិភាព”។ ពិែ្ស ់ សនថិភាព 
ធពញធលញធៅកមពុជាបានធ្វើឲ្យមានការអភិវឌណ និងធ្វើឲ្យមានការអភិរកសធពញធលញធៅធលើសមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក 
អងគរ។ ធនោះគឺជាធោលធៅសាំខាន់បាំផុែដដល សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ 
ចរកកមពុជា ក៏ដូចជារបជាពលរដឌកមពុជាទាំងមូលរបាថ្នប ចង់បាន និងចង់រកាឲ្យបានគង់វងសជាធរៀងរ ូែែធៅ៕ 
 

     
 

     
 

ៃថេនុះំែបួ២៥ៅនាើាំែដលអងរានច្លូំសមើបតតេិបតកិភណឌពភិពេលាក 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៤ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖ ន. អភិវឌណន៍ធទសចរអងគរ 
 
គិែមករែឹមម្ងងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ អងគររែូវបានដ្ឋក់ប ច្ូ លជាសមផែថិធបែកិភណ្ឍ ពិភពធលាកអស់រយ:ធពល ២៥
ឆ្ប ាំធ ើយ។ រយៈធពល២៥ឆ្ប ាំមកធនោះ អងគររែូវបានសធស្តងាគ ោះឲ្យរចួផុែពើភាពធរោោះថ្នប ក់ធផសងៗ ធ ើយកិែថិសពធអងគរក៏បាន 
ខ្ចរខាច យធៅកាន់ពិភពធលាករគប់ទសិទើទាំងអស់។  
 
ជាមួយនឹងការខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធរកាមការដឹក ាំរបកបធដ្ឋយគែិបណ្ឍិ ែ សពមតចអគ្គមហាពសនា 

រត្ពីត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរាជា្ចរកកមពុជាដដលបានធបថជាញ ចែិថោ ងមុែមាាំកបុងការអភិរកសធបែិកភណ្ឍ  
បចចុបផនប អងគរកាល យជាធោលធៅធទសចរណ៍្ធលខ្១ធៅធលើពិភពធលាក និងធភញៀវធទសចរអនថរជាែិរាប់លានអបកបានចែទុ់ក 
អងគរជាធោលធៅទសស កបុងកថើរសម្មរបស់ខ្លួន។ 
 
ធដើមផើអបអរសាទរឱ្កាសដព៏ិធសសធនោះ អាជាញ ្រជាែិអបសរានងឹធរៀបចាំ ពិ្ើខ្បួ២៥ឆ្ប ាំដដលអងគរចូលជាសមផែថិធបែកិភណ្ឍ  
ពិភពធលាក  មុខ្របាសាទអងគរវែថចប់ពើធមា ង៤លាង ចរ ូែដល់ធមា ង៨យប ់ម្ងងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ពិ្ើធនោះនឹងរបារពនធ ើងធរកាមអ្ិបែើភាព ពោកជំទាវ សម៉ាន សំអន ឧប យករដឌមស្តនថើ រដឌមស្តនថើរកសួងទាំ កទ់ាំនង 
ជាមួយរដឌសភា រពឹទនសភា និងអ្ិការកិចច និងពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ និង
ជារបធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធដ្ឋយមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើសា្ំ ក់អបកជាំ ញការជាន់ខ្ពស ់ម្នគណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើ
សុើ-អងគរ មស្តនថើបុគគលិកម្នអាជាញ ្រជាែអិបសរា ស ភាពស ព័ននយុវជនកមពុជា និងសាទ បន័ កព់័ននជាធរចើនធទៀែ។ 
 

ការរបារពនពិ្ើធនោះធ ើងគឺធដើមផើរ ាំឭកសាម រែើកូនដខ្មររគប់រូបឲ្យធចោះរសឡាញ់ និងចូលរមួដងរកាធបែកិភណ្ឍ  ជាពិធសសគឺ     
សដមថងនូវការដឹងគុណ្ដ៏រជាលធរៅដល់បុពវបុរសដខ្មរ ដដលបានពលិកមមធដើមផើបុពវធ ែុអារយ្ម៌ដ៏រុងធរឿងរបស់ដខ្មរ សម័យ 
អែើែកាល និងការែស៊ាូជាបនថប ធ ប់របស់ថ្នប កដ់ឹក ាំរបធទសកបុងការជមបោះរាល់ឧបសគគទាំងឡាយ ការ រឲ្យបាននូវសមផែថិ 
ធបែិកភណ្ឍ  ដ៏មានែម្មលរបស់ជាែ ិនិងពិភពធលាកទាំងមូល៕ 
 

     
 

អាំញើធរអបើឝរា នងិសាណើបន័គេរមាងអាឡមឺ ងអ់ភរិកើឝេទពអបើឝរ ច្ុុះអនសុើឝរណៈេោគយលេ់លើគេរមាងជសួជលុ        
នងិអភរិកើឝរាសាទកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៤ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
អនុសសរណ្ៈម្នការធោគយល់ធដើមផើបធងកើែគធរមាងកិចចស របែិបែថិការាមរយ:អងគភាពអចិម្ស្តនថយ ៍ ម្នអបកជាំ ញកបុងវសិ័
យជួសជុល និងអភិរកសរបាសាទកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នរបវែថិសាស្តសថធផសងធទៀែ ធរកាមការរគប់រគងរបស់
អាជាញ ្រជាែិអបសរា រវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងគធរមាងអា មឺ ង់អភិរកសធទពអបសរ ធៅកាែ់ថ្ន GACP រែូវបានចុោះ ែទ
ធលខាធៅម្ងងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ កបុងកចិចរបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៤ ម្នគណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ។ 
 

កបុងរកបខ្ណ្ឍ គធរមាងអប់រ ាំករមែិខ្ពស់របស ់ TH-Koeln គធរមាងអា មឺ ង់អភិរកសធទពអបសរ បានចប់ធផថើមពើឆ្ប ាំ ១៩៩៧ 
ធដ្ឋយទទួលការោាំរទងវកិាធដ្ឋយកមមវ ិ្ ើអភិរកសវបផ្ម៌ម្នរកសួងការបរធទសអា មឺ ង់។ 
 

រ ូែមកដល់ធពលធនោះ គធរមាងធនោះបានអនុវែថន៍អស់រយៈធពល២០ឆ្ប ាំកបុងែាំបន់អងគរ និងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នធផសងធទៀែធៅ   
កមពុជា ធដ្ឋយធតថ ែធៅធលើការរសាវរជាវ បណ្ថុ ោះប ថ្ ល របមូលឯកសារ និងការអភិរកសកាចច់មាល ក់ែុបដែងលមអរគប់ 
របធភទម្នរបាសាទដខ្មរធៅកមពុជា ធដ្ឋយបានស ការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា និងរកសងួវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ។ 
 

យុទនសាស្តសថទូធៅរបស់ GACP គឺធតថ ែធៅធលើការអភិរកសម្នធរគឿងែុបដែងលមអដ៏មានែម្មលធៅអងគរ និងធៅរមណ្ើ យដ្ឋឌ ន 
ឯធទៀែ ធដ្ឋយស ការោ ងជិែសបិទនជាមួយគធរមាងអបសរា និងរកុមអនថរជាែិជាំ ញកបុងវសិ័យពរងឹងសាទ បែយកមម ការជួស 
ជុល និងការោាំ ររបាសាទធ ើងវញិ។  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អនុសសរណ្ៈធោគយល់ខាងធលើធនោះ ជារគឹោះធដើមផើធ្វើឱ្យ GACP បធងកើែគធរមាងស ការអចិម្រនយ ៍ រវាងអាជាញ ្រជាែិអបសរា 
និង GACP កបុងបាំណ្ងដងរកាធរគឿងែុបដែងលមអរបាសាទកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នធផសងធទៀែធៅកមពុជា។ 
 
កបុងពិ្ ើចុោះអនុសសរណ្ៈធនោះ ក៏មានដចកប័ណ្តសរធសើរការងារដល់អបកជាំ ញការដខ្មរ ចាំនួន ១៧រូប ដដលបធរមើការងារកបុង 
គធរមាង GACP របស់អា មឺ ង់ផងដដរ។ 
 
គួររមលឹកថ្ន ធផថើមពើឆ្ប ាំ១៩៩៧ គធរមាង GACP បានយកចែិថទុកដ្ឋក់ធលើការបធងកើែរកុម អបកជាំ ញដខ្មរកបុងវសិ័យអភិរកស 
ធដ្ឋយទទួលបាន ការបណ្ថុ ោះប ថ្ លសុើជធរ ខាងរទឹសថើ និងខាងអនុវែថន ៍ ដដលមានមូលដ្ឋឌ នវទិាសាស្តសថផថល់ធដ្ឋយអបក 
វទិាសាស្តសថ និងសមាជិករបស ់GACP៕ 
 

     
 

     
 

សាណើបន័គេរមាងអភរិកើឝអាឡមឺ ង-់អបើឝរា េបើកសននសិទីវទិើាសា្សតសតពីឿីរអភរិកើឝកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
ធបើគិែពើឆ្ប ាំ១៩៩៧មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ គមឺានរយៈធពល២០ឆ្ប ាំគែ់ដដលសាទ បន័គធរមាងអា មឺ ង-់អបសរាអភិរកសធទព 
អបសរ GACP (German Apsara Conservation Project) មានវែថមានធៅធលើទឹកដើអងគរ។ កបុងន័យរ ាំឭកខ្បួ២០ឆ្ប ាំម្ន 
គធរមាងអភិរកសអា មឺ ង-់អបសរា និងសមទិនផលជាធរចើនរបស់ខ្លួន GACP ស ការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធបើក 
សនបិសើទវទិាសាស្តសថសថើអាំពើ «កិចចការអភិរកសកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ» មានរយៈធពល២ម្ងង ចប់ពើម្ងងទើ១៥-១៦ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ
២០១៧ ធៅទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

សនបិសើទធនោះរបរពឹែថធ ើងធរកាមអ្បិែើភាព ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ និងជា
របធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា ពោកជទំាវ Daniela DEMPF អនុរបធានធបសកកមមរដឌទូែអា មឺ ង់របចាំកមពុជា ពោក

ជំទាវ Anne LEMAISTRE ែាំ្ងអងគការយូធណ្សកូ របចាំកមពុជា ធលាក Klaus BECKER សាកលវទិា្ិការម្នសាកល
វទិាល័យ TH KÖln និងមានការអធ ជ្ ើញចូលរមួពើអបកជាំ ញការជាែ ិអនថរជាែ ិមស្តនថើបុគគលិកជាំ ញម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា
ជាធរចើនរូប។ 
 
ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា បានដងលងថ្ន «ធនោះជាសនបិសើទវទិាសាស្តសថដដលមានអបកជាំ ញការជាែិ និងអនថរជាែិជា 
ធរចើននិោយអាំពើកិចចការអភិរកស ដដលចាំបាច់មានការចូលរមួពើភាគើ កព់័នននងិម្ដគូស ការធរចើន។ ខ្ញុ ាំសងឃមឹថ្ន សនបិសើទ 
មួយម្ងងធនោះនងឹមានដផលតក ដលអ់បកចូលរមួទាំងអស ់ ធរ ោះមានអបកជាំ ញជាធរចើនរូប ធរចើនដផបក ធរចើនសាទ ប័ន បានដចក 
រ ាំដលកពើចាំធណ្ោះដងឹនិងបទពិធសា្ន៍លអៗ របសព់ួកោែ់ទក់ទងនឹងកិចចការជួសជុល ការអភិរកសបុរាណ្ដ្ឋឌ ន ចមាល ក់ធៅ 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ»។ 
 
គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរថ្ន GACP បានចប់ធផថើមកចិចស របែិបែថិការជាផលូវការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធលើកិចចការអភិរកសកបុង 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៧ ធដ្ឋយធ្វើការជួសជុលធៅធលើចមាល ក់រូបអបសរា និងអភិរកសកាច់ចមាល ក់ែុបដែងលមអរគប់ 
របធភទម្នរបាសាទដខ្មរ ធៅកមពុជារ ូែមកដលប់ចចុបផនប។ ធរៅពើកិចចការអភិរកសជួសជុល GACP បានរមួចាំដណ្កោ ង 
សាំខាន់ធលើការបណ្ថុ ោះប ថ្ លសមែទភាពមស្តនថើបុគគលិកដខ្មរជាធរចើនរូប ធដ្ឋយស ការោ ងជិែសបទិនរវាងសាកលវទិាល័យ 
TH KÖln និងសាកលវទិាល័យភូមិនធវចិិរែសលិផៈ។  
 
គួររ ាំឭកថ្ន កាលពើម្ងងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ កបុងកចិចរបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៤របស់គណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ 
GACPនិងអាជាញ ្រជាែអិបសរា បានចុោះ ែទធលខាធលើអនុសារណ្ៈធោគយល់ោប  ធដើមផើបនថកិចចស ការធលើការងារអភិរកស 
ជួសជុលចមាល ក់ធទពអបសរធៅរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរបនថធទៀែ កបុងបាំណ្ងដងរកាធរគឿងែុបដែងលមអរបាសាទកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ ន 
អងគរ និងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នធផសងធទៀែធៅកមពុជាឱ្យបានគង់វងសយូរអដងវង៕ 
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ពធិរីឭំកែបួ២៥ៅនាើាំៃនឿរដាកប់្លូអងរំសមើបតតេិបតកិភណឌពភិពេលាក បៃលើញពភីាពេំគជយ័ៃនឿរៃរអភរិកើឝ
រមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ ធសន  ដសែ រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ , អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
ពិ្ើរ ាំឭកខ្ួប២៥ឆ្ប ាំម្នការដ្ឋកប់ ច្ូ លអងគរជាសមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាក រែូវបានធរៀបចាំធ ើងជាមួយនឹងអបកចូលរមួ រាប់
 ន់ ក ់ ធៅមុខ្របាសាទអងគរវែថ  យប់ម្ងងទើ១៤ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធរកាមអ្ិបែើភាព ពោកជំទាវ សម៉ាន សអំន 

ឧប យករដឌមស្តនថើ រដឌមស្តនថើរកសួងទាំ ក់ទាំនងជាមយួរដឌសភា រពឹទនសភា និងអ្ិការកចិច និងជាែា្ំ ងដខ៏្ពង់ខ្ពស ់សពមតច
អគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន  យករដឌមស្តនថើម្នរពោះរា្ចរកកមពុជា។ 
 
កបុងពិ្ ើអបអរសាទរធនោះ ធលាកជាំទវឧប យករដឌមស្តនថើបានដងលងសាររ ាំឭកធ ើងវញិ អាំពើការដ្ឋក់រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរចូលជា 
សមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកធៅម្ងងទើ១៤ ្បូ ១៩៩២ ធៅទើរកុងសាន់ាធ វ ស រដឌអាធមរកិ ធរកាមកិចចខ្ិែខ្ាំដរបងរបស ់
សពមតចប្ព្ះររមរត្នពោដ្ា នពរាត្តម សហីន  និងការពុោះ ររបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមពុជា ធដើមផើបាំធពញលកខខ្ណ្ឍ ដដលអងគការ 
យូធណ្សកូែរមូវ ដូចជាការកាំណ្ែ់រពាំម្នែាំបន់ការ រ ការបធងកើែចាប់ធបែកិភណ្ឍ  ការបធងកើែសាទ បន័ទទួលខុ្សរែូវធលើការ 
ងារអភិរកសធបែិកភណ្ឍ ជាធដើម។ ជាពិធសស គកឺារ ាំមកនូវសនថិភាពធពញធលញធលើម្ផធរបធទសកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៨ ាមរយៈ 
ធោលនធោបាយឈបោះ-ឈបោះ របស់ សពមតចអគ្គមហាពសនារត្ីពត្ពោ ហ  ន សសន ដដលធ្វើឲ្យអងគរបានរចួផុែពើ 
ធបែិកភណ្ឍ របឈមនឹងធរោោះថ្នប ក ់ កាល យជាធបែកិភណ្ឍ ពភិពធលាកធពញធលញកបុងឆ្ប ាំ២០០៤។ បចចុបផនប អងគរកាល យជា 
ធោលធៅធទសចរណ៍្ធលខ្១ ធៅធលើពិភពធលាក និងធភញៀវធទសចរអនថរជាែិរាប់លានអបកបានចែ់ទុកអងគរជាធោលធៅ    
ទសស កបុងកថើរសម្មរបសខ់្លួន។ 
 
កបុងពិ្ ើដ៏មានអែទន័យធនោះ ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ និងជារបធានអាជាញ ្រ 
ជាែិអបសរា ក៏បានរ ាំឭកធ ើងវញិនូវវឌណនភាពម្នការងារអភិរកសរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគររយៈធពល២៥ឆ្ប ាំកនលងមក។ សមិទនផល 
ជាអាទិ៍គ ឺ របាសាទសាំខាន់ៗជាធរចើនរែូវបានសធស្តងាគ ោះ របព័ននទឹកបុរាណ្ជាធរចើនរែូវបានសាថ រធរបើរបាស់ធ ើងវញិ ធ ដ្ឋឌ  
រច សមព័ននជុាំវញិរមណ្ើ យដ្ឋឌ នរែូវបានធរៀបចាំធដើមផើបធរមើដល់វសិ័យធទសចរណ៍្ បរសិាទ នអងគររែូវបានការ រ ស គមន៍ 
អងគររែូវបានធលើកែធមកើងនិជួយធរជាមដរជង។ល។ ជាពិធសស កាំធណ្ើ នធទសចរបានជួយដល់ជើវភាពអបកអងគរ ជាធរចើនទាំង 
ធដ្ឋយតធ ល់ និងរបធោល។ 
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កបុងពិ្ ើដ៏ពិធសសវសិាលធនោះ ក៏មានការសដមថងសលិផៈដដលជាធបែិកភណ្ឍ អរូបើមួយចាំននួដូចជា របាាំរពោះរាជរទពយ និងចបុើ 
ដងដវងជាធដើម រមួនឹងរបាាំសិលផៈជាធរចើនធទៀែ ដដលធ្វើឲ្យអបកចូលរមួកមមវ ិ្ ើមានអារមមណ៍្រ ាំធភើបសបាយរ ើករាយនឹកធ ើញ 
ដល់សម័យកាលដ៏រុងធរឿងម្នអា្ចរកអងគរ អែើែកាល៕ 
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េសច្កតជីនូដាំណងឹសតពីឿីរឿតស់មាវើតេដើមេឈើ ឿត់រកែីមកេឈើ ឿត់រច្បឹច្ងុែមក នងិឿតត់េួដើមេឈើ េៅតាម
បរេិវណរាសាទ នងិតាមភមូាិំាំកនងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៥ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧   
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គេរមាងសាណើបន័អាឡមឺ ង-់អបើឝរាអភរិកើឝេទពអបើឝរ តាាំងពរិពណវ៌ទិើាសា្សតអាំពឿីរេរបើរាសប់េច្កេទស បេច្កវទិើានងិ
សមាភើរៈកនងុឿរជសួជលុសាំណងក់នងុរមណយីដាឋើនអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ១៦ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
 រពឹកម្ងងទើ១៦ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ម្ងងប ច្ ប់ម្នសនបិសើទវទិាសាស្តសថសថើពើ «កិចចការអភិរកសកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ» សាទ ប័ន 
គធរមាងអា មឺ ង-់អបសរាអភិរកសធទពអបសរ GACP (German Apsara Conservation Project) បានាាំងពិរពណ៌្អាំពើ 
ការធរបើរបាសប់ធចចកធទស បធចចកវទិា និងសមាភ រៈកបុងការជួសជុលចមាល ក ់ សាំណ្ង់សាំណ្ង់របាសាទកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
ធៅទើសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា។ 
 
ពិរពណ៌្វទិាសាស្តសថធនោះធរៀបចាំធ ើងកបុងបាំណ្ងតល ស់បថូរធោបល ់បទពិធសា្ន៍ោប ធៅវញិធៅមករវាងរកុមអបកជាំ ញម្ន សាទ
ប័ន អនថរជាែិជាធរចើនដដលបាំធពញការងារជួសជុល អភិរកសធៅធលើទឹកដើអងគរជាមួយអាជាញ ្រជាែអិបសរា ធដើមផើបានដសវង 
យល់ពើការងារោប ធៅវញិមក ពរងើកចាំធណ្ោះដឹងបដនទម និងដសវងយល់ពើសមាភ រៈងមើៗដដលសមរសបសរមាប់បចចុបផនបភាពកបុង 
ការអភិរកសងម និងជសួជុលរបាសាទ។ កបុងធ ោះ អបកជាំ ញអា មឺ ង ់ក៏បានពនយល់ពើបធចចកវទិា រធបៀបធរបើរបាស់ និងផល 
របធោជន៍ម្នសមាភ រៈ រមួទាំងផថល់បទពិធសា្នក៍ារងារវាងសាទ ប័នដដល ក់ព័នននឹងការជួសជុលធដើមផើឱ្យដឹងោប ធៅវញិធៅ 
មកកាន់ដែធរចើនដងមធទៀែ។ 
 
គួរបញ្ញជ ក់ដដរថ្ន GACP បានចប់ធផថើមកចិចស របែិបែថិការជាផលូវការជាមួយអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធលើកិចចការអភិរកសកបុងរម-
ណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ឆ្ប ាំ១៩៩៧ ធដ្ឋយធ្វើការជួសជុលធៅធលើចមាល ក់រូបអបសរា និងអភិរកសកាច់ចមាល កែុ់បដែងលមអរគប់របធភទ 
ម្នរបាសាទ ដខ្មរធៅកមពុជារ ូែមកដល់បចចុបផនប។ ធរៅពើកិចចការអភិរកសជួសជុល GACP បានរមួចាំដណ្កោ ងសាំខាន ់ធលើ
ការបណ្ថុ ោះប ថ្ លសមែទភាពមស្តនថើបុគគលកិដខ្មរជាធរចើនរូបធដ្ឋយស ការោ ងជិែសបទិនរវាងសាកលវទិាល័យ THKÖln 
និងសាកលវទិាល័យភូមនិធវចិិរែសិលផៈ។  
 
ងមើៗកនលងមកធនោះដដរ សាទ ប័ន GACP ក៏បានចុោះ ែទធលខាធលើអនុសារណ្ៈធោគយល់ោប  ធដើមផើបនថកចិចស ការធលើការ 
ងារអភិរកស ជួសជុលចមាល ក់ធទពអបសរធៅរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរបនថធទៀែ កបុងបាំណ្ងដងរកាធរគឿងែុបដែងលមអរបាសាទកបុង 
រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នធផសងធទៀែធៅកមពុជា៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាដកចតូេរគឿងច្រកឿយដរីតពាាំងបរុាណៀងលចិ្ារាណទ៍កឹ្យើ! 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៣ ដខ្ ្ បូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ ន. យកដ្ឋឌ នស ថ្ ប់ធាប ប់ និងស របែិបែថិការ 
 
 រពឹកម្ងងទើ២១ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ កមាល ាំងចរមុោះរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរាដកឹ ាំធដ្ឋយ យកដ្ឋឌ នស ថ្ ប់ធាប ប ់ និងកចិច 
ស របែិបែថិការ បានឃាែ់រកាទុកនូវធរគឿងចរកដដលជើកកាយរែ ាំងបុរាណ្សទែិធៅខាងលិចបារាយណ៍្ទឹកថ្នល  កបុងភូម ិ
សាស្តសថភូមិរបិយធ៍កមង  ុាំខាប ែ រសុកពួក ធខ្ែថធសៀមរាប។ 
 
មស្តនថើជាំ ញដផបកស ថ្ ប់ធាប ប់បាននោិយថ្ន ធរកាយពើទទួលធសចកថើរាយការណ៍្ភាល មៗពើរបជាពលរដឌដដលរស់ធៅជិែ 
កដនលងធកើែធ ែុ រកុមការងារបានចុោះធៅដល់ទើាាំងតធ ល ់ និងបានធ ើញធរគឿងចរកកាំពុងជើកកាយរែ ាំងបុរាណ្បាន 
ជធរ ៣ែឹក។ ដូធចបោះរកុមការងារបានឃាែ់សកមមភាពជើកកាយយកដើធលមើសចាប់ប ោះ ល់ដល់បុរាណ្ដ្ឋឌ នធផសងៗទាំងធៅ
ធលើដើនិងធរកាមដើ ធរ ោះទើធនោះជារែ ាំងបុរាណ្ដដល សធពញធដ្ឋយសាល កសាប មរបវែថិសាស្តសថនិងបុរាណ្វទិា។ កបុងធ ោះដដរ 
រកុមការងារក៏បានចប់យកធអសាក វា ទ័រ១ធរគឿងធៅទើាាំងតធ ល់ មករកាទុកនិងអធ ជ្ ើញមាច ស់ធរគឿងចរកមកធដ្ឋោះរសាយ៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរារបជុាំៃផទកនងុអនវុតតអនសុាសនរ៍បសគ់ណៈកមាមើធឿិរអាយសុសីុ-ីអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៣ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  
 
 រធសៀលម្ងងទើ២១ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅសាប ក់ការអាជាញ ្រអបសរា កិចចរបជុាំម្ផធកបុងធដើមផើអនុវែថអនុសាសន៍ម្នកិចចរបជុាំគណ្: 
កមាម ្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ ដដលបានរបរពឹែថិធៅកាលពើធពលងមើៗធនោះ។  
 
កិចចរបជុាំធនោះសទិែធរកាមការដឹក ាំដខ៏្ពងខ់្ពស ់ពោកជទំាវ ព ឿង សក ណា រដឌមស្តនថើរកសួងវបផ្ម ៌និងវចិិរែសិលផៈ និងជា 
របធានអាជាញ ្រជាែិអបសរា ាមរយៈវ ើធដអូខ្ន់ វើរនិ ដដលមានការចូលរមួ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រ 
ជាែិអបសរា ធលាកសាស្តសាថ ចរយ Azedine Beschaouch ទើរបឹការាជរដ្ឋឌ ភិបាល ឯកឧែថម ធលាកជាំទវ និងមស្តនថើជាំ ញម្ន 
 យកដ្ឋឌ នចាំណុ្ោះ។ 
 
កិចចរបជុាំធនោះ មានបាំណ្ងធដើមផើាមដ្ឋន និងអនុវែថ រាល់អនុសាសន៍របស់គណ្ៈកមាម ្ិការអាយសុើសុើ-អងគរ កបុងការសាទ ប  
និងដកលមអចាំណុ្ចខ្វោះខាែ ធលើការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលរគប់រគងធដ្ឋយអាជាញ ្រជាែិអបសរា៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     

បគុលកិអាំញើធរំតអិបើឝរាទទលួឿរបណ្តុះបណ្តើលពអីនកជាំាំញកេូរ ែផនកពេិសាធភាពរងឹមាាំរបស ់សមាភើរៈេដើមើបជីសួ
ជលុសាំណងប់រុាណកនងុឧទើានអងរ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៣ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧ អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
បុគកលិកអាជាញ ្រជាែិអបសរាចាំនួន១០រូបម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណ្វទិាបងាក រ បានចូលធរៀន 
វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លអាំពើការពិធសា្ន៍ភាពខាល ាំងនិងភាពធខ្ាយម្ន បណ្ថុ ាំ សមាភ រៈសាំណ្ង់សរមាប់ជសួជុលរបាសាទកបុងឧទាន 
អងគរពើសាំ្ក់អបកជាំ ញកូធរ  ម្នគធរមាង អភិរកសរកុមរបាសាទរពោះពិ្ ូរ។ 
 
វគគសិកាធនោះ មានរយៈធពល៥ម្ងង ចប់ពើម្ងងទើ១៨ដល់ម្ងងទើ២២ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធដ្ឋយធតថ ែសាំខាន់ធលើរទឹសថើ ការអនុវែថ 
តធ ល់ធលើការពិធសា្ន៍សមាភ រៈ ការលាយបាយអរជាធដើម។ 
 
សាស្តសាថ ចរយ Yu Hye Ran បណ្ឍិ ែវសិវករសាំណ្ងស់ាទ បែយកមម បានឱ្យដឹងថ្ន វគគបណ្ថុ ោះប ថ្ លធនោះ បធរងៀនឱ្យដឹងពើភាព 
ខាល ាំងនិងភាពធខ្ាយរបស់សមាភ រៈដដលធយើងរែូវធរបើធដើមផើជួសជុលសាំណ្ង់របាសាទ ដូចជាធឈើ ឥដឌ ងម ជាធដើម។ ជាការពិែ 
្ស ់ មុននឹងជសួជុសរបាសាទនើមួយៗ ធយើងរែូវសិកានងិវភិាគធៅធលើធរគឿងបងគុ ាំសាំណ្ង ់ពិធសសជាងធនោះធៅធទៀែ ងម
របាសាទមានធរចើនរបធភទ ដដលទមទរចាំបាច់ឱ្យធយើងរែូវដឹងពើភាព្ន់ម្នសមាភ រៈ ដដលអាចធា បាននូវទមងនស់ងកែ ់
របស់សាំណ្ង ់បុរាណ្ ធដើមផើឱ្យការជួសជុលធា គុណ្ភាពយូរអដងវង។ 
 
អបករសើសាស្តសាថ បនថធទៀែថ្ន វគគធនោះបធរងៀនទាំងរទឹសថើនិងការពិធសា្ន៍តធ ល់ធលើសមាភ រៈសាំណ្ងស់រមាប់ជួសជុលធដ្ឋយ 
ធឈើ ការបងគុ ាំឥដឌាន ់ ឥដឌរបធហាង ការលាយបាយអរ លាយធបែុង ធដើមផើ យកធៅពិធសា្ន៍នឹងមា សុើនUTM (មា សុើន 
ពិធសា្ន៍ងម)។ ធពលពិធសា្ន៍រចួ ធយើងនឹងយកលទនផលដដលទទួលបានមកពិភាកាោប  ធ ើយយកធៅអនុវែថធៅការ 
ដ្ឋឌ នតធ ល់ដដលចាំធណ្ញទាំងធពលធវលា ងវកិា និងធា បាននូវគុណ្ភាពខ្ពស ់ ធរ ោះធយើងបានដឹងពើកមាល ាំងរទទមងនច់ាស ់
លាស់។  
 
ធលាក សុើ បាសទិន ិ វសិវករសាំណ្ង់ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសរបាសាទកបុងែាំបន់អងគរនិងបុរាណ្វទិាបងាក របានឱ្យដឹងថ្ន វគគធនោះ 
បធរងៀនឱ្យធយើងធចោះធរបើមា សុើនពិធសា្ភាពរងឹមាាំម្នធឈើ ងម ឥដឌ ធបែុង ដឹងពើរធបៀបធមើល និងធចោះការងារលាយកាំធបារ ការ
លាយធបែុង និងរទឹសថើមួយចាំនួនទកទ់ង នឹងការងារពិធសា្ន៍ដដលអាចយកធៅអនុវែថតធ ល់កបុងការជួសជុលរបាសាទ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ពិធសសធ្វើឱ្យបុគគលិកមានចាំធណ្ោះជាំ ញចាសល់ាស់ ធរ ោះធដើមផើជួសជុលរបាសាទបានរែឹមរែូវ ធា បាននូវគុណ្ភាពលអ 
រែូវមានពិធសា្ន៍និងទិនបន័យជាក់លាក់ធដើមផើយកធៅសិកានិងធលើកគធរមាង៕ 
 

     
 

     
 

អាំញើធរំតអិបើឝរាេបើកសវនកមមៃផទកនងុេលើរបពន័ធរគបរ់គងបរសិាណើន-អងរសរមាបៅ់នាើាំ២០១៧ នងិ២០១៨ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៦ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ  
 
 រពឹកម្ងងទើ២៦ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ អងគភាពរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគរម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធបើកសវនកមមម្ផធកបុងធលើ 
របព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគររសបាមសថង់ដ្ឋរអនថរជាែិ ISO14001-2015 ធៅរគប់ យកដ្ឋឌ ននិងអងគភាពចាំណុ្ោះអាជាញ  
្រជាែិអបសរាចប់ធផថើមពើម្ងងទើ២៦ ដល់២៨ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 
ពិ្ើធនោះរបរពែឹថធៅធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ឯកឧត្តម ស ខ លកខណិា 
របធានរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគរ រមួទាំងថ្នប កដ់ឹក ាំ យកដ្ឋឌ ន និងអបកជាំរុញការងារបរសិាទ នរគប់ យកដ្ឋឌ ន ក់ពន័ន 
ទាំងអស់ចូលរមួជាកិែថិយស។ 
 
ឯកឧត្តម ស ខ លកខណិា បានបញ្ញជ ក់ពើធោលបាំណ្ងម្នការធបើកសវនកមមម្ផធកបុងថ្ន ធដើមផើរែួែពិនែិយធ ើងវញិនូវអវើជា ភាព
មិនអនុធលាមចាំណុ្ចាមអធងកែ និងចាំណុ្ចលអរបធសើរធៅកបុងសាទ ប័នដដលបានអនុវែថកនលងមក និងធរែៀមខ្លួនឱ្យ សាទ ប័ន
អនថរជាែិចុោះមកធ្វើសវនកមមធលើសាទ បន័អាជាញ ្រជាែិអបសរា ធដើមឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុខ្ធនោះ។  
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

ឯកឧែថមក៏បានបញ្ញជ ក់ដដរ ធនោះជាឆ្ប ាំទើ១៤ធ ើយដដលអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគរបានចប់ម្ដគូជាមួយសាទ បន័ 
ធា  គុណ្ភាពជប ុន Japan Quality Assurance (JQA) អនុវែថរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគរឱ្យាមសថង់ដ្ឋរអនថរជាែិ 
ធ ើយក៏ជាឆ្ប ាំទើ១ម្នការអនុវែថសថង់ដ្ឋរងមើ គឺISO14001-2015។ បចចុបផនបចាំធ ោះការធ្វើសវនកមមកាន់ដែរបកប ធដ្ឋយភាពលអ 
របធសើរធរ ោះចាំនួនសវនករ មានចាំធណ្ោះ ជាំ ញ និងសមែទភាពកាន់ដែធរចើន ធ ើយសងឃមឹនឹងទទលួបានវញិ្ញដ បនបរែ ជា
ងមើមថងធទៀែ។ រយៈធពល១៤ឆ្ប ាំមកធនោះ សាទ ប័នអាជាញ ្រជាែិអបសរាបានទទួលវញិ្ញដ បនបរែចាំននួ៤ដងរចួមកធ ើយ មានឆ្ប ាំ
២០០៤ ឆ្ប ាំ២០០៦ ឆ្ប ាំ២០០៩ ឆ្ប ាំ២០១២ និងឆ្ប ាំ២០១៥។ 
 
ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានរ ាំឭកពើគុណ្បា្ំ ច ់សពមតចវិរ លរញ្ញា  ស ខ អាន ដដលបានោាំរទនិងជាំរុញការបណ្ថុ ោះ   
ប ថ្ ល្នធានមនុសសធដើមផើភាពលអរបធសើរទាំងកបុងសាទ ប័ននិងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ឯកឧែថមកប៏ានធកាែសរធសើរចាំធ ោះ 
កិចចខ្ែិខ្ាំរបឹងដរបងរបស់ថ្នប ក់ដកឹ ាំ និងសវនករទាំងអស់ដដលបានជួយជាំរុញការធ្វើសវនកមមកនលងមកបានទទួលធជាគជ័យ 
និងកែិថិយសសរមាប់សាទ បន័ជាបនថប ធ ប់។ ធយើងរែូវដឹងថ្ន របវែថិសាស្តសថ របាងគរបាសាទ ទាំធនៀមទមាល ប់របម្ពណ្ើ  សាស  
សាទ បែយកមម វសិវកមម រមួប ច្ូ លទាំងបរសិាទ នជុាំវញិធបែិកភណ្ឍ ផង ធទើបធ្វើឱ្យអងគរទទួលបានែម្មលនិងជាប់ជាធោលធៅ 
ធទសចរណ៍្ធលខ្១ដល់ធៅ៣ឆ្ប ាំជាប់ោប  ធ ើយលទនផលធនោះ ក៏បានពើការយកចែិថទុកដ្ឋក់នងិមានការធា គុណ្ភាព      
បរសិាទ នាមសថង់ដ្ឋរអនថរជាែិដដលដែងទទួលធជាគជ័យពើការធ្វើសវកមមកនលងមក៕ 
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ឯកសារព័ែ៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

អនកជាំាំញអាំញើធរំតអិបើឝរានងិអនកជាំាំញឿរឥណ្ឌើរកដាំេណ្ុះរសាយសេ្ៃគើុះេដើមេឈើកនងុរាសាទតារពចម 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖  ុើង រសើរែ័ប 
 
របាសាទារព មរែូវបានធភញៀវធទសចរជាទូធៅសាគ ល់ថ្នជារបាសាទដដលមានម្រពធឈើ្ ាំៗ ធរ ោះរបាសាទធនោះធរៅមានពើ 
មានរបាងគរបាសាទដ៏លអឥែធខាច ោះ ក៏មានធដើមធឈើ្ ាំៗមានអាយុកាលរាប់រយឆ្ប ាំជាធរចើនដុោះព័ទនពន័នធៅធលើែួរបាសាទគួរឱ្យ 
ចង់ទសស  និងផថិែរូបភាពទុកជាអនុសាវរ ើយ។៍ 
 
ភាពទក់ទញម្នរបាសាទនិងធដើមធឈើ បានធ្វើឱ្យមានលាំ ូរធភញៀវធទសចរមកទសស របចាំម្ងងមនិែិចជាង៥០០០ ក ់
ដដលអាចបងករឱ្យមានហានើភ័យោ ងខាល ាំងដល់ធដើមធឈើកបុងរបាសាទាមរយៈសកមមភាពធដើរជាន់ឬឈរងែជាធដើម។ 
 
ធដើមផើបធ ជ្ ៀសបញ្ញា របឈមធនោះ ធៅរពឹកម្ងងទើ២៦ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ រកុមអបកជាំ ញម្រពធឈើរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា 
ដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ្រជាែិអបសរា ស ការជាមួយរកុមអបកជាំ ញការឥ ឍ្  
របចាំការកបុងការដ្ឋឌ នជួសជុលរបាសាទារព ម បានពិភាការោិះរកវធិានការណ៍្ធដ្ឋោះរសាយ ធដើមផើរកាជើវែិធដើមធឈើទាំង 
អស់ធ ោះឱ្យបនថរស់បានរាប់រយឆ្ប ាំធទៀែ។ 
 
ធលាក ននិ ចនស់ាធមៀន របធាន យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ បរសិាទ ន និងធទសភាពវបផ្ម ៌បានឱ្យដឹងថ្ន  ធពលឆ្ប់ៗ
ខាងមុខ្ធនោះ រកុមការងារនឹងធរៀបចាំរកាលកាថ រធៅធលើដើ និងធលើឫសធឈើតធ ល ់ ធដើមផើកុាំឱ្យធភញៀវធទសចរជាន់ធលើ ាំឱ្យហាប់ដើ 
ប ោះ លដ់ល់ឫស ាំឱ្យរកិន មានដាំធៅ ធកើែជាំង ឺអាចសាល ប់បាន។ ការរកាលកាថ រធ ោះដដរ គឺមានរបធហាងែូចៗ អនុធរោោះ
ដល់ការលូែលាស ់និងការដកដធងាើមរបស់ឫសធឈើបាន ធ ើយក៏ធា សុវែទិភាពដល់ធភញៀវធទសចរផងដដរ៕ 
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ភមូធិមមំ តរិនុតាឯកនងឹេរៀបច្ាំពធិបីណុើយឆលងសាឡុាំ េៅច្ងុែែធនេូនុះ 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ គធរមាងអភិវឌណភូមិ្មមជាែិរុនាឯក 
 
ធៅភូមិ្មមជាែិរុនាឯក នឹងធរៀបចាំពិ្ើបុណ្យពុទន ភិធសកឆលង ធរាងឧធបាសងោរ ឬសា ុាំ សាលាបុណ្យ និងធខាល ងទវ រ រពោះ
ម្រែបិដក និងគមពើរសាស្តសាថ សលឹករែឹ ធៅម្ងងទើ៣១ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ខាងមុខ្ធនោះ។  
 
ពិ្ើឆលងសមទិនផល   ធៅភូមិ្មមជាែិរុនាឯក នឹងរែូវធរៀបចាំធ្វើធៅម្ងង អាទិែយ ១៤ធកើែ ដខ្បុសស ឆ្ប ាំរកា នពវសក័ ព.ស 
២៥៦១ រែូវនឹងម្ងង អាទិែយ ទើ៣១ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧។ ធមា ង ២រធសៀល ជួបជុាំពុទនបុរសិ័ទជែិឆ្ង យចូលរមួពិ្ើបងួសងួ និង
របុងពលើ រពមទាំងដ ដុាំសើមា របទកសណិ្ បដណ្ថ ែរបទើប និងបធងាា ោះធោមធពលរារែើ។ ធមា ង៤ ធទៀបភល ឺឈានចូលម្ងងទើ 
១៥ធកើែធពញបូរមើ រែូវនឹងម្ងងទើ១ ដខ្មករា ពិ្ើថ្នវ យម្ុបាោស រពមទាំងសូរែបទបទុមបូជាថ្នវ យតក ចាំធ ោះរពោះសមាម - 
សមពុទន។ ធពលរពឹកម្ងងដដដល ពិ្ើថ្នវ យធរគឿងសកាក រៈធផសងៗ និងធមា ង ២រធសៀល ជួបជុាំរពោះភិកខុសងឃ ជាន់ារាងប ច្ុ ោះ 
សើមា ប ធ ប់មកនិមនថ្ មមកងិក សដមថង្ម៌ធទស ដរគបើ រពមទាំងអានម្រែ។ ចាំដណ្កធពលយប ់មានធរៀបចាំបដណ្ថ ែរបទើប 
និងបធងាា ោះធោម បាញ់កាាំរជួច។ លុោះដល់ម្ងងទើ២ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ និមនថរពោះសងឃចាំនួន ៩៨អងគ ដ្ឋក់បារែឆលងកមមវ ិ្ ើ 
បុណ្យ ជាកិចចបធងាើយ និងអធ ជ្ ើញធភញៀវពិសាធភាជ ហារ។ 
 
អបកធផថើមបុណ្យ មាន ប្ព្ះពត្ជគ្ ណ្ ឥនទបាលី សកវ អាន រពោះរគូធៅអ្ិការវែថអងគរែូចខាងែផូង ប្ព្ះពត្ជប្ព្ះគ្ ណ្ សយ៉ាម 

ស ទាធ  ធៅអ្ិការវែថ សុវណ្តមុនបើវងស ធៅវែថអនលង់កាង ន ប្ព្ះពត្ជគ្ ណ្ គ្ង់ ស ភាព្ ធៅអ្កិារវែថអងគរែូចខាងធជើង       
ឯកឧត្តម ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រអបសរា ឯកឧត្តម ស ខ សង្វវ រ អគគ យករងអាជាញ ្រអបសរា ទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ ន 
អភិវឌណន៍ធទសចរណ៍្អងគរ ឯកឧែថម ធលាកជាំទវ ធលាក ធលាករសើ ជាអគគ យករង ទើរបឹកា ឧបការ ើ របធាន យកដ្ឋឌ ន 
អនុរបធាន រពមទាំងមស្តនថើរាជការ និងបុគគលិករបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

     

     
 

គណៈរបតភិេូែតតយណូ្ន ែសវងរកកចិ្សចរបតបិតតឿិរំមយួអាំញើធរំតអិបើឝរា 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៧ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖  ៊ាុ៊ុំ រទឹនើ   
 
ធៅសាប ក់ការអាជាញ ្រជាែិអបសរា រធសៀលម្ងងទើ ២៦ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ មានជាំនួបពិភាកាការងាររវាង អាជាញ ្រជាែិអបសរា 
និងគណ្ៈរបែភូិធខ្ែថយូ្ន ធដើមផើដសវងយល់ និងស របែបិែថិការធលើការងារអភិរកស និងជួសជុលរបាសាទកបុងរមណ្ើ - 
យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ជាកិចចចប់ធផថើមធៅកានគ់ណ្ៈរបែិភូធខ្ែថយូ្ន ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា បានធរៀបរាប់ 
ពើការងារសបូលរបស់អាជាញ ្រជាែិអបសរា ដដលធដើរែួោ ងសាំខាន់កបុងការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍រមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ឯក
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ឧែថមបដនទមថ្ន មកដល់ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ គឺមានរយៈធពល២៥ឆ្ប ាំធ ើយ ដដលរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគររែូវបានចុោះប ជ្ ើ ជាសមផែថិ
ធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក  ម្ងងទើ១៤ ្បូ ឆ្ប ាំ១៩៩២។ កបុងរយៈធពលធនោះ អងគរទទួលបានធជាគជ័យជាធរចើនទាំង រកបខ្ណ្ឍ
ជាែិ និងអនថរជាែិ ធ លគឺធយើងសធរមចបាននូវការរកាែម្មលធលចធធាល ជាសកលម្នអងគរាមរយៈការងារអភិរកស ការងារ
អភិវឌណន៍របកបធដ្ឋយចើរភាពដដលធតថ ែធលើវសិ័យធទសចរណ៍្ បរសិាទ ន ម្រពធឈើ និងស គមនម៍នុសស។ 
 

ធលាក Zhou Hong អគគ យករងទទួលបនធុកដផបកការងារធរៀបចាំអភិវឌណន៍រកុង ម្នធខ្ែថយូ្ន បានធរៀបរាប់ពើភូមិសាស្តសថ 
ម្នធខ្ែថយូ្ន ជាពិធសសធខ្ែថធនោះមានរមណ្ើ យដ្ឋឌ នចាំននួ ៥ ដដលបានចូលកបុងប ជ្ ើធបែិកភណ្ឍ ពិភពធលាក។ ធលាក 
Zhou Hong បានដឹក ាំរបែិភូទសស របាសាទកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងបានធមើលធ ើញពើការងារជួសជុលទាំងឡាយ 
ធ ើយធលើកសរធសើរថ្ន ការជួសជុលធ ោះមានបធចចកធទសរែឹមរែូវ ដដលគួរធរៀនសូរែាម។ ធរៅពើធកាែសរធសើរចាំធ ោះការ 
ងារអភិរកសធ ើយធ ោះ ធលាក Zhou Hong ក៏បានអធ ជ្ ើញឯកឧែថមអគគ យកអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធៅទសសនកិចចធៅធខ្ែថ 
យូ្នផងដដរ។ 
 

ជាកិចចធឆលើយែប ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់បានសដមថងអារមមណ៍្រ ើករាយ និងសាវ គមន៍ចាំធ ោះគធរមាងកិចចស របែិបែថិការ 
  កបុងបាំណ្ងអភិរកស និងជសួជុលរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ជាពិធសសការតល ស់បថូរបទពិធសា្នល៍អៗ រវាងោប ធទវញិធៅមក 
និងការបណ្ថុ ោះប ថ្ ល្នធានមនុសស។ ជាមួយោប ដដរធ ោះឯកឧែថមក៏បានបញ្ញជ ក់ថ្ន បចចុបផនបធនោះអាជាញ ្រជាែិអបសរាក៏ 
មានស របែិបែថិការ ជាមួយសាទ ប័នបណ្ឍិ ែសភាចិនសរមាប់ធបែកិភណ្ឍ វបផ្ម ៌ ដដលបានជសួជុលរបាសាទធៅសាយ 
ធទវា និងកាំពុងដាំធណ្ើ រការជួសជុលរបាសាទាដកវ។ បចចុបផនប មានរបធទស និងសាទ បន័អនថរជាែជិាង ៥០ ដដលកាំពុងចូល 
រមួជួសជុលរបាសាទកបុងរមណ្ើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធៅធលើរបាសាទជាង ៥០ កបុងចាំធ្ម ៩១របាសាទ ដដលបានចុោះប ជ្ ើជា 
សមផែថិធបែិកភណ្ឍ ពភិពធលាកធៅកមពុជា៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 

រាសាទអងរវតតឿនែ់តមានសរមសរ់សសរ់តឿល 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៨ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖ អុើសា រ   ុើណ្ើ  រូបភាព ៖ យិន សូវា ែ  
 
ធដើមធឈើជាធរចើនធដើម ដុោះធៅជុាំវញិរបាសាទអងគរវែថ រែូវបាន យកដ្ឋឌ នរគប់រគងម្រពធឈើ ធទសភាពវបផ្ម ៌ និងបរសិាទ ន 
ម្នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធ្វើការកាែ់រកើឱ្យរស ោះ នងិបងាា ញនូវសរមស់របស់របាសាទកាន់ដែមានភាពរែកាល។ 
 
ធលាក យនិ សូវា ែ អនុរបធាន យកដ្ឋឌ នម្រពធឈើ បានឱ្យដឹងថ្ន កនលងមកធដើមធឈើទាំងធ ោះ បានបិទបាាំងសរមស់
របាសាទ្ាំ (របាងគក ថ្ ល) ម្នរបាសាទអងគរវែថ ធ ើយបានរ ាំខានដល់ការផថិែយករូបភាពលអៗ  ប ុដនថធពលធនោះធភញៀវធទសចរ 
អាចធមើលរបាងគក ថ្ លអងគរវែថបាន ចប់ពើចាំណុ្ចធលាការាជយធៅ គឺរស ោះដភបកជាងមុន។ 
 
ធដើមធឈើដដលរកើដមកទាំងធ ោះ រមួមាន ធដើមសាប យ ធដើមអាំពិលបារា ាំង ធដើមពុរទ និងធដើមធ ្ិ៍ជាធដើម។ល។ ធ ើយការរកើ 
ធ ោះធសាែ ធ្វើធ ើងរយៈធពលរបមាណ្១ដខ្មកធ ើយ ធដ្ឋយមានការរែួែពិនិែយោ ងរែមឹរែូវពើអបកជាំ ញធដ្ឋយមិនប ោះ 
 ល់ធទសភាពវបផ្មឬ៌បុរាណ្វទិាធ ើយ៕ 
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សវនកមមៃផទកនងុេលើរបពន័ធរគបរ់គងបរសិាណើន-អងររបសអ់ាំញើធរំតអិបើឝរាៅនាើាំ២០១៧-២០១៨ េៅែតបនតភាពវជិ៱មាន 
ផាយធៅម្ងងទើ ២៩ ដខ្ ប្ូ  ឆ្ប ាំ ២០១៧  អែថបទ ៖  ុើង រសើរែ័ប រូបភាព ៖ យើ សុថ្ន 
 
ប ធ ប់ពើធ្វើសវនកមមម្ផធកបុងធលើរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគរធៅកបុងសាទ ប័នអាជាញ ្រជាែិអបសរារយៈធពល៣ម្ងង គឺចបព់ើម្ងងទើ 
២៦ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធពលធនោះបានបទិប ច្ប់ធ ើយធៅលាង ចម្ងងទើ២៨ ដខ្្បូ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធរកាមអ្ិបែើភាព ឯកឧត្តម 

ស ខ លកខិណា របធានអងគភាពរបព័ននរគប់រគងបរសិាទ ន-អងគរ ែាំ្ង ឯកឧត្តមរណ្ឌ ិត្ ស  ៊ុំ ម៉ា រ ់អគគ យកអាជាញ ្រ ជាែិ
អបសរា។ 
 
ចាំធ ោះលទនផលសរុបដដលទទួលបានពើការធ្វើសវនកមមម្ផធកបុងចាំនួន២ម្ងងកនលោះមក បងាា ញថ្ន យកដ្ឋឌ ន និងអងគភាពចាំនួន 
១៦ម្នសាទ ប័នអាជាញ ្រជាែិអបសរា ធៅដែបនថភាពវជិជមាន ធដ្ឋយពុាំមានភាពមិនអនុធលាម្មួយធ ើយ។ ប ុដនថមានចាំណុ្ច 
ាមសធងកែចាំនួន២៩ចាំណុ្ច អនុសាសន៍ដដលទទួលបានពើសវនករចាំននួ១៤ចាំណុ្ច ដដលែរមូវឱ្យ យកដ្ឋឌ ននើមួយៗធ្វើ 
ការដកលមអធ ើងវញិ និងចាំណុ្ចរបធសើរ១៥ចាំណុ្ច (ការអនុវែថ ដាំធណ្ើ រការ និងទទួលបានលទនផលបរមុងទុកឆ្ប ាំ២០១៧)
។ ធនោះធបើាមការធលើកធ ើងរបស ់ធលាក អ៊ាុន មណ្ើ នើា របធានសវនករម្ផធកបុង។  
 
ឯកឧត្តម ស ខ លកខិណា ក៏បានធកាែសរធសើរដល់កិចចខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបង និងការលាំបាករបសស់វនករទាំងអស់ដដលបាន 
ជាំរុញឱ្យការធ្វើសវនកមម របកបធដ្ឋយលទនផលោប់ចិែថ ធបើធទោះបើធយើងធទើបនឹងចប់ធផថើមអនុវែថសថង់ដ្ឋរងមើ ISO14001-
2015 ក៏ធដ្ឋយ។ ធបើធទោះបើលទនផលសវនកមមមិនមានភាពមនិអនុធលាម អបកជាំរុញមានចាំនួនធរចើន មានចាំធណ្ោះដងឹរបធសើរ 
និងជាំ ញជាងមុនទក់ទងនឹងសថង់ដ្ឋររបព័ននរគបរ់គងបរសិាទ នងមើក៏ធដ្ឋយ ដែវាធៅមិនទន់សមលមមនឹងអវើដដលធយើងចង ់
បានធ ើយ។  
 
ឯកឧែថម ក៏សូមធលើកទឹកចិែថអបកជាំរុញទាំងអស់ឱ្យខ្ិែខ្ាំរបឹងដរបងបនថធទៀែ ធរ ោះធបើ យកដ្ឋឌ ន្មួយជបួនូវបញ្ញា ភាព 
មិនអនុធលាមធកើែធ ើងធ ោះ នឹងមានផលប ោះ ល់ដល់សាទ បន័អាជាញ ្រជាែិអបសរាទាំងមូល ធដ្ឋយសារការងារធនោះជារប- 
ព័នន។ សូមកុាំែូចចែិថនងឹការខ្ិែខ្ាំរបងឹដរបងរបសខ់្លួន ដែលទនផលនងិកិែថិយសបានធៅធលើសាទ ប័នដម្ទ សូមធ្វើធដើមផើអងគរ 
ធរ ោះមានដែែាំបន់ធបែកិភណ្ឍ អងគរដែមួយប ុធ ត្ ោះដដលមានសថង់ដ្ឋរISOដផបកបរសិាទ ន ឯែាំបន់ធបែកិភណ្ឍ ពភិពធលាកធៅ 
ប ថ្ របធទសធផសងៗធៅមិនទន់មានធៅធ ើយ ធនោះជាកែិថិយស្ស់សរមាប់កមពុជា៕ 
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របស់អាជាញ ្រជាែិអបសរារបចាំឆមាសទើ២ ឆ្ប ាំ២០១៧ 
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