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ធលាក អន សុភាព មស្តនថើជាំ ញម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រដដលទទួលបនធុកធលើ
ការលគបល់គងរមួនិងសលមបសលមួលទូធៅកបុងគធលមាង បានបងាា ញនូវដាំធណើ រវវិឌណម្នការជួសជុលធនោះថ្ន កិចចការបឋមៗដដល
លកុមការងារបាននិងកាំពុងអនុវតថសពឝម្ថងគឺ ការសិកានិងលបមូលទិនបនយ័ទាំងឡាយ ដដលជាលបធោជនស៍លមាបឯ់កសារ
បធចចកធទសម្នការជួសជុល រមួមាន៖ កិចចការសលមងនិ់ងគូរបវង ់ ការវនិិចឆយ័និងរកដាំធ្ោះលសាយធលើវធិើសាស្តសថម្នការជួស
ជុលការងារលសាវលជាវាមរយ:ការធបើករធតថ កាំ្យ និងធរៀបចាំសងទ់ាំនប់ទបទឹ់កលបដវង ១៣៣.៥ដម លត ាមបធ ថ្ យ
ជញ្ញជ ាំងខាងធជើងម្នសាភ នហាល។ 
 
បាំណងនិងទសសនៈរមួដផបកបធចចកធទសជួសជុលរច សមភន័នសាភ នហាលធនោះ គឺ រកាទលមងធ់ដើមរបស់សាំណង ់ រមួទាំងរកា
លបវតថិម្នការជួសជុល បធចចកធទសនិងសាប ម្ដសាទ បតរកមយ។ មា ងធទៀតរាល់ដាំធណើ រការអនុវតថកិចចការជួសជុលនើមួយៗ បាន
ទទួលនូវអនុសាសនដ៍ណ ាំបដនទមពើអបកជាំ ញ អាដ  ុក ម្នគណកមាយ ធិការ ICC-Angkor។ ធ តុធនោះធ ើយ ធដើមផើធឆវើយ
តបនឹងអនុសាសនទ៍ាំងធ ោះគធលមាងបានធបើករធតថ កាំ្យលសាវលជាវចាំនួន៥កដនវង ដដលសទិតាមបធ ថ្ យម្នកលមាល
សាភ នហាល កបុងបាំណងសិកា និងធលបៀធធៀបរច សមភន័នខាងសាទ បតរកមយ ដសឝងយល់ពើលបវតថិនិងវាយតម្មវនូវកលមិតម្នភាព
ខូ្ចខាតរបស់សាភ នហាល។ល។ លទនផលដដលបានពើកាំ្យលសាវលជាវ បងាា ញនូវភាពខុ្សោប ធលចើនដូចជា៖ លបវតថិម្នការ
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ជួសជុលដកលាំអសាភ នហាលកបុងសមយ័ធលកាយអងគរ (សវទើ១៦-១៧) បធចចកធទសម្នការបងាា បល់គឹោះ ភាពធខ្ាយនិងភាពរងឹ
មាាំម្នរច សមភន័នជញ្ញជ ាំងនិងយល់ដឹងអាំពើបធចចកធទសបុរាណដដលបានសងស់ាភ នហាល។ 
 
លកុមអបកជាំ ញដខ្យរនិងអបកជាំ ញជប ុនបានធធឝើការរមួោប ធលើដផបកបធចចកធទស កបុងធ ោះលទនផលដដលបានពើការសិកា
លសាវលជាវគឺជាទិនបយ័ធោលដដលមានលបធោជន៍ខាវ ាំងសលមាប់យកធៅវភិាគលមាិត និងកាំណត់នូវវធិើសាស្តសថម្នការជួសជុល
ពលងឹងរច សមភន័នសាភ នហាល។ ចាំធ ោះបធចចកធទសម្នការងារជួសជុល គណៈកមាយ ធិការ ICC-Angkor កបុងកិចចលបជុាំចុង
ធលកាយកាលពើ កក់ ថ្ លដខ្ធបូកនវងធៅធនោះ បានកាំណតឲ់្រធធឝើការជួសជុលធដ្ឋយមិនឲ្ររុោះធរ ើជញ្ញជ ាំង ធដើមផើទុកជា
សាវ កសាប មលបវតថិសាស្តសថ។ 
 
ឆវងកាត់ការជដជកពិភាកាជាមួយអបកជាំ ញការជានខ់្ភស់ជាធលចើនរចួមក គណៈកមាយ ធិការធនោះសធលមចឲ្រលកុមការងារធធឝើការ
ជួសជុលសាកលផងធៅធលើចាំណុចលាំបាកខាវ ាំងលបដវង៤ធៅ៥ដម លត ធដ្ឋយធលបើបធចចកធទសមិនរុោះធរ ើជញ្ញជ ាំង ធដើមផើដឹងថ្ន ធតើអឝើ
ខ្វោះជាភាពលបឈមខាវ ាំង និងបនថរោិះរកមធធាបាយបដនទមធទៀត ធដើមផើធដ្ឋោះលសាយ។ ដូធចបោះ លកុមការងារនឹងអនុវតថគធលមាង
សាកលផងធនោះកបុងរយៈធពលឆ្ប់ៗ ខាងមុខ្៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អប្អរសា រ! ម្របាសា អងគ រវតរ រប្្់ខ្មែ រជ្ញប់្ចាំណាត់ថ្នន ក់ទលម១ជ្ញ ា្ំណង់ម្រប្វតរ សិាស្ត រ្ ដ៏អសាា រយប្ាំផុត  

និ្ងចាំណាត់ថ្នន ក់ទលម៨ជ្ញទោលទៅទ ្ចរណ៍ទលើពិភពទោកកនុ ងឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ផាយធៅម្ថងទើ 0៤ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ធលកាយការចូលរមួធបាោះធឆ្ប តពើធភញៀវធទសចររាបល់ាន កជុ់ាំវញិពិភពធលាក ធគ ទាំពរ័ដល៏ផើលាញ TripAdvisor បានផថល់ 
ចាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១ដល់លបាសាទអងគរវតថរបស់កមភុជា ជាសាំណងដ់ម៏ានសារៈសាំខានដ់ផបកលបវតថិសាស្តសថអសាច ររបាំផុតនិង     
ចាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្៨ជាធោលធៅធទសចរណ៍របស់ពិភពធលាកសលមាប់ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះ។ 
 

ធនោះគឺជាឆ្ប ាំទើ៤ធ ើយ ដដលអងគរលតូវបានធភញៀវធទសចរធលើពិភពធលាកធបាោះធឆ្ប តោាំលទ ធ ើយទទួលបានចាំ្តធ់លខ្១   
ជាប់ៗ ោប ាមរយៈធគ ទាំពរ័ដល៏ផើលាញធផសងៗោប  គឺ កាលពើឆ្ប ាំ២០១៤ អងគរបានជាបច់ាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១ ធៅធលើ      
ធគ ទាំពរ័មួយដដលដតងដតយកតាំបនបុ់រាណវទិា និងលបវតថិសាស្តសថទាំងអស់ធលើពិភពធលាកមកធលបៀបធធៀបោប  ធ ោះគឺ     
ធគ ទាំពរ័ ArchaeoMadness។ ប ធ បម់កធទៀត ធៅធដើមឆ្ប ាំ២០១៥ អងគរទទួលបានចាំ្តថ់្នប ក់ធលខ្១មថងធទៀត ធៅ
ធលើធគ ទាំពរ័អនថរជាតិមួយ ដដលជាធគ ទាំព័រផសពឝផាយតាំបនធ់ទសចរណ៍លផើៗ ធលើពិភពធលាក ធ ោះគឺធគ ទាំព័រ 
TripAdvisor។ ធៅឆ្ប ាំ២០១៦កនវងធៅ អងគរបានបនថជាបធ់លខ្១បដនទមធទៀត ធៅធលើធគ ទាំពរ័របស់លកុម  ុន Lonely 
Planet ដដលជាធគ ទាំពរ័ផសពឝផាយ និងជាលបភពពត័៌មានធទសចរណ៍ដល៏ផើមួយធលើពិភពធលាក មានទាំងពត័៌មានាម    
រយៈដវបសាយ ទសស វដថើនិងធសៀវធៅជាធដើម។ 
 

ធនោះជាធមាទនភាពមួយរបស់ជាតិដខ្យរធយើងទាំងមូល ដដលអងគរវតថរបស់កមភុជាទទួលបានការោាំលទពើប ថ្ លបជាជនជុាំវញិ
ពិភពធលាក។ កបុង មសាទ ប័នលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរា សូមចូលរមួអបអរសាទរ និងសូមអាំ វ វ
ដល់សាធារណជនទាំងអស់បនថចូលរមួដថរកា ការ រនូវធបតិកភណឍ របស់ដូនាធយើងឲ្របានខាវ ាំងកាវ ធដើមផើភាពគង់វងស   
យូរអដងឝងតធៅ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រប្ជ្ញពលរដឋ ទៅភូមិ្ធម្ែជ្ញតិរនុ្តាឯករកីរាយចាំទ េះការរកីចទម្រម្ើន្កម្រមិ្តជីវភាពនាទពលប្ចាុ ប្បន្ន  

ផាយធៅម្ថងទើ 0៥ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
  
ភាពរ ើកចធលមើនគួរឱរកតស់មាគ ល់ធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯក ធធឝើឱរលបជាពលរដឌដដលកាំពុងរស់ធៅ និងលបកបរបរធៅទើធ ោះ 
មានការសាទរ និងកាំពុងរស់ធៅធដ្ឋយភាពសបាយរ ើករាយ ជាមួយសមិទនផលដដលពួកធគកាំពុងទទួលបាន។ កលមិតជើវភាព
ធៅទើធ ោះ មានភាពលាលបធសើរ លបជាពលរដឌមានការងារធធឝើលគប់ោប  ពិធសសគឺអាចរកចាំណូលចូលលគួសារបានលគបល់ោន ់  
ធធឝើឱរកលមិតជើវភាពរបស់ពួកធគមានភាពធូរធារជាលាំដ្ឋប់។ 
 
ធដើមផើឱរកលមិតជើវភាពរបស់លបជាពលរដឌរ ើកចធលមើនធៅបាន អាជាញ ធរជាតិអបសរាមានធោលធៅចាំនួន២ កបុងធ ោះរមួមាន ការ
អភិវឌណវសិ័យធទសចរណ៍ និងកសិកមយ។សលមាប់ការងារកសិកមយ ធពលបចចុបផនប អាចនិោយបានថ្ន ភូមិធមយជាតិរុនាឯក
កាំពុងធជាគជ័យធលើវសិ័យមួយធនោះ ធ ើយលបជាពលរដឌជាធលចើនលគួសារបាននឹងកាំពុងទទលួផលពើវសិ័យមួយធនោះផងដដរ។ 
ធបើលកធ កធមើលវសិ័យកសិកមយ បចចុបផនបអបកភូមិធមយជាតិរុនាឯកកាំពុងទញចាំណូលបានធលចើនគួរសមពើដាំ្ាំលមុាំ។ មាន
លបជាពលរដឌលបមាណ ៣០លគួសារ កាំពុងដ្ឋាំលមុាំ ដដលមានលកុម  ុនមួយជាអបកទទួលទិញ និងផថល់បធចចកធទស។ 
 
មាច ស់លកុម  ុន ធអស ភើ អិល អុើ (S.P.L.E) ធលាក អឹុង តុងធអៀង មានលបសាសន៍ថ្ន កាលពើធពលថយើៗធនោះ លកុម  ុនរបស់
ធលាកបានចុោះកិចចលពមធលពៀងជាមួយលកុម  ុនជប ុន ធដើមផើទទួលទិញផលិតផលលមុាំពើលបជាពលរដឌកបុងភូមិធមយជាតិរុនាឯក។ 
ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន ខាងភាគើជប ុន មុននឹងសធលមចទទួលទិញផលិតផលលមុាំធនោះ ពួកធគបានយកដើពើភូមិធៅពិធសាធន ៍ ធដ្ឋយ
ពិនិតររកសារធាតុគើមើចាំនួនលបមាណ ២៤០មុខ្ និងចុងធលកាយបានបងាា ញថ្ន ដើធៅទើធនោះ ោយ នសារធាតុធលោោះថ្នប ក ់    
្មួយដដលប ោះ ល់ដល់សុខ្ភាពធ ើយធទើបពួកធគសធលមចទទួលផលិតផលពើធយើង។ 
 
ធលាកបដនទមថ្ន លកុម  ុន MWSO របស់ជប ុន បានទទួលទិញផលិតផលលមុាំពើអបកភូមិកបុងមួយដខ្ចាំនួន ១០ធានលមុាំលសស់ 
ដដលធសយើនឹង ១ធានធលកាយធពលសមងួត។ ធលាកបដនទមធទៀតថ្ន ធោលបាំណងសាំខាន ់ ដដលលកុម  ុនរបស់ធលាក មក      
វនិិធោគធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯកធនោះ ធល ោះថ្ន ធដើមផើរមួចាំដណកអភិវឌណកលមិតជើវភាពរបស់លបជាពលរដឌ ធ ើយមួយធទៀត 
ដើធៅតាំបនធ់នោះមានភាពអាំធ្យផលធលចើនសលមាបដ់ាំ្ាំរុកខជាតិលមុាំ។ ធលៅពើធនោះ លកុម  ុនក៏បានផថល់បធចចកធទសដ្ឋាំដុោះ 
រមួនឹងធដើមទុនកលមិតទបោយ នការលបាក ់សលមាបល់បជាពលរដឌ ផងដដរ។ ធ ើយបចចុបផនបធនោះធទៀត លកុម  ុន អិស ភើ អិល អុើ 
កាំពុងសាកលផងដ្ឋាំដាំ្ាំសដណថ កតក យ ជាមួយពលរដឌ ១៨លគួសារ ដដលមានស គមន៍កសិកមយកមភុជាជាអបកបធលងៀន
បធចចកធទសនិងទទួលទិញតថ ចមុ់ខ្។ 
 
កសិករ អបកលសើ ទិតរ អ ុច ដដលបាននិងកាំពុងទទួលផលពើដាំ្ាំលមុាំ បានឱរដឹងថ្ន អបកលសើមានភាពរ ើករាយ ធៅនឹងអឝើដដល
លគួសារអបកលសើកាំពុងទទួលបាន។ អបកលសើបនថថ្ន អបកលសើដ្ឋាំលមុាំបានមួយឆ្ប ាំធ ើយ ធ ើយកបុងមួយដខ្អាចរកចាំណូលបាន
លបមាណ៣០០ដុលាវ រ។ អបកលសើ ទិតរ អ ុច បានរមវឹកពើការមករស់ធៅកបុងភូមិធមយជាតិរុនាឯកកាលពើ៧ឆ្ប ាំមុន ដដលអបកលសើ
ថ្ន មានភាពលាំបាកបនថិច ដតសពឝម្ថងអបកលសើមិនចងធ់ៅ្ធទ ធល ោះមុខ្របរធៅទើធនោះ អាចឱរលគួសារអបកលសើដដលមានកូន
៣ កក់បុងបនធុក រស់ធៅបានលសួល និងមានការធមើលខុ្សលតូវពើអបកជាំ ញកសិកមយដដលបានបណថុ ោះប ថ្ លរបស់អាជាញ ធរ
ជាតិអបសរានិងមានការផថល់ទុនសលមាប់ការងារកសិកមយធផសងៗផងដដរ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ចាំដណក អបកលសើ ស ត ់ សាលើ ជាស្តសថើធមមា យ មានកូន៣ ក ់ ក៏កាំពុងរ ើករាយចាំធ ោះសមិទនផលដាំ្ាំលមុាំធនោះផងដដរ។      
អបកលសើថ្ន ខ្វួនបានតស ូលបឹងដលបងចិញ្ច ឹមកូនដតមាប ក់ឯង និងបានលកុមការងារកបុងគធលមាងភូមិធមយជាតិរុនាឯក ខ្បោះដខ្បងជួយ
សពឝដបបលគប់ោ ង ធទើបបានមកដល់សពឝម្ថងធនោះ ធ ើយអបកលសើកមិ៏នចងធ់ៅ្ធទៀតដដរ ធល ោះលសឡាញ់ការរស់ធៅធៅ   
ទើធនោះ។ អបកលសើបដនទមថ្ន៖ «ខ្ញុ ាំលសឡាញ់ទើធនោះ ពើមុនខ្ញុ ាំមានបថើ រ ូតដល់អតប់ថើ ខ្ញុ ាំធៅដតតស ូដដរ ខ្ញុ ាំអតច់ងធ់ៅ្ធទៀតធទ 
ខ្ញុ ាំលសឡាញ់ដើខ្ញុ ាំ សូមផើដតដើចមាក រខ្ញុ ាំរាល់ម្ថងអតប់ានធៅដតមួយម្ថង ក៏ខ្ញុ ាំនឹកដដរ នឹករបស់របររបស់ធយើង ដតដ្ឋាំធ ើយគឺចងដ់ថទាំ
ឱរលា»។ 
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉រ៉ឌ ៉ី ទើលបឹកាអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងជាលបធានគធលមាងអភិវឌណនភូ៍មិធមយជាតិ រុនាឯក មានលបសាសនថ៍្ន 
ទកទ់ងនឹងដាំ្ាំលមុាំ សពឝម្ថងមានលគួសារលបមាណ ៣០ កាំពុងចូលរមួដ្ឋាំដុោះ ធៅធលើម្ផធដើជិត ១០ កិា។ រាល់លគួសារ
នើមួយៗ អាចរកចាំណូលបានពើ ១០០ដុលាវ រ ធៅ៣០០ដុលាវ រកបុងមួយដខ្ ធៅាមម្ផធដើដដលពួកធគដ្ឋាំដុោះ។ ឯកឧតថមបដនទម
ថ្ន បចចុបផនបគធលមាងធនោះ មានលបជាជនជាង ១០០លគួសារកាំពុងរស់ធៅ ធដ្ឋយខ្វោះដ្ឋាំដាំ្ាំលមុាំ សដណថ កតក យ ចិញ្ច ឹមមាន ់ទ 
និងដ្ឋាំបដនវធមយជាតិ។ល។ 
 
ាមការបញ្ញជ ករ់បស់ឯកឧតថមលបធានគធលមាង ធោលធៅធៅខាងមុខ្របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា គឺធរៀបចាំលបពន័នធារាសាស្តសថ 
និងធ ដ្ឋឌ រច សមភន័ន   ធដើមផើធា កលមិតជើវភាពរបស់លបជាពលរដឌកាំពុងរស់ធៅ និងលគួសារបដនទមធទៀត ដដលធលោង
នឹងមករស់ធៅទើធនោះ។ ឯកឧតថម បញ្ញជ កថ់្ន ធោលការណ៍របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា គឺធរៀងរាល់ឆ្ប ាំយកលបជាពលរដឌ  
លបមាណ១០០លគួសារចូលមករស់ធៅ ធដើមផើបាំធពញធៅកបុងគធលមាងទើមួយរបស់ខ្វួន ដដលលតូវការលបមាណ  ៨០០លគួសារ។ 
  
គួររ ាំឭកថ្ន ភូមិធមយជាតិរុនាឯក លតូវបានបធងកើតធ ើងធដ្ឋយមានការធលជើសធរ ើសលបជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរឲ្រមករស់ធៅ 
ធដ្ឋយសារកាំធណើ នោ ងឆ្បរ់ ័សកបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ មួយធនោះ។ បចចុបផនបមានលគួសារចាំនួន ១០៣ធ ើយ ដដលលតូវបាន
ធលជើសធរ ើសឲ្រមកសាប កធ់ៅ ធដ្ឋយមានការផថល់ផធោះមួយខ្បង និងដើសលមាប់ធធឝើកសិកមយ។ ម្ផធដើសរុបម្នភូមិធនោះមាន         
ចាំនួន ១០១២ កិា ធ ើយធលោងនឹងពលងើកបដនទមធទៀត ធពលអ គត។ ធ ដ្ឋឌ រច សមភន័នកបុងភូមិធនោះរមួមាន សាលា
ធរៀន មណឍ លសុខ្ភាព វតថអារាម ធ ើយភូមិធនោះមានបឹងធមយជាតិដធ៏ាំមួយ គឺបឹងជាលា ដដលអាចសថុកទឹកបានលគបល់ោន់
សលមាបធ់លបើលបាស់ធលើវសិ័យកសិកមយជាធដើម៕ 
 

    
 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    7 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

ចាល ក់វារប របាលរកទ ើៅទៅម្របាសា  ទន្ល ត្ួ តកាំពុង  ួលបាន្ការជួ្ជុល 

 ពីអនកជាំនាៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា

ផាយធៅម្ថងទើ 0៥ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កាលពើម្ថងទើ៣០ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ កនវងមក កបុងគធលមាងលសាវលជាវរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា វទិាសាទ នបធចចកវទិាកមភុជា 
(ITC) និងវទិាសាទ នលសាវលជាវអាសុើអាធគបយម៍្នលបធទសសិងាបុរ ើ (ISEAS) បានរមួោប ធធឝើកាំ្យលសាវលជាវធៅកបុងបរធិវណ
លបាសាទទធនវសងួត រកធ ើញបដិមាទឝ របាលដដលមានចាំនួន០៦បាំដណក មានលពោះធកស ដងខ្វួន បាំដណកម្ដ ធជើង និងលកវលិ 
ដដលបចចុបផនបកាំពុងជួសជុលនិងអភិរកសធដ្ឋយលកុមការងារអភិរកសនិងជួសជុលវតទុសិលផៈ ធកកាតថ់្ន I.T.A.L.I.A ម្ន   
អាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
 
ធលាក ឮ ចនណូ់រា  បុគគលិកជាំ ញដផបកជួសជុលនិងអភិរកសថយ មកពើ យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរ និងជា
សមាជិកម្នលកុមអុើាលើោ លបចាំការធៅមនធើរពិធសាធនក៍បុងអភិរកសដ្ឋឌ នអងគរ បានឱរដឹងថ្ន៖ មុនធពលទទួលបានរូបចមាវ ក់
ទឝ របាលពើសារមនធើរលពោះសើ នុ-អងគរ លកុមការងារបានធធឝើការសិកាទក់ទងនឹងលបវតថិរបស់វតទុសិលផៈ បានគូររូបទកទ់ងនឹង
កាចល់មា និងការខូ្ចខាតរបស់បដិមា។ ប ធ បម់កធលបើមា សុើនមា យលកូសកុប (Microscope) ធដើមផើដឹងពើការខូ្ចខាតធលើម្ផធ 
ការពុកផុយដផបកខាងកបុង និងវតទុធាតុដដលជាបធ់លើម្ផធបដិមា។ បដនទមពើធ ោះលកុមការងារកធ៏ធឝើការវភិាគលមាិតធលើវតទុធផសងៗ
ដដលជាប់នឹងបដិមាលតងម់្ផធខាងធលើ កលមិតការខូ្ចខាតម្នថយដផបកខាងកបុង វាស់សើតុណា ភាពនិងសាំធណើ មរបស់ថយ និងបរសិាទ ន
ជុាំវញិបដិមារមួនឹងបាំដណកវតទុសិលផៈនើមួយៗផងដដរ។ការជួសជុសលតូវបានដបងដចកជា២វគគ គឺការសមាា ត (Cleaning 
Treatment) និងការជួសជុល (Intervention)។ មុនសមាា ត ចាំបាចធ់ធឝើការសាកលផងធលើវតទុធាតុមួយចាំនួនមានដូចជា 
លកដ្ឋសជប ុន (Japanese paper) Compress (ធមៅលកដ្ឋសលាយធមៅដើឥដឌ) និង Algar Algar gel ធដើមផើពិនិតរធមើល
លទនភាព លបសិទនភាពម្នការសមាា ត និងបងាក រផលប ោះ ល់ដល់សាចថ់យដដលកាំពុងពុកផុយ។ ដផាកាមលទនផលសមាា តសាក
លផងទាំងធូលើ និងអាំបិលកបុងរននថយលតូវបានសមាា តធៅលតងច់ាំណុចដបកធដើមផើ រកាគុណភាពថយបានយូរធៅធពលតភាជ ប់       
រចួរាល់។ រ ើឯម្ផធខាងធលៅគឺសមាា តដតធូលើនិងសាប មលបឡាកដ់ដលដិតជាបប់ ុធ ត្ ោះ ធល ោះធដើមផើរកាភាពធដើមនិងតម្មវបុរាណ
វទិាម្នបដិមា។ មា ងធទៀតកធ៏ដើមផើបងាា ញថ្នបដិមាធនោះលតូវបានរកធ ើញធដ្ឋយកាំ្យបុរាណវទិា។ 
 
បចចុបផនបការសមាា តបានលបដ ល៥០% លុោះសមាា តរចួរាល់អបកជាំ ញនឹងធធឝើការសមាវ បល់បធភទពួកដសវជើវសាស្តសថធដ្ឋយធលបើ 
Biocide ពលងឹងដផបកពុកផុយ និងដផបកលតូវតភាជ ប។់ ឯការតភាជ ប់ធ ើងវញិ លតូវបិទបាយអបាំធពញសាប មធលបោះ និងតតព់ណ៌   
បនសុើ។ ធលាក ណូរា  បញ្ញជ កថ់្ន ធយើងមិនអាចកាំណតក់ាលបរធិចឆទម្នការរចួរាល់បានធ ោះធទធពលធនោះ ធល ោះការងារទាំងធនោះ
លតូវការធពលធវលាយូរធដើមផើធធឝើការសិកានិងជួសជុលធដ្ឋយលបុងលបយត័បបាំផុត៕ 
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អនកម្រសាវម្រជ្ញវបុ្រាណវិ ាអន្រ រជ្ញតិខ្ចករខំ្លកចាំទណេះដឹងវារក់ ងនឹ្ងម្រប្វតរ សិាស្ត រ្ និ្ងប្ទចា កទ ្ 

ា្ំទោរទោហៈដល់សារធារណជន្ទៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

ផាយធៅម្ថងទើ 0៥ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

 ម្ថងទើ១១ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុខ្ធនោះ ធៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះប ថ្ លអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា នឹងមានការធធឝើ
បទបងាា ញអាំពើលបវតថិសាស្តសថនិងបធចចកធទសសាំធោគធលា ៈ (Copper Alloy Sculpture Techniques and History: an 
International Interdisciplinary Group) ពើសាំ្កអ់បកលសាវលជាវជានខ់្ភស់អនថរជាតិដផបកបុរាណវទិាមកពើធលចើន
លបធទសដូចជា៖ បារា ាំង អងធ់គវស ស រដឌអាធមរកិ ដបល សកិ និងលុចសសាាំបួរ ធដើមផើធធឝើបទបងាា ញពើការសិកាលសាវលជាវ
ការដ្ឋឌ នសវសាំរទឹននិងលទនផលដដលបានរកធ ើញកនវងមក។ 
 
គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរថ្ន ធៅលសុកដខ្យរលតូវបានធគរកធ ើញការដ្ឋឌ នសវសាំរទឹនធាំជាងធគបងាស់ធៅកបុងរាជវា ាំងអងគរធាំ និងសិកាបាន
លទនផលធលចើនជាងធគផងដដរធៅកបុងតាំបន់អាសុើអាធគបយ។៍ 
 
អាលស័យធ តុធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាសូមធោរពអធញ្ជ ើញដល់សាធារណជនទូធៅ សិសស និសសតិ មស្តនថើរាជការ មគគុធទធសក៍
ធទសចរ អបកសិកាលសាវលជាវជាតិ-អនថរជាតិ ដដលមានបាំណងចងដ់សឝងយល់ចាំធណោះដឹងបដនទមពើបធចចកធទសសាំធោគ   
ធលា ៈ សូមចូលរមួសាថ ប់ធដ្ឋយធមលតើ  លពឹកម្ថងទើ១១ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធវលាធមា ង៨.០០ ទើលពឹក ដល ់             
ធមា ង១១.៣០ ទើម្ថងលតង ់ធៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះប ថ្ លអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 
 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចូលរមួ្ទោរពវិញ្ញា ណកខន្ធ  អតីតយុ ធជន្ទៅកនុ ងឱកា្ 

រឭំកមួប្ទលើក ី៣៩ នន្ ិវាជ័យជម្ន េះ៧ម្ករា (៧.០១.១៩៧៩-៧.១.២០១៨) 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

 លពឹកម្ថងទើ៧ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង 
តាំ្ងដខ៏្ភង់ខ្ភស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចូលរមួធោរពវញិ្ញដ ណកខននអតើតវ ើរយុទន
ជនយុទន រ ើ ធៅវមិានរ ាំឭកគុណអតើតវ ើរយុទនជនធខ្តថធសៀមរាប ដដលលបារពនធ ើងធលកាមអធិបតើភាព សពមតចពជិយ័ពសនា 
ព ៀ បាញ់ ឧប យករដឌមស្តនថើរដឌមស្តនថើលកសួងការ រជាតិ។ 
 

ពិធើធោរពវញិ្ញដ ណកខននធនោះ លតូវបានធរៀបចាំធ ើងលសបធពលដដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា កដូ៏ចជាលបជាពលរដឌទូទាំងលបធទស
ធរៀបចាំខួ្បទើ៣៩ ម្នទិវាជ័យជមបោះ៧មករា១៩៧៩។ ទិវាជ័យជមបោះ៧មករា ជាទិវាលបវតថិសាស្តសថមិនអាចបាំធភវចបាន         
ដដលរណសិរសសាមគគើសធស្តងាគ ោះជាតិកមភុជាបានសធស្តងាគ ោះ ជើវតិលបជាជនដខ្យររាបល់ានអបក និងរ ាំធដ្ឋោះលបធទសជាតិពើរបបលបល័យ
ពូជសាសន។៍ 
 

ាមរយៈជ័យជមបោះដ៏មានន័យធនោះធ ើយ ដដលបាន ាំមកនូវសនថិភាព និងការអភិវឌណធលើលគបវ់សិ័យកបុងលបធទសកមភុជា 
ធដ្ឋយរមួបញ្ចូ លទាំងការងារអភិរកស ជួសជុល និងសាថ រធ ើងវញិនូវធបតិកភណឍ ជាតិ និងធបតិកភណឍ ពិភពធលាកអងគររបស់
កមភុជា៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា ៖ ខ្ ប្ ងយល់ពីរទប្ៀប្ជួ្ជុលប្ាំខ្ណកកុោលភាជន៍្ខ្មែ របុ្រាណ 

ផាយធៅម្ថងទើ 0៩ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
សមាម រៈធលបើលបាស់បុរាណដដលបុពឝបុរសបានផលិតធ ើងពើដើដុតដូចជា កាម ខួ្ច ចន ដពង ជាធដើម លតូវបានអបកលសាវលជាវ
កាំណតធ់ យ្ ោះជារមួថ្ន កុលាលភាជន ៍ (Ceramic)។ រយៈធពលជាង២០ឆ្ប ាំម្នការធធឝើកាំ្យ អបកលសាវលជាវម្នអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរា និងម្ដគូបរធទសបានរកធ ើញនិងលបមូលបាំដណកកុលាលភាជន៍បានជាង៩មឺុនបាំដណក យកមករកាទុកកបុង
អងគភាពកុលាលភាជនអ៍ងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
 
បចចុបផនប លកុមការងារម្នអងគភាពកុលាលភាជនអ៍ងគរកាំពុងធធឝើការចុោះបញ្ជ ើ និងជួសជុលនូវបាំដណកធាំៗ ធដើមផើឲ្រធលចធចញជា
រូបរាងធដើមម្នកុលាលភាជន៍បុរាណធ ើងវញិ។ រ ូតមកទល់ធពលធនោះ អបកជាំ ញសធលមចការជួសជុលបានចាំនួន១៩
កុលាលភាជន៍និងកាំពុងបនថជួសជុលនូវបាំដណកធផសងៗធទៀត។ 
 
ធលាក ធើ ធសរ ើវុឌណ មស្តនថើជាំ ញដផបកបុរាណវទិា និងទទួលបានការបណថុ ោះប ថ្ លបដនទមធលើការជួសជុលកុលាលភាជន៍
បុរាណ ដដលកាំពុងបាំធពញការងារដផបកជួសជុលធៅកបុងអងគភាពធនោះបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ការងារជួសជុលកុលាលភាជន ៍   
បុរាណលតូវធធឝើធ ើងជា៥ដាំ្ក់កាល គឺ ការសមាា ត ការតភាជ ប ់ការបាំធពញចធ វ ោះធដ្ឋយមាប ងសិលា ការលាបថ្នប ាំ និងការចុោះ
ធលខ្បញ្ជ ើ។ 
 
ធលាក ធសរ ើវុឌណ ពនរល់បនថថ្ន ដាំ្ក់កាលទើ១ ជាដាំ្ក់កាលសមាា តកមាច ត់សារធាតុអាំបិលដដលធាងសាិតធៅជាប់
កុលាភាជនធ៍ចញ ធដ្ឋយយកកុលាលភាជនធ៍ៅលាាំទឹកសាា ត។ ដាំ្ក់កាលទើ២ គឺពលងឹងមុខ្កាតដ់ដលដបក រចួយក
បាំដណកកុលាភាជន៍ទាំងធ ោះមកផគុ ាំបញ្ចូ លោប ធដើមផើរកបាំដណកដដលបាត ់ ឬខូ្ចខាត។ ដាំ្ក់កាលទើ៣ គឺ លតូវធលបើលបាស់
មាប ងសិលាយកមកបិទបាំធពញចធ វ ោះ កបុងករណើ ដដលបាំដណកកុលាភាជន៍មានការបាតប់ង់លតង់ចាំណុចរងឹមាាំ។ ដាំ្ក់
កាលទើ៤ គឺលាបពណ៌ធលើមាប ងសិលាធដើមផើធអាយពណ៌សុើោប នឹងកុលាលភាជន។៍ ដាំ្ក់កាលទើ៥ ដដលជាដាំ្ក់កាល
ចុងធលកាយ គឺ អបកអភិរកសលតូវចុោះបញ្ជ ើសារធពើភណឍ ធៅកបុងលបពន័នទិនបន័យ សថើពើលបវតថិម្នការជួសជុលកុលាលភាជន៍នើមួយៗ
ធដើមផើទុកជាឯកសារ។ 
 
កុលាលភាជន៍ដដលបានជួសជុលធ ើយ នឹងលតូវយកធៅដ្ឋក់ាាំងបងាា ញជូនសាធារណជនចូលទសស  ធៅសារមនធើរ   
លពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ។ ាមរយៈពិពរ័ណ៍ធនោះ នឹងជួយឲ្រសាធារណជនបានយល់ដឹងអាំពើតម្មវធបតិកភណឍ  បណថុ ោះចិតថ
គាំនិតលសឡាញ់ និងចូលរមួដថរកាការ រទាំងអស់ោប ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

    
 

 ម្រកុម្ការងារចម្រមុ្េះកាំពុងចុេះទបាេះប្ទងាគ លម្រពាំដីរដឋ ខ្ដលបុ្រគលឯកជន្ប្ាំ ន្យក

ផាយធៅម្ថងទើ ១០ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

 លពឹកម្ថងទើ១០ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ កមាវ ាំងចលមុោះម្នអាជាញ ធរអបសរានិងសាលាធខ្តថធសៀមរាប ដដលមានការចូលរមួពើអាជាញ
ធរលកុងធសៀមរាប មស្តនថើជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរា មនធើរធរៀបចាំដដនដើ នគររូបនើយកមយ សាំណងនិ់ងសុរធិោដើ អាជាញ ធរលកុង
ធសៀមរាប ធមធាវ ើលបចាំអាជាញ ធរអបសរា រមួនឹងមស្តនថើ កព់័ននធផសងធទៀត កាំពុងចុោះអនុវតថការធបាោះបធងាគ លកាំណតល់ពាំដើរដឌ ដដល
លគបល់គងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរាសទិតធៅតាំបន់ផវូវ៦០ដម លត។ 
 
ការចុោះអនុវតថការងារធនោះ កបុងបាំណងទប់សាក តក់ាររ ាំធលាភបាំ នយកដើរបស់រដឌធៅលគបល់គងធធឝើជាកមយសិទនិឯកជនពើសាំ្ក់
បុគគលមួយចាំនួន៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

រណៈកម្ែការចម្រមុ្េះអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងសាោទមតរ ទ្ៀម្រាប្ 

ចុេះទបាេះប្ទងាគ លកាំណត់ម្រពាំដីកម្ែ ្ិ ធ រិប្្់រដឋ  

ផាយធៅម្ថងទើ ១១ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
  
 លពឹកម្ថងទើ១០ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ គណៈកមយការចលមុោះម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរានិងសាលាធខ្តថធសៀមរាប រមួមាន មស្តនថើ
ជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរា សាលាលកុងធសៀមរាប មស្តនថើជាំ ញមនធើរធរៀបចាំដដនដើ នគរូបនើយកមយ សាំណង ់ និងសុរធិោដើ 
ធមធាវ ើលបចាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួនឹងមស្តនថើ កព់ន័នធផសងធទៀត បានចុោះអនុវតថការធបាោះបធងាគ លកាំណតល់ពាំដើជាកមយសិទនិរបស់
រដឌ ដដលលគប់លគងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរាសទិតធៅភូមិធវកអណថូ ង(ចុងធៅស ូ) សងាក តស់វលកាម លកុងធសៀមរាប (តាំបន់  
ផវូវ៦០ដម លត)។ 
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើ ឯកឧត្តម ភុ ៊ុំ ប៊ុនផាន់ ធមធាវ ើរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាឱរដឹងថ្ន ការចុោះធបាោះបធងាគ លលពាំដើ គឺធដើមផើកាំណត់
លពាំដើរវាងដើរដឌលគបល់គងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងដើឯកជនរបស់ បុគគល លើ អ ុ ៊ុំធអង ដដលបុគគលរូបធនោះបានចក់ដើបាំ ន
រ ាំធលាភយកដើកមយសិទនិរបស់រដឌធធឝើជាកមយសិទនិឯកជនរបស់ខ្វួន និងយកធៅពុោះជាដើ ូតិ៍សលមាបល់ក់។ ការកាំណតល់ពាំដើឱរ
ចាស់លាស់ធៅម្ថងធនោះ គឺធដើមផើធចៀសវាងទាំ ស់ធៅម្ថងធលកាយ និងធដើមផើឱរ បុគគល លើ អ ុ ៊ុំធអង បញ្ឈបស់កមយភាពបាំ នយក
ដើកមយសិទនិរបស់រដឌធធឝើជាកមយសិទនរបស់ខ្វួនាមអាំធពើចិតថតធៅធទៀត។  
 
ដើកមយសិទនិរបស់រដឌដដលរ ាំធលាភបាំ នយកធធឝើជាកមយសិទនិឯកជនធដ្ឋយ បុគគល លើ អ ុធអង មានចាំនួន៣ទើាាំង ដដលទើាាំង
នើមួយៗសទិតធៅជាប់លពាំដើកមយសិទនិ ឯកជនរបស់បុគគលធនោះ។ បចចុបផនបដើកមយសិទនិរបស់រដឌទាំង៣ ទើាាំងធនោះលតូវបាន    
បុគគល លើ អ ុធអង យកធៅពុោះជាដើ ូតិ៍សលមាបល់ក់ជាសាធារណៈ។ 
 
មានវតថមានកបុងការកាំណតល់ពាំដើកមយសិទនិរបស់រដឌ ធពលធ ោះ ធលាក សូរ បាវ តុង  អភិបាលលកុងធសៀមរាប បានសដមថងនូវ
ការោាំលទចាំធ ោះចាំ្តក់ាររបស់គណៈកមយការចលមុោះ ជាពិធសសបញ្ញជ ក់ពើការោាំលទោ ងធពញទាំ ងឹរបស់អភិបាលម្ន     
គណៈអភិបាលធខ្តថធសៀមរាបធលើការងារធនោះ។ ធលាក សូរ បាវ តុង បានបញ្ញជ កប់ដនទមធទៀតថ្ន មានឯកសារគតិយុតថិជាធលចើន
លតូវបានផសពឝផាយជាសាធារណៈប ុដនថ បុគគល លើ អ ុ ៊ុំធអង ធៅដតរ ាំធលាភចក់ដើបាំ នធៅធលើដើកមយសិទនិរបស់រដឌដដលលគប ់
លគងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលទធងឝើធនោះលតូវដតទប់សាក តឱ់របាន។ធលាកក៏បានសាំណូមពរ លបជាពលរដឌជាមាច ស់ដើទាំង
អស់ធធឝើោ ង្ចូលរមួស ការជាមួយគណៈកមយការចលមុោះ និងបញ្ឈបនូ់វសកមយភាពទាំងអស់ដដលប ុនប ងរ ាំធលាភយកដើ
រដឌធធឝើជាកមយសិទនិឯកជនរបស់ខ្វួន៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

    
 

្ម្រម្្់ដ៏ម្រតកាលនន្ ិដឋ ភាពនងតរេះពីទលើម្របាសា ភន ាំបាខ្មង 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
លបាសាទភបាំបាដខ្ង ធលៅពើមានសាំណងស់ាទ បតរកមយដល៏ាវធិសសវសិាលធ ើយ ទើាាំងលបាសាទធនោះ កជ៏ាកដនវងធមើលធទសភាព
លបាសាទអងគរវតថ បារាយណ៍ទឹកថ្នវ  ជួរភបាំគូដលន សលមស់ម្លពធឈើធៅកបុងឧទានអងគរ ជាពិធសសអឝើដដលធភញៀវធទសចរជាតិ
អនថរជាតិដតងដតចងធ់មើលបាំផុតគឺទិដឌភាពម្ថងរោះនិងម្ថងលិចដ៏លសស់លតកាលពើធលើលបាសាទធនោះ។ 
 
ចងដឹ់ងថ្នសលមស់ដល៏សស់សាា ត ធពលអរុធ្ទយ័ និងធពលលពោះអាទិតររោះធមើលពើលបាសាទភបាំបាដខ្ងគួរឱរចងគ់យគន់
ប ុ ត្ ធ ោះសូមអធញ្ជ ើញទសស កលមងរូបភាពដដលផថិតរូបភាពធដ្ឋយភាប កង់ារធទសចរណ៍ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាដូចតធៅ៖ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

 អប្អរសា រម្របាសា ភិាន្អាកា្នឹ្ង  ួលបាន្ការជួ្ជុលទ ើងវិៅឆ្ប់្ៗខាងមុ្មទន្េះ

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លបាសាទភិមានអាកាសអតើតលពោះបរមរាជវា ាំងម្នលកុងអងគរធាំ នឹងលតូវជួសជុលធ ើងវញិកបុងធពលឆ្ប់ៗ ខាងមុខ្ធនោះ ធដ្ឋយ
លកុមរដ្ឋឌ ភិបាលចិនសលមាប់ការអភិរកសអងគរ ធកកាតថ់្ន CSA (Chinese government team for Safegaurding 
Angkor)      ម្នសាធារណរដឌលបជាមានិតចិន។ 
 

ាមកិចចពិភាកាដដលធាវ បម់ានកនវងមករវាងថ្នប កដឹ់ក ាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង បណឍិ តសភាចិនដផបកធបតិកភណឍ វបផធម៌ 
កិចចស លបតិបតថិការធដើមផើការជួសជុលលពោះបរមរាជវា ាំងទើងលកុងអងគរធាំអាចនឹងលបលពឹតថធៅធៅ ក់ក ថ្ លឆ្ប ាំ២០១៨ខាង
មុខ្ធនោះ។ 
 

ាមធសចកថើលបកាសរមួម្នដាំធណើ រទសសនកិចចផវូវការរបស់ ឯកឧត្តម ល៉ី ខឈឺាង  យករដឌមស្តនថើម្នសាធារណរដឌលបជា        
មានិតចិន មកកានក់មភុជា ពើម្ថងទើ១០-១១ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវងធៅធនោះ ថ្នប កដឹ់ក ាំម្នលបធទសទាំងពើរកប៏ានធធឝើជា
អធិបតើម្នការចុោះអនុសារណៈម្នការធោគយល់ោប ធលើឯកសារចាំនួន១៩ ដដលកបុងធ ោះក៏មានឯកសារសថើពើ លិខិ្តបថូរសារ
ម្នពើការជួសជុលធៅរាជវា ាំងលកុងអងគរធាំដដរ។ 
 

សូមជលមាបថ្ន CSA ម្នសាធារណរដឌមានិតចិនបានចូលរមួជួសជុលលបាសាទធៅសាយធទវាកបុងឆ្ប ាំ១៩៩៨ និងរចួរាល់
ធៅឆ្ប ាំ២០០៨ ធ ើយចបជួ់សជុលលបាសាាដកវចបព់ើឆ្ប ាំ២០០៧ បញ្ចបធ់ៅចុងឆ្ប ាំ២០១៧។ បចចុបផនប CSA កាំពុងធរៀបចាំ
គធលមាងធដើមផើធធឝើការជួសជុលអតើតរាជវា ាំងលកុងអងគរធាំជាបនថធទៀត៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទម្រាង្ុវុឌ្ឍិកម្ែ នន្ការ្ាា ត ឹក និ្ងការម្ររប់្ម្ររង ឹកកនុ ងតាំប្ន់្អងគ រប្ងាា ៅល ធផលជ្ញវិជជាន្ 

ជុាំវិៅរទម្រាងសាកលបង ីផារអនាម័្យទៅតាំប្ន់្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
  

ធៅលពឹកម្ថងទើ១៥ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ គធលមាងសុវុឌណកិមយម្នការសមាា តទឹក និងការលគបល់គងទឹកកបុងតាំបនអ់ងគរ 
(PAAGERA) បានធរៀបចាំបទបងាា ញសថើពើលទនផលគធលមាងសាកលផងទើផារអ ម័យ ធដើមផើដចករ ាំដលកបទពិធសាធន ៍ដល់
មស្តនថើបុគគលិក៣៥រូបម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលធធឝើការងារ កព់ន័ននឹងការអបរ់ ាំលបជាពលរដឌ។ 
 

ការធធឝើបទបងាា ញធៅធពលធនោះ គឺធធឝើធ ើងធលកាយពើគធលមាងបានអនុវតថកមយវធិើទើផារអ មយ័ធៅធលើ ុាំចាំនួន២ កបុងលសុក
ប ធ យលសើ គឺ ុាំរុនាឯក និង ុាំរ ាំធចក ពើដខ្មករា ដល់ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៧កនវងធៅ។ ាមរយៈបទបងាា ញធដ្ឋយ      
ធលាក ធសង គុយលសា ន ់ ទើលបឹកាគធលមាង PAAGERA បងាា ញថ្ន គធលមាងទើផារអ ម័យធធឝើធ ើងធដ្ឋយអនុវតថជាមួយ
ភាប កង់ារលកប់ងគន ់ ធដ្ឋយការបណថុ ោះប ថ្ លភាប កង់ារលក ់ និងការអបរ់ ាំផសពឝផាយតធ ល់ជាមួយស លោសផលិតបងគន។់ 
ជាមួយោប ធនោះ លកុមការងារកស៏ ការជាមួយអជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នធដ្ឋយជាំរុញ និងធលើកទឹកចិតថលបជាជនចូលរមួស ការនិង
សាងសងប់ងគន ់ាមដ្ឋននិងស ការជាមួយភាគើ ក់ពន័នធផសងៗធទៀត។ 
 
ធលាក គុយលសា ន ់ កប៏ានបងាា ញលទនផលដដលមានការរ ើកចធលមើនគួរឲ្រកតស់មាគ ល់ម្នការអនុវតថគធលមាងដូចជា ធលកាយ   
អនុវតថគធលមាង បងគន់លក់បានចាំនួន៣៣១ កបុងធ ោះ ុាំធោលធៅបានចាំនួន១១៦បងគន។់ ធដ្ឋយគិតជារមួ  ុាំរ ាំធចកមាន
លគួសារដដលមានបងគនធ់លបើលបាស់ធកើនធ ើង៥% ធសយើនឹង៥៧% (មុនអនុវតថគធលមាងមានលតឹមដត៥២%) ចាំដណក           
 ុាំរុនាឯកធកើនធ ើងចាំនួន៨%ធសយើនឹង៣៣%(មុនគធលមាងមានលតឹមដត២៥%)។ 
 
ធលាកជូ រា ឌើ្  អបកសលមបសលមួលគធលមាងមានលបសាសនថ៍្ន គធលមាងសាកលផងទើផារអ ម័យកបុងតាំបនអ់ងគរមានធោល
ធៅបញ្ឈប់ការបធ ធ បង ់សវាល សកាល លសបាមយុទនសាស្តសថរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជាដដលបានដ្ឋកធ់ចញបញ្ញា     
អ ម័យគឺធធឝើោ ង្ឱរលបជាពលរដឌមានបងគន់អ ម័យសមលសបធៅឆ្ប ាំ២០២៥។  
 
ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្នប ធ បព់ើបញ្ចបគ់ធលមាងធនោះធជាគជយ័ នឹងមានការអនុវតថធៅភូមិ  ុាំធផសងៗធទៀតកបុងតាំបនអ់ងគរ។ ជាចុង
ធលកាយធលាក ជូ រា ឌើ្  កប៏ានធសបើដល់លបជាពលរដឌឱរចូលរមួស ការជាមួយលកុមការងារអាជាញ ធរអបសរា ដដលចុោះ
ផសពឝផាយកបុងការធលបើលបាស់បងគន ់និងឱរពួកោតចូ់លរមួឱរបានធលចើនពិធសសអបកដដលមិនទន់មានបងគនស់លមាបធ់លបើលបាស់ 
ធ ើយតវ ស់បថូរទមាវ បព់ើការបធ ធ បង់ សវាល សកាលមកធលបើលបាស់បងគនអ់ ម័យវញិ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

 ម្របាសា អងគ រវតរ  ៖ ទរាង ងកូរ្មុ្ម្រ  ឹកទ េះនឹ្ងាន្ការប្ាំ ក់ពិតាន្ទ ើងវិៅ

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
ធរាងទងកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះម្នលបាសាទអងគរវតថដដលសទិតធៅដផបក អាធគបយ ៍ នឹងលតូវធធឝើការបាំ កពិ់ានធ ើងវញិ។ ការបាំ ក់
ពិានធឈើធៅធលើធរាងទងកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះធៅលបាសាទអងគរវតថ ជាគធលមាងស ការម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងអងគការ
មូលនិធិលបាសាទបុរាណពិភពធលាក (World Monument Fund-WMF) របស់ស រដឌអាធមរកិ។ 
 

អបកសលមបសលមួលអងគការមូលនិធិលបាសាទបុរាណពិភពធលាកនិងជាអបកអនុវតថគធលមាង ធលាកលសើ ជាម ផលវើ បានឲ្រដឹង
ថ្នគធលមាងធនោះអាចនឹងបញ្ចប់ធៅធពល្បានធទ ធល ោះពិានធឈើថយើទាំងធនោះឆ្វ ក់ដតជាងចមាវ ក់មាប កគ់ត។់ ាមការ
ធរៀបរាបរ់បស់ធលាកលសើ ពិានធឈើទាំងអស់លតូវឆ្វ ក់ាមទលមងធ់ដើម ដដលមានបនសល់ទុកាាំងបុរាណកាលមក។ មា ង
ធទៀតទាំងសមតទភាពឆ្វ កនិ់ងគុណភាពរូបចមាវ កក់ល៏តូវទទួលសាគ ល់ធដ្ឋយគណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរដដរ។ 
 

ធឈើដដលលតូវយកមកឆ្វ កធ់ធឝើជាពិានគឺលបធភទធឈើគគើរ។ ធ តុផលដដលធលជើសធរ ើសធឈើគគើរ ធល ោះថ្នធឈើពិានដដល
បនសល់ពើបុរាណនិងរកាទុកធៅសារមនធើរជាតិភបាំធពញ និងសារមនធើរធៅលបធទសបារា ាំង កជ៏ាលបធភទធឈើគគើរដដរ។        
ធលាកលសើ ជាម ផលវើ ពនរល់ថ្ន សាចធ់ឈើគគើរធន់នឹងទឹកធ ើយគធលមាងធនោះលតូវការធឈើគគើរលបមាណជាង ១០ដម លតគើប។ 
ប ុដនថអឝើដដលជាបញ្ញា ធៅធពលធនោះគឺកងឝោះធឈើដដលធធឝើឱរគធលមាងមានភាពយតឺោ វ។  
 
គធលមាងបាំ ក់ពិានធឈើថយើធលើធរាងទងកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះធនោះ ទទួលបានការោាំលទពើគណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើអងគរ ាាំង
សមយ័កិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ២៥ ធៅម្ថងទើ២ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៥កនវងមក។ ធលាក លើ វ ត្  លបធាន យកដ្ឋឌ នអភិរកស
កបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធាវ បធ់លើកធ ើងថ្ន ពិានធឈើថយើដដលនឹងលតូវយកធៅបាំ កធ់លើ
ដថវកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះធនោះ គឺមានឆ្វ កច់មាវ កក់ាច ់ ធធឝើាមសាំណល់បុរាណធដ្ឋយមានកាចច់ាំនួន១០លបធភទ គឺ កាច ់     
តក ចន ់ កាច់តក ពងលតើ កាចល់តឡាចបាំដបក កាចធ់ពលជកាថ រ កាចដ់ចងអងគរ កាច់សបឹងពទ័ន កាចស់នវឹកឈូកបាំដបក      
កាចព់ងលតើរងឝងក់ាច់ធកសរនិងកាចដ់ផវឈូក។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្នធៅឆ្ប ាំ២០០៨រ ូតដល់ឆ្ប ាំ២០១២ អាជាញ ធរជាតិអបសរានិងអងគការមូលនិធិលបាសាទបុរាណពិភពធលាក បាន
ជួសជុលដាំបូលធរាងទងកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះធដើមផើរកាឲ្របាននូវតធ ាំងចមាវ កដ់ដលធរៀបរាបព់ើការកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះាមរយៈ
ការទញលព័តយកឈបោះចញ់រវាងពួកធទពនិងពួកអសុរ។ ឯការជួសជុល ចាំបាចល់តូវធលបើលបាស់បនធោះសាំណ ពើ២ធៅ៣មើលើ
ដម លតធធឝើោ ង្កុាំឱរទឹកលិចដាំបូលដដលនឹងអាចប ោះ ល់ដល់ចមាវ ក៕់ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

    
 

សាថ ប័្ន្ធានារុណភាពជប្ នុ្ទធប ើ្ ន្វកម្ែ ទលើម្រប្ព័ន្ធ ម្ររប់្ម្ររងប្រសិាថ ន្  -អងគ រនន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
  
សាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន (Japanese Quality Assurance) បានធបើកសវនកមយលបចាំឆ្ប ាំធលើការងារលគបល់គងបរសិាទ ន
ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា រយៈធពល៣ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ១៦ដល់ទើ១៨ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨។ ពិធើធបើកដាំធណើ រការសវនកមយ បាន
ធធឝើធ ើងធៅលពឹកម្ថងទើ១៦ ដខ្មករា ធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា លបធានអងគភាពលគបល់គងលបព័នន           
បរសិាទ នម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងជាតាំ្ងអគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងសវនករម្នសាទ បន័ JQA ចាំនួន២រូប គឺ 
ធលាក Kozo Sakurada និង ធលាកYamadaMamoru។ 
  
សវនករម្នសាទ បន័ JQA ធលាក Kozo Sakurada ធលើកធ ើងថ្ន សវនកមយធលើកធនោះជាការអនុវតថសថងដ់្ឋរថយើ         
ISO14001-2015 ធដ្ឋយកបុងធពលសវនកមយលតូវធតថ តធលើ៥ចាំណុច ដូចជា ភាពមិនអនុធលាកលមិតធងនធ់ងរ ភាពមិនអនុធលាម
កលមិតលសាល ឱកាសសលមាបដ់កលមា (ចាំណុចាមសធងកត) ចាំណុចលា និងចាំណុចខាវ ាំងរបស់ យកដ្ឋឌ នឬអងគភាព     
ទាំង១៦ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ជាមួយោប ធនោះដដរ សវនកមយកនឹ៏ងវាយតម្មវផងដដរ ធតើសាទ បន័អាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលបាន
ទទួលវញិ្ញដ បនបលត ISO14001ដល់ធៅ៤ធលើកមកធ ើយធ ោះ បានពិនិតរធ ើងវញិនូវលបពន័នលគបល់គងរបស់ខ្វួនឱរអនុធលាម
ធៅនឹងសថងដ់្ឋរថយើ ISO14001-2015 ធ ើយឬធៅ? និងបានបាំធពញចាំណុចកាំណតធ់ដ្ឋសថង់ដ្ឋរថយើធនោះធ ើយឬធៅ?        
ាមរយៈសវនកមយធនោះ លកុមការងារលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ ន និងលកុមជាំរុញការងារបរសិាទ នម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កានដ់ត
យកចិតថទុកដ្ឋកនិ់ងមានសាយ រតើបដនទមធទៀតធលើបញ្ញា ធនោះ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

មានលបសាសនក៍បុងពិធើធបើកធនោះ ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា ធលើកធ ើងថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរាពិតជាមានធមាទនភាព
្ស់ ដដលអងគរទទួលបានវញិ្ញដ បនបលត ISO14001 ពើសាទ បន័ធា គុណភាពរបស់ជប ុនជាបនថប ធ ប ់ ធ ើយរមណើ      
យដ្ឋឌ នអងគរគឺជារមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាកដតមួយគត់ ដដលបានទទួលវញិ្ញដ បនបលតលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ ន។
ាមរយៈវញិ្ញដ បនបលតធនោះ អងគរបានជាប់ចាំ្ត់ថ្នប ក់ជាធោលធៅធទសចរណ៍ធលខ្១ធលើពិភពធលាកដដរ។ ធយើងនឹងខិ្តខ្ាំ
បនថធទៀត ធដើមផើទទួលបានវញិ្ញដ បនបលតកបុងដាំ្កក់ាលប ធ បនិ់ងធដើមផើភាពលសស់សាា តម្នបរសិាទ នអងគររបស់ធយើង។ 
 
ឯកឧតថមកប៏ានជាំរុញឲ្រ យកដ្ឋឌ នឬអងគភាពទាំងអស់ ធលតៀមលកខណៈ និងទទួលសាឝ គមនស៍វនករ JQA កបុងដាំធណើ រការ
ធធឝើសវនកមយធលើសថងដ់្ឋរថយើធៅធពលធនោះ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថ្ន លទនផលដដលធយើងទទួលបានកនវងមក កមិ៏នដមនធដើមផើ
សលមាបដ់តអាជាញ ធរជាតិអបសរាប ុធ ត្ ោះធទដតសលមាប់លបជាជនកមភុជានិងជាតិរបស់ធយើងទាំងមូល៕ 
 

     
 

    
 

 ទ្ចករ មី្រប្កា្ព័ត៌ាន្

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

អាជាញ ធរជាតិអបសរាសូមលបកាសជូនសាធារណជនដដលបានទិញដើ ូតិ៍ពើលកុម  ុនធហាគ លដឌន អុើ គល ធរៀលអិុធសធត ខូ្អិល
ធើឌើ ដដលមានទើាាំងធៅភូមិធវកអណថូ ង សងាក តស់វលកាម លកុងធសៀមរាប ធខ្តថធសៀមរាប (ចាំណុចផវូវ៦០ដម លតឬអងគរ        
 រុងយូ) មកធធឝើការពិនិតរធផធៀងតធ ត់កាលដើជាមួយលកុមការងារអនថរលកសួងធដ្ឋោះលសាយធោលនធោបាយដើធវើបុរ ើវបផធម៌
ធទសចរណ៍ ធៅមជឈមណឍ លអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធដើមផើធជៀសវាងការខូ្ចខាតផលលបធោជនជ៍ាយថ្នធ តុ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

ម្រប្តិភូរដឋ ្ភាសាធារណរដឋ កូទរ៉េ ្សន្ៈកិចា ទៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាខ្ ប្ ងយល់ 

រទម្រាងជួ្ជុលម្របាសា ម្រពេះពិធូរ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងលព សផតិ៍ ២ធកើត ដខ្មា  ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ១៨ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ គណៈកមាយ    
ធិការជាំ ញម្នរដឌសភាសាធារណរដឌកូធរ  ទទួលបនធុកការងារអបរ់ ាំ កើឡា វបផធម ៌ និងធទសចរណ៍ បានសដមថងការគួរសម
ជាមួយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងដសឝងយល់ពើគធលមាងជួសជុលលបាសាទពិធូរ។ 
គធលមាងជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ គឺជាកិចចស លបតិបតថិការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង មូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   
(KOCHEF) និងភាប ក់ងារស លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ   (KOICA)។ 
 
ជាកិចចសាឝ គមន ៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដថវងអាំណរគុណដល់គណៈលបតិភូទាំង
អស់ និងបានជលមាបជូនពើវឌណនភាពដល៏បធសើរម្នគធលមាងជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ។  ធពលធ ោះដដរ លបតិភូគណៈ       
កមាយ ធិការជាំ ញម្នរដឌសភាសាធារណរដឌកូធរ   បានសដមថងនូវធសចកថើសបាយរ ើករាយចាំធ ោះលទនផលលបកបធដ្ឋយដផវតក ម្ន
គធលមាងជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរធនោះ និងសនាពិនិតរលទនភាពបដនទមធដើមផើជាំរុញគធលមាងជួសជុលធនោះឲ្រដាំធណើ រការជា
បនថធទៀត។ បដនទមធលើសធ ោះ លបតិភូកប៏ានបញ្ញជ ក់ថ្ននឹ ាំ ាំអាំពើធជាគជ័យទាំងឡាយធៅជូនរដឌសភាសាធារណរដឌកូធរ   និង
លបជាជនកូធរ  ធដើមផើបនថនូវកិចចស លបតិបតថិការធផសងៗជាធលចើនធទៀតជួយដល់លបជាជនកមភុជា។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

គធលមាងកិចចស លបតិបតថិការជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ គឺធដើមផើជួសជុលសាថ រធ ើងវញិនូវលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ មានទើ
ាាំងធៅទល់មុខ្លពោះលានជល់ដាំរ ើ។ គធលមាងធនោះចបធ់ផថើមពើឆ្ប ាំ២០១៥ និងធលោងបញ្ចប់ជាំហានដាំបូងកបុងឆ្ប ាំ២០១៨។ 
គធលមាងអភិរកសជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរមានការងារ៣ធាំដដលលតូវធធឝើគឺ ការងារបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសស ការងារ
លសាវលជាវចងលកងឯកសារ និងការងារអភិរកសជួសជុលសាថ រធ ើងវញិ៕ 
 

    
 

    
 

 រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ៖ ទវារចម្កុ ដរូរ ី៣ម្រតូវបាន្ម្រពខ្លងកនុ ងនម្រពឧ ាន្អងគ រ

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

សតឝធទចមកុដគូទើ៣ លតូវបានអាជាញ ធរជអបសរា និងអងគការម្ដគូ ធធឝើការលពដលងធៅកបុងម្លពម្នឧទានអងគរ។ ការលពដលងធនោះ
ធធឝើធ ើងធៅលពឹកម្ថងទើ១៧ដខ្មករាឆ្ប ាំ២០១៨ធៅធខាវ ងទឝ រាកាវម្នទើលកុងអងគរធាំ។ 
 
ធលាក យនិ សូវា ត អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌និងបរសិាទ នម្នអាជាញ ធរអបសរា បានឱរដឹងថ្ន 
បចចុបផនបម្លពឧទានអងគរមានសតឝធទចចាំនួន១០កាលធ ើយ។ ធទចមកុដដដលលពដលងធៅធពលធនោះ មានចាំនួន៣ គឺធមមួយ 
ធ យ្ លធម និងកូនមួយ ដដលកូនបានធកើតកបុងលទុង ធ ើយលកុមការងារបឆនផាុាំកបុងលទុងអស់រយៈធពលលបមាណមួយឆ្ប ាំ មុន
ធធឝើការលពដលង។ 
 
ធលាក និក មា ក  យកសធស្តងាគ ោះ និងដថរកាសតឝម្លព របស់អងគការសមភ័ននមិតថសតឝម្លព (Wildlife Alliance) បានឱរដឹងដដរ
ថ្ន សតឝធទចមកុដដដលយកមកលពដលងធៅធពលធនោះ គឺ ាំយកពើសួនសតឝាធ  ។ ធលាកបដនទមថ្ន ការលពដលងធនោះធធឝើធ ើង
ប ធ បព់ើធយើងធជាគជ័យកបុងការលពដលងសតឝធទចកបុងម្លពឧទានអងគរ ធពលកនវងមក។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ាមការសិកាលសាវលជាវកនវងមក ធ ើញថ្ន តាំបន់អងគរធាវ បម់ានលបធភទសតឝធទចរស់ធៅ ប ុដនថវាលតូវបានផុតពូជធៅវញិធៅ
អាំ ុងធពលមានសស្តងាគ មសុើវលិ។ ដូធចបោះអាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ការជាមួយរដឌបាលម្លពធឈើ អងគការសមភ័ននមិតថសតឝម្លព 
បានចបធ់ផថើមគធលមាងសាឋ រសតឝម្លពធ ើងវញិកបុងតាំបនអ់ងគរ ធ ើយបាន ាំលបធភទសតឝម្លពដដលធាវ បម់ានធៅតាំបនអ់ងគរមក
វញិដូចជាសតឝធទចជាធដើម។ 
  
សតឝធទចជាលបធភទសតឝម្លពចូលចិតថរស់ធៅដ្ឋច់ឆ្ង យពើធគឯង ឫអាចនិោយបានថ្ន ចធ វ ោះម្លព២០ កិា រស់ធៅបាន
មួយគូ។ ចាំណើ របស់វា រមួមានសវឹកធឈើ ដផវធឈើ និងលបធភទសតឝលាិតធផសងៗ។ សតឝធទចចបធ់ផថើមមានកូនធៅអាយុ ៥ឆ្ប ាំ 
ធ ើយចធ វ ោះធពលធ ោះវានឹងមានកូនមថងធទៀតធលកាយកូនរបស់វាមានអាយុពើ៣ឆ្ប ាំធ ើងធៅ។  
 
គួររមវឹកថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានលពដលងធទចមកុដគូដាំបូងធៅតាំបនល់បាសាទាម្ន  ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៣ និងមួយគូ
ធទៀត ធៅម្ថងទើ៣០ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៥ ធៅធខាវ ងទឝ រធខាយ ចខាងធកើតលបាសាទបាយន័។ ចាំដណកធទចមកុដមួយគូធៅមថុ ាំ
លបាសាទាម្ន បានបធងកើតកូនចាំនួនពើរធលើក គឺកូនទើមួយជាកូនញើ ធៅអាំ ុងដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៥ និងកូនទើ២ ធកើតធៅ    
ម្ថងទើ ០៧ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧។ ចាំដណកគូទើ២ ធៅធខាវ ងទឝ លបាសាទ កប៏ានបធងកើតកូនមួយកាលផងដដរ។ សរុបទាំង
អស់ សពឝម្ថងធៅកបុងម្លពឧទានអងគរមានសតឝធទចចាំនួន១០កាលរាបទ់ាំងការលពដលងជាធលើកទើ៣ធនោះ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា  ួលល ធផលលា ម្រប្ទ ើ្រពីការទធប ើ្ វន្កម្ែ ម្រប្ព័ន្ធ ម្ររប់្ម្ររងប្រសិាថ ន្  -អងគ រ

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
សវនកមយធលើលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន-អងគរធដ្ឋយសាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន Japan Quality Assurance (JQA)     
មកធលើអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានបញ្ចបធ់ៅធសៀលម្ថងទើ១៨ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយលទនផលោ ង    លាលបធសើរបាំផុត។ 
ធោងលទនផលសវនកមយ ធលាក Kozo Sakurada និង ធលាក Yamada Mamoru សវនករមកពើសាទ បន័ JQA បានវាយ
តម្មវខ្ភស់ចាំធ ោះការអនុវតថរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធលើការលគបល់គងលបព័ននបរសិាទ នកបុងតាំបនអ់ងគរសថង់ដ្ឋរថយើ ISO 14001-
2015 ។ ធបើធទោះបើជា សថង់ដ្ឋរថយើ ISO 14001-2015 អាជាញ ធរជាតិអបសរាធទើបអនុវតថជាធលើកដាំបូង ដតអាជាញ ធរជាតិអបសរា
បានបាំធពញការងារធនោះោ ងលា និងមិនមានភាពមិនអនុធលាម ធ ើយមានចាំណុចសធងកតដត៧ចាំណុចប ុធ ត្ ោះ។ 
  
ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា ជាលបធានម្នអងគភាពលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ នអងគរ និងជាតាំ្ងដខ៏្ភង់ខ្ភស់របស់ ឯកឧត្តម
បណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុងពិធើបិទសវនកមយម្ផធធលៅ បានឱរដឹងថ្ន ការធធឝើសវនកមយទទួលបាន
លទនផលលាលបធសើរ។ ធយើងមានចាំណុចាមសធងកតចាំនួន៧ ធ ើយសវនករបានផថល់ជាអនុសាសនមួ៍យធដើមផើដកលាំអរ។ 
  
ឯកឧតថមកប៏ានរ ាំពឹងទុកថ្ន រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរនឹងទទួលបានវញិ្ញដ បនបលត ISO 14001 ជាថយើបនថធទៀត។ វញិ្ញដ បនបលត     
ISO 14001 សាំធៅធលើដផបកបរសិាទ នធនោះ មានសារៈសាំខាន់្ស់ចាំធ ោះរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធល ោះរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរបាន
កាវ យជាធោលធៅធទសចរណ៍ធលខ្១ធលើពិភពធលាក គឺាមរយៈការធបាោះធឆ្ប តវាយតម្មវពើធភញៀវធលើពិភពធលាក ដដលធនោះ
មិនអាចកាត់តថ ចព់ើការលបឹងដលបងរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាមកធលើកិចចការលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ នបានធ ើយ។ ធ លគឺ  
អាជាញ ធរជាតិអបសរាធា បាននូវបរសិាទ នលា ធទសភាពសាា ត មិនប ោះ ល់ដល់លបាសាទបុរាណជាធដើម។ 
  
គួររ ាំឭកដដរថ្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរបានធធឝើកមយវធិើសវនកមយធនោះាាំងពើឆ្ប ាំ២០១៤ និងទទួលវញិ្ញដ បនបលតចាំនួន៤ធលើកមក
ធ ើយពើសាទ ប័ន JQA។ វញិ្ញដ បនបលតមថង មានសុពលភាពចាំនួន៣ឆ្ប ាំ ធ ើយសវនករសាទ បន័ JQA ដតងដតចុោះមកពិនិតរ១ឆ្ប ាំ
មថងនឹងវាយតម្មវអាំពើលទនផលដដលអនុធលាមនិងមិនអនុធលាមាមអនុសាសនម៍្នសថងដ់្ឋរដដលបានកាំណត់៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

 នងត៣ទកើត ខ្មា ធាំ អនកម្រ្ុកតាំប្ន់្អងគ រម្របារពធ  ាំទន្ៀម្ទ ើងអនកតា

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
  
ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំធៅម្ថង៣ធកើត ដខ្មា ធាំ អបកលសុកកបុងតាំបន់អងគរ ដតងដតលបជុាំោប ាមលសុកភូមិរបស់ខ្វួនធរៀបចាំទាំធនៀមធ ើង
អបកាឬធកថ្នធ ើងមា ។ ធទោះបើសម័យកាលមានការរ ើកចធលមើនធៅធ ើយកថើ ដតអបកលសុកអងគរ ធៅដតដថរកាទាំធនៀមដបប
បុរាណធនោះបានោ ងលា ធ ើយធគដតងបានធ ើញការធរៀបចាំពិធើធ ើងអបកាធនោះ ធពញធដ្ឋយភាពអ ូអរ និងសបាយ   
រ ើករាយបាំផុត។  
 
ពើតាំបន់មួយធៅតាំបន់មួយធៅកបុងឧទានអងគរឬធខ្តថធសៀមរាប មានការធរៀបចាំពិធើធនោះមិនខុ្សោប ប ុ យ នធ ោះធទ។ អបកលសុក 
អបកភូមិ ដតងមកជុាំោប ធរៀបចាំពិធើធនោះធៅាមសាលាឆទន វតថអារាម ឬធៅទើសកាក របូជាធផសងៗដដលមានអបកាាាំងធៅ។ 
អបកខ្វោះយកបាយសមវរ បដងាមចមាា ប ធលគឿងសាំដណនធផសងៗ ពិធសសគឺនាំបញ្ចុ កដតមថងពើផធោះធរៀងៗខ្វយន ធដើមផើយកដសន
អបកាសុាំធសចកថើសុខ្ចធលមើនកបុងលគួសារផងកបុងភូមិលសុកខ្វួនផង។  
 
ធលគឿងរ ថ្ ប់សាំខាន់ៗ បដនទមពើធលើចាំណើ អាហារ ធយើងសធងកតធ ើញមាន៖ សាវ ធម៌ បាយសើ ធទៀន ធូប ភញើតក  ធលគឿងលកអូប 
អាំធបាោះចងម្ដ ដផវធឈើ ធភសជជៈ ពិធសសលសាស មានលុ់ងធសាង រ កាលលជូកធៅាមលទនភាពរបស់អបកភូមិ។ ធលើសពើធ ោះ    
តួអងគសាំខានធ់ៅកបុងពិធើ គឺអបកសបងរូបអបកានិងអបកធភវង ធដើមផើញុាំងបរោិកាសកមយវធិើឱរកានដ់តសបាយរ ើករាយផង ធដើមផើ
ឱរមនុសសមានទាំ កទ់ាំនងជាមួយអមនុសសផង ធដ្ឋយសួរ ាំពើតលមូវការរបស់អបកាដថរកាភូមិលសុក រមួទាំងសុាំពរ          
សុាំជយ័ពើោត់។ 
  
ភាគធលចើនម្នការលបារពនពិធើធ ើងអបកា គឺធគដតងធធឝើធ ើងចបព់ើធមា ង២រធសៀល រ ូតដល់ធមា ង៧យប់ាមតាំបន ់ ធល ោះ
កដនវងខ្វោះមានការបញ្ញជ នរូ់ប ធ ើយកដនវងខ្វោះធទៀតលតឹមដសនធលពនធមយា )ករណើ ោយ នអបកបញ្ញជ នរូ់បចូលរមួ(។ ធៅធពល
ដល់ធមា ងកាំណតធ់ ើយ អបកលសុក អបកភូមិ បានយកចាំណើ អាហារ ធលគឿងសាំដណនពើផធោះធរៀងៗខ្វួន មកជុាំោប ធៅខ្ធមអបកា   
វតថអារាម សាលាឆទន និងកដនវងសកាក របូជាដដលអបកភូមិធោរព ធដ្ឋយតធលមៀបមាូបអាហារោ ងធលចើនធៅពើមុខ្ខ្ធម ធ ើយ
ចបធ់ផថើមដសនធលពន ដតធបើកដនវងខ្វោះដដលបញ្ញជ ន់រូប គឺធគមានការលបគាំធភវងជាធលចើនបទ ដដលសុទនដតជាបទចាំណូលចិតថ
របស់អបកាឬអមនុសសធផសងៗឱររា ាំធលងសបាយរ ើករាយ ធ ើយមានអបកលសុក អបកភូមិសួរឆវងធឆវើយនឹងរូបធ ោះ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯរូបធ ោះកនិ៏ោយ រា ាំដរក  ូបចុកាមចាំណងចិ់តថ ឯអបកលសុកខ្វោះកសុ៏ាំពរសុាំជយ័ សុាំចងអាំធបាោះម្ដ សុាំទឹកមនថមកធលបាោះលពាំជា
ធដើម។ ធពលដសនធលពនរចួរាល់ឬរា ាំដរកអស់ចិតថ អស់ចងធ់ ើយ ធគកយ៏កសាំដណនធ ោះធៅចកគ់រោប ធៅមុខ្ខ្ធមអបកា 
ទុកជាកិចចបធងាើយម្នកមយវធិើ។ ធពលចបធ់ ើយ អបកលសុកតាំបនខ់្វោះ កល៏ត បធ់ៅផធោះជាធមយា ដតអបកលសុកធៅតាំបន់ខ្វោះ ធគធៅ
បនថសបាយរ ើករាយធដ្ឋយការជោះទឹកបា តធមៅោប រា ាំដរកសគរម្ដោ ងគលគឹកគធលគង។  
 
ធលាកោយ ធលពឿង ចសល់ពឹទន ចររ ដដលបានចូលរមួកបុងពិធើធ ើងអបកាធៅភូមិសាំធរាង សងាក ត់នគរធាំ បានឱរដឹងថ្ន 
ធលាកោយដតងចូលរមួកបុងពិធើធ ើងអបកាជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ មិនដដលខ្កខានធទ។ ធលាកោយបដនទមថ្ន ពិធើធនោះធធឝើធ ើង
ធដើមផើធោរពដល់អបកាមាច ស់លសុក បាំណងឱរធលាកដថរកាភូមិករ និងឱរអបកភូមិបានសុខ្សបាយ ធចៀសផុតធរាគរាតតាត 
ធធឝើដលសធធឝើលសូវឱរបានធភាគផលធលចើនរកសុើទទួលទនមានបានធៅកបុងឆ្ប ាំថយើ។ 
  
ាមការឱរដឹងពើ ធលាកោយ ធលពឿង អបកាមាច ស់លសុកធៅភូមិសាំធរាង ធ យ្ ោះា រទឹនមិានជយ័ ដដលជាអបកាថយើ ធលកាយ
អបកាចស់ ធ យ្ ោះ ាគង ់បានបាតធ់ៅសមយ័សស្តងាគ ម។ ោ ង្ ធលាកោយថ្ន ធលាកា រទឹនិមានជ័យ ដតងជួយដថ
រកាអបកភូមិឱរមានធសចកថើសុខ្ជារ ូតមក។ 
 
រ ើឯ ធលាកោយ នុក គិក កប៏ងាា ញអារមយណ៍រ ើករាយកបុងការចូលរមួពិធើធ ើងអបកាធនោះដដរ។ ធលាកោយថ្ន ធៅឆ្ប ាំថយើធនោះ 
ធលាកោយបនអ់បកាសុាំឱរលសុកធទសសុខ្សបាយ មានអាយុដវង និងឱរមានធភវៀងផគរធលចើន ធដើមផើធលសាចលសពផលដាំ្ាំ
បានផលលា។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ង្ហភាព្ហព័ន្ធ យុវជន្កម្ាុជ្ញជួប្ពិភាកាអាំពីការទរៀប្ចាំម្រពឹតរ កិារណ៍អងគ រ

្ស្តងាក ន្រឆ្ន ាំ ងែ ទីៅរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
លពឹកម្ថងទើ២២ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា និងស ភាពស ព័ននយុវជនកមភុជាបានជួបពិភាកាោប អាំពើ
ដាំធណើ រការធរៀបចាំលពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក ស្តនថឆ្ប ាំថយើឆ្ប ាំ ច សាំរទឹនិស័ក ព.ស ២៥៦២ ធៅអគគ យកដ្ឋឌ នម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
កិចចពិភាកាធនោះធធឝើធ ើងធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង ឯកឧត្តម 
សុខ សបាយណា លបធានដផបកលបតិបតថិម្នលពឹតថការណ៍អងគរសស្តងាក នថ តាំ្ង ឯកឧត្តម ហុ៊ន ម៉ន៉ី លបធានស ភាព
ស ពន័នកមភុជា(ស.ស.យ.ក)ធដ្ឋយមានការចូលរមួពើថ្នប កដឹ់ក ាំនិងលកុមការងារជាធលចើនរូបធទៀត។ 
 
មានលបសាសនក៍បុងជាំនួបពិភាកាធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សបាយណា បានធរៀបរាបអ់ាំពើភាពធជាគជ័យជាបនថប ធ ប់ម្នលពឹតថ
ការណ៍អងគរសស្តងាក នថរយៈធពល៥ឆ្ប ាំកនវងមក ជាពិធសសកាំធណើ នធភញៀវមកទសស កមានថាាំងពើចាំនួនលបមាណជាង៧មឺុន
 កធ់ៅឆ្ប ាំ២០១៣ ធកើនរ ូតដល់ជាង១លាន៦ដសន កធ់ៅឆ្ប ាំ២០១៧កនវងធៅ។  
 
ាមគធលមាងសលមាប់ឆ្ប ាំទើ៦ធនោះលពឹតថិការណ៍ជាលបវតថិសាស្តសថធនោះ អងគរសស្តងាក នថនឹងដកសលមួល និងបដនទមនូវកមយវធិើថយើៗមួយ
ចាំនួនធទៀត ធដើមផើឲ្រមានទក់ទញកានដ់តខាវ ាំង ដូចជាកមយវធិើបាំបួស គ កមយវធិើសមាធិធៅដកផរលបាសាទអងគរវតថ កមយវធិើម្លព
លបសិទនើធដើមផើបណថុ ោះការលសឡាញ់ម្លពធឈើនិងសតឝម្លពនិងកមយវធិើបាញ់លពួញជាធដើម។ 
  
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សបាយណា ក៏បានធលើកធ ើងនូវសាំធណើ ចាំនួន១០៤ចាំណុច  កព់ន័ននឹងសមតទកិចចរបស់
អាជាញ ធរជាតិអបសរាកបុងការជាំរុញឲ្រ លពឹតថិការលបលពឹតថធៅធដ្ឋយរលូនដូចជា ការកាតល់កើដមកធឈើបធញ្ជ ៀសធលោោះថ្នប ក ់ការដថទាំ
ទើធាវ ធៅម្បតងរ ូតដល់កមយវធិើនិងទើាាំងធរៀបចាំកមយវធិើជាធដើម។  
 
ជាការធឆវើយតប ឯកឧត្តមសុខ សង្វា រ បានបងាា ញពើជាំ រោាំលទទាំងលសុងរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាចាំធ ោះការលបារពននូវ
លពឹតថការណ៍អងគរសស្តងាក នថឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុខ្ធនោះ។ ជាកដ់សថង អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធរៀបចាំលកុមការងារអងគរសស្តងាក នថ និង
បានដាំធណើ រការបធណថើ រៗខ្វោះធៅធ ើយ។ ចាំធ ោះសាំធណើ ដដលបានធលើកធ ើងមកធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា នឹងធបើកអងគលបជុាំម្ផធ
កបុងធដើមផើពិនិតរសាំណូមពរនើមួយៗ ធដើមផើលបគល់ជូនមស្តនថើជាំ ញធដ្ឋោះលសាយ និងធឆវើយតបឲ្របានទនធ់ពលធវលា។ ជាចុង
ធលកាយឯកឧតថមកប៏ានបងាា ញការធបថជាញ ចិតថស ការ ធដើមផើជាំរុញឲ្រលពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថឆ្ប ាំថយើដាំធណើ រការធដ្ឋយរលូន និង
កានដ់តធជាគជ័យជាងឆ្ប ាំមុនៗដថមធទៀត៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

    

 
ការ្ិកាខ្ផនកបុ្រាណវិ ានិ្ងវិ ាសាស្ត រ្  បាន្យល់ម្រ្ប្ោន ថ្នការផលិតកុោលភាជន៍្ខ្មែ រ 

ទៅតាំប្ន់្អងគ រចាប់្ទផរ ើម្ពី្តវតសរ ី៍៩ រ.្. 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

ធលកាយចាំ្យធពលជាង២០ឆ្ប ាំធលើការសិកាលសាវលជាវកុលាលភាជន៍ដខ្យរទាំងដផបកបុរាណវទិា និងការវភិាគដបបវទិាសា
ស្តសថ អបកលសាវលជាវបានសនបិដ្ឋឌ នដូចោប ថ្ន ការផលិតកុលាលភាជន៍កបុងតាំបន់អងគរ បានចបធ់ផថើមពើធដើមសតវតសទើ៩ គ.ស.។ 
ការសនបិដ្ឋឌ នដូធចបោះ គឺធលកាយពើអបកលសាវលជាវបានធធឝើកាំ្យធៅធលើសាទ នើយ ដុតកុលាលភាជន៍ចាំនួន១០ កបុងតាំបន់
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ លពមទាំងបានយកបាំដណកកុលាលភាជនធ៍ៅវភិាគធៅមនធើរពិធសាធនប៍រធទសដូចជាលបធទសជប ុន និង
ស រដឌអាធមរកិជាធដើម។ 
 
ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន អនុលបធាន មជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានមាន
លបសាសន៍ថ្នការលសាវលជាវ ដុតកុលាលភាជនដ៍ខ្យរលតូវបានដបងដចកជាពើរដាំ្ក់កាល៖  
 

 ធៅដាំ្ក់កាលទើ១ ផលិតធ ើងលបដ លជាធៅកបុងសតវតសរទ៍ើ៩ដល់ទើ១០ម្នគ.ស.។ ធនោះជាការលសាវលជាវាមដបប
បុរាណវទិាដដលធលបៀបធធៀប  ជាមួយនឹងបាំដណកកុលាលភាជន៍ ដដលបានមកពើកដនវងធលបើលបាស់ដដលរកធ ើញធៅ
សាទ នើយធផសងៗធទៀតធៅតាំបនអ់ងគរ។ កបុងដាំ្ក់កាលទើ១  មានរូបរាងចាស់លាស់ ដចកជាបើដផបកគឺ លបអបធ់ភវើងសលមាប់
ដ្ឋកឧ់ស កដនវងសលមាប់ដ្ឋក់កុលាលភាជន៍ និងបាំពង់ដផសងធៅខាងធលើ។  កបុងដាំ្ក់កាលទើ១ធនោះមានទាំ ាំតូច ទទឹង
លបមាណ១,៥០ដម លតដល់៣,៦ដម លត បធ ថ្ យលបដវង៥ដម លត ដល់៩ដម លតប ុធ ត្ ោះ។ ធៅចាំក ថ្ លម្ន មានសសរ៥ 
សលមាបល់ទដាំបូល ។  លបធភទធនោះផលិតវតទុតូចៗពណ៌ម្បតងដូចជា ខួ្ច ដ វ ប ់ ធកាដឌ ចន និងកូនលក ជាធដើម និង  
សមាម រៈធាំជាងធនោះបនថិចប ុដនថោយ នលសទបរ់ធលាងដូចជាលក កាមនិង ងដ្ឋកទឹ់កជាធដើម។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ចាំដណកកុលាលភាជនដ៍ដលផលិតកបុងដាំ្ក់កាលទើ២គឺលបធភទកុលាលភាជន៍ពណ៌ធាប តមានលក   ង កាម ធកផឿង និង
ភាជនរូ៍បសតឝជាធដើម។ រច សមភន័ន ធៅដាំ្កក់ាលទើ២ មានទាំ ាំធាំដវងជាងដាំ្ក់កាលទើ១។ ដាំ្កក់ាលទើ២ធនោះ 
បានចបធ់ផថើមពើសតវតសរទ៍ើ១១ដល់១៥ ម្នគ.ស. (ចុងសមយ័អងគរ)។  មានការវវិតថដដលមានលបដវងរ ូតដល់បធ ថ្ យ
២១ដម លត ទទឹងមានលបដវង៣,២ដម លត។ កដនវងដ្ឋកកុ់លាលភាជន៍(Ceramic)មាន៤បនធប់ ខ្ណឍ ធដ្ឋយរធតថ ៣កដនវង 
សលមាប់ដ្ឋកឧ់សបញ្ចូ លធដើមផើឲ្រធភវើងធឆោះខាវ ាំងធៅថ សពឝ ធធឝើឲ្រកុលាលភាជន៍មានកលមឹតរងឹខាវ ាំងធ ើយមានលសទបរ់ធលាង
សាិតជាប់ោប លា។ ដាំ្ក់កាលទើ២ធនោះដខ្យរបុរាណនិយមផលិតកុលាលភាជនព៍ណ៌ធាប ត ធ ើយគុណភាពរងឹមាាំលា។ 
  
ធលាកឆ្យ រច  លបធានការោិល័យសិកាកុលាលភាជនម៍្នមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវ និងតមកល់ឯកសារអងគរបាន
ឲ្រដឹងថ្ន ធដើមផើឲ្រដឹងអាំពើអាយុកាល និងសមាសធាតុផសាំ ធយើងលតូវយកធរូង និងបាំដណកកុលាលភាជនដ៍ដលបានមកពើធធឝើ
កាំ្យកបុង ធៅពិធសាធធៅបរធទស ដូចជាលបធទសជប ុន អាធមរកិ និងលបធទសសិងាបុរ ើជាធដើម។ ថយើៗធនោះអាជាញ ធរអបសរា
បានស ការជាមួយសកលវទិាល័យ New England លបធទសអូស្តសាថ លើធដើមផើសិកាអាំពើអាយុកាល សមាសធាតុផសាំធៅកបុង
កុលាលភសាជន។៍  
 

ធោងាមការសិការលសាវលជាវកុលាលភាជនដ៍ខ្យរាមដបបវទិាសាស្តសថ ធគអាចដបងដចកការផលិតកុលាលភាជន៍ជា        
២ដាំ្កក់ាល គឺកុលាលភាជនព៍ណ៌ម្បតងចប់ធផថើមផលិតធៅចុងសតវតសរទ៍ើ៨ គ.ស. ឬធដើមសតវតសរទ៍ើ៩ គ.ស. រ ូត
មកដល់ចុងសតវតសរ១៍៣ គ.ស.។ រ ើឯកុលាលភាជន៍មានពណ៌ធាប តចបធ់ផថើមផលិតធៅចុងសតវតសរទ៍ើ១១ដល់សតវតសរ ៍  
ទើ១៥ គ.ស.។ ធលាក រច  បញ្ញជ កថ់្នរបកគាំធ ើញាមរយៈការសិកាាមដបបបុរាណវទិា និងវទិាសាស្តសថពុាំមានគមាវ ត
ខុ្សោប ខាវ ាំងធ ោះធ ើយ។ វទិាសាស្តសថផថល់ពត័ម៌ានឲ្រអបកលសាវលជាវដឹងអាំពើការចបធ់ផថើម ផលិត និងបញ្ចប់ធៅវញិ និង    
លកខណៈខុ្សោប ពើ មួយធៅ មួយធទៀត។ ទិនបន័យម្នការលសាវលជាវាមរធបៀបទាំង២ោ ងកានដ់តធធឝើធអាយធយើងដឹង
ចាស់ថ្ន ធៅសមយ័អងគរ ដខ្យរបុរាណបានផលិតកុលាលភាជនប៍ ុ យ នលបធភទ ធល ោះកុលាលភាជន៍ជាវតទុសាំខាន់សលមាប់
បងាា ញជើវភាពលបចាំម្ថងដដលធលបើលបាស់ធៅសមយ័ធ ោះ។ 
 

បចចុបផនប ការលសាវលជាវកុលាលភាជន៍ដខ្យរធៅដតបនថធដ្ឋយអបកជាំ ញដខ្យរស ការជាមួយលបធទសជប ុន ធធឝើកាំ្យ
លសាវលជាវ  ដបបបុរាណវទិាធៅតាំបន់ខាងធកើតអងគរ ដដលផលិតកុលាលភាជន៍ពណ៌ធាប ត។ ជាមួយោប ធនោះ លកុមការងារ   
កធ៏ធឝើស លបតិបតថិការណ៍ជាមួយសាទ ប័នអនថរជាតិ រមួមានសាទ ប័នមកពើស រដឌអាធមរកិ និងអូស្តសាថ លើ ធដើមផើធធឝើវភិាគ      
វទិាសាស្តសថធៅធលើកុលាលភាជនធ៍ដើមផើដឹងពើអាយុកាល ដឹងអាំពើធាតុផសាំ និងដឹងពើកដនវងធលបើលបាស់ ដដលនឹងអាចធធឝើឲ្រធយើង
ដឹងពើអា្ចលកដខ្យររ ើកចធលមើនដល់កដនវង្ខ្វោះាមរយៈការរកធ ើញកុលាលភាជនដ៍ខ្យរធៅកដនវងទាំងអស់ធ ោះ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 
រណៈម្រប្តិភូអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ាំទពៅ ្សន្កិចា ទៅម្រប្ទ ្ជប្ នុ្ទដើម្បីពម្រងឹងកិចា្ហម្រប្តិប្តរ កិារ 

ទលើខ្ផនកជួ្ជុលនិ្ងអភិរកសអងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
គណៈលបតិភូអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង ទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិរកស
លបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក រ បានធៅបាំធពញទសសនកិចចផវូវការធៅលបធទសជប ុនរយៈធពល៧ម្ថង ចប់ពើ   
ម្ថងទើ២១ដល់ម្ថងទើ២៧ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដើមផើពលងើកកិចចស លបតិបតថិការធលើដផបកជួសជុលនិងអភិរកសធបតិកភណឍ កបុង
តាំបន់អងគរ។  
 
កបុងដាំធណើ រទសនសនកិចចផវូវការធនោះ ឯកឧតថមនិងលកុមការងារបានចូលជួបសដមថងការគួរសមនិងពិភាកាការងារជាមួយថ្នប ក់
ដឹក ាំជាធលចើនរូបាមសាទ បន័  ដូចជា ធលាក តូសុើអាគើ កូសូ សកលវទិាធិការម្នសកលវទិាល័យសូ ឝើោ ជប ុន  
ធលាកសាស្តសាថ ចររបណឍិ ត យូសុើអាគើ អុើ សុើសាវា  លបធានមជឈមណឍ លអាសុើសិកាលសាវលជាវនិងបណថុ ោះប ថ្ លធនធាន
មនុសសម្នសាកលវទិាល័យសូ ឝើោ  ធលាក តូម ូយូគើ សាគូម្រ   អនុលបធានមូលនិធិជប ុន និង ធលាក ហាមា ដ្ឋ ោ ស    
 យករងទើភាប កង់ារវបផធម៌ជប ុន។ 
  
គួរបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន សាកលវទិាល័យសូ ឝើោ  និងមូលនិធិជប ុនទាំងអស់ធនោះ សុទនដតបានចូលរមួចាំដណកដធ៏ាំកបុងការបណថុ ោះ
ប ថ្ លធនធានមនុសសរបស់កមភុជាោ ងធលចើនលគបវ់សិ័យ ពិធសសធលើវសិ័យធបតិកភណឍ  ធ ើយក៏មានកិចចស      
លបតិបតថិការជួសជុលបុរាណដ្ឋឌ នជាធលចើនធៅកបុងឧទានអងគរផងដដរ។ 
  
បដនទមពើធ ោះធទៀត គណៈលបតិភូម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាកប៏ានចូលរមួពិធើធបើកពិរព័ណ៌រូបថតសថើពើសកមយភាពជួសជុលនិង
អភិរកសលបាសាទធៅកមភុជាដដលធរៀបចាំធ ើងធៅសកលវទិាល័យសូ ឝើោ  ធដ្ឋយមានវតថមានរបស់ ពលកជ ៊ុំទាវ ជា គមឹថា 
ឯកអគគរាជទូតលពោះរាជា្ចលកកមភុជាលបចាំលបធទសជប ុនជាអធិបតើកបុងកមយវធិើ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

    
 

 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា   ួលកុោលភាជន៍្ពីតាំណាង្ារម្ម្រគុ ទ ្ក៍ភាសាចិន្

ផាយធៅម្ថងទើ ២៩ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅរធសៀលម្ថងទើ២៦ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ តាំ្ងសមាគមមគគុធទសភាសាចិន-កមភុជា ធលាក ធធៀម ធធឿន ដដលមាន       
ទើលាំធៅរស់ធៅភូមិវាល  ុាំធោកចក បានយកកុលាលភាជន ៍ ដដលមានដូចជាថូ និងបាំដណកលក មួយចាំនួន យកមក
លបគល់ជូនអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ាមការធលើកធ ើងរបស់ ធលាក ធធៀម ធធឿន កុលាលភាជនធ៍នោះ លតូវបានអបកជិតខាងរបស់
ធលាក ធរ ើសបានធដ្ឋយម្ចដនរធៅធពលោត់ជើកដើោស់ធដើមធចកធលើដើរបស់ខ្វួនអាំ ុងដខ្កកកដ្ឋឆ្ប ាំ២០១៧។ 
  
ពិធើលបគល់កុលាលភាជន៍ធនោះ លតូវបានធធឝើធ ើងធៅសារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ ធលកាមវតថមាន ឯកឧត្តម សុខ 
សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា តាំ្ង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
ធលាក ធធៀម ធធឿន បានឱរដឹងថ្ន កុលាលភាជនដ៍ដលយកមកលបគល់ធៅធពលធនោះ គឺជារបស់អបកជិតធលាក ដដលបានជើក
ដើធ ើញកាលពើកនវងមក។ ធលាកបដនទមថ្ន ធលកាយរកាទុកជាធលចើនមក អបកភូមិមាប កធ់ ោះបានលបគល់ឱរធលាកអាំ ុង      
សបាថ  ៍មុនធដើមផើរកាទុក ដតចុងធលកាយធលាកសធលមចលបគល់វតទុបុរាណទាំងធនោះដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលមាន    
សមតទកិចច  ដថរកាវតទុទាំងធនោះ។ ធលាកបញ្ញជ កធ់ទៀតថ្ន ធលាកលសឡាញ់វបផធមដូ៌នា និងចងដ់ថរកាឱរធៅគង់វងស និង
បានសធលមចចិតថយកមកលបគល់ជូនដល់សារមនធើរសើ នុ-អងគរធដើមផើជួសជុលនិងដថរកា។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក ឆ្យ រច  លបធានការោិល័យសិកាកុលាលភាជនម៍្នមជណមណឍ លអនថរជាតិ លសាវលជាវ និងតមថល់ឯកសារអងគរ 
បានបងាា ញថ្ន បាំដណកកុលាលភាជន៍ទាំងធនោះសទិតកបុងពើរសមយ័កាលធផសងោប  គឺសម័យអងគរ និងធលកាយអងគរ។ ចាំដណក
កុលាលភាជន៍ដដលទទួលបានធនោះ គឺកុលាលភាជនដ៍ខ្យរ និងមួយចាំដណកជាកុលាលភាជនចិ៍ន។ ធលាកបានបញ្ញជ ក់ថ្នធនោះ
ជាភសថុាងមួយបងាា ញថ្នដខ្យរសមយ័បុរាណធលៅពើផលិតកុលាលភាជនស៍លមាប់ធលបើលបាស់កបុងលសុក ដថមទាំងបាន ាំចូល 
ពើចិនធទៀតផងាមរយៈឈយួញចិន។ ធលាកបដនទមថ្នតួ ទើសាំខានម់្នកុលាលភាជនគឺ៍ធលបើលបាស់សលមាបស់ាស  និង
សលមាបជ់ើវភាពលបចាំម្ថង។  
 
ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរអបសរា បានដថវងអាំណរគុណ និងធកាតសរធសើដល់ ធលាក ធធៀម ធធឿង 
ដដលមានចិតថចងដ់ថរកាទុកធករមរតកវបផធមដ៌ខ្យរ ាមរយៈការលបគល់ជូន កុលាលភាជន៍ដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរា។      
ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្នធដើមផើដឹងឱរកាន់ដតចាស់លាស់ លកុមអបកជាំ ញបុរាណវទិានឹងសិកាបដនទមអាំពើសមយ័កាល និង      
តួ ទើ របស់កុលាលភាជន៍ទាំងធនោះ។ 
  
ឯកឧតថមកប៏ានសាំណូមពរដល់លបជាជនទាំងអស់សូមចូលរមួ កបុងរណើ រកធ ើញវតទុបុរាណ   លតូវផថល់ពត័៌មានដល់អាជាញ រ
ធរមូលដ្ឋឌ ន ឬាមរយៈអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើធអាយអបកជាំ ញសិកាលសាវលជាវ និងយកមករកាទុកធៅសារមនធើរ ធដើមផើ
ទុកជាសមផតថិវបផធមឱ៌រកូនធៅបានដឹងក៏ដូចជាបងាា ញដល់អនថរជាតិបានដឹងឮផង៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រប្តិភូអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាជួប្ពិភាកាប្ទចាកទ ្លម្ា តិពីរទម្រាងជួ្ជុលសាា ន្ហាលអងគ រវតរ   

និ្ងខ្ ប្ ងយល់ពីការជួ្ជុលសាា ន្បុ្រាណ និ្ងវិាន្បុ្រាណទៅម្រប្ទ ្ជប្ នុ្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៩ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅម្ថងទើ២៣ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ គណៈលបតិភូម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង 
និង សាស្តសាថ ចររ Azedine Beschaouch ធលខាវទិាសាស្តសថអចិម្ស្តនថយម៍្នគណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើអងគរ និងជាទើលបឹកា
អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចូលរមួកិចចលបជុាំបធចចកធទសសថើពើការជួសជុលសាភ នហាលលបាសាទអងគរវតថ ធៅសាកលវទិាល័យ  
សូ ឝើោ -ជប ុនកបុងទើលកុងតូករូ។ 
  
កិចចលបជុាំធនោះធធឝើធ ើងធលកាមការសលមបសលមួលធដ្ឋយ ធលាក ធសសនគើជិ  ុើរា ោ មា  សាស្តសាថ ចររកិតថិយសម្នសាកល      
វទិាល័យនើ ុននិងជាលបធានគណៈកមយការបធចចកធទសម្នគធលមាងជួសជុលសាភ នហាលលបាសាទអងគរវតថ។  
 
លបធានបទម្នកិចចលបជុាំដដលមានរយៈធពលជាង៦ធមា ងធនោះ បានធតថ តសាំខានធ់លើ ការលគបល់គងទឹកធៅកសិននុអងគរវតថ សាទ ន
ភាពធលទតនិងធបា ងម្នសាភ នហាល ការធលបើលបាស់ធបតុងធដើមផើពលងឹងជញ្ញជ ាំង ការបាំធពញដើខាងកបុងធ ើងវញិ ការទល់លទ
ជញ្ញជ ាំង សុវតទិភាពម្នការធរ ើ ឬមិនធរ ើជញ្ញជ ាំង ការតវ ស់បថូរដុាំថយបាយធលកៀមដដលពុកផុយធៅជាបទឹ់ក ការអនុវតថគធលមាងជួស
ជុលសាភ នហាលសាកលផង ការធលបើលបាស់បធចចកធទសថត3Dសលមាប់គធលមាងអភិរកសជួសជុលនិងការធលបើលបាស់ Drone និង
រធបៀបវារៈធផសងៗជាធលចើនធទៀត។ 
  
ធលៅពើកិចចលបជុាំដស៏ាំខានធ់នោះ គណៈលបតិភូម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាកប៏ានធៅសិកាដសឝងយល់អាំពើការងារជួសជុលធបតិកភណឍ
វបផធម៌ធៅធខ្តថគូមា ម ូតូ ដដលមានលកខណៈលបហាកល់បដ លោប នឹងសាភ នហាលលបាសាទអងគរវតថដដរ គឺការជួសជុល     
សាភ នបុរាណចាំនួន៣កដនវង និងវមិានបុរាណដដលរងការខូ្ចខាតធដ្ឋយសារធលោោះរញ្ជួ យដផនដើ បាករ់លាំជញ្ញជ ាំងនិងលសុត   
ដើខាងកបុង។  
 
ាមរយៈការចុោះសិកាតធ ល់ដល់ការដ្ឋឌ នទាំងធនោះ គណៈលបតិភូអាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលបានបទពិធសាធន ៍ ចាំធណោះដឹង
លាៗ មួយចាំនួនសលមាបអ់នុវតថគធលមាងជួសជុលសាភ នហាលឲ្រកាន់ដតលាលបធសើរដថមធទៀត។ 
  
ធនោះជាលទនផលវជិជមានមួយម្នដាំធណើ រទសសនកិចចផវូវការម្នគណៈលបតិភូអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ 
អគគ យករង ទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រធៅកានល់បធទសជប ុនរយៈ
ធពល៧ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ២១ដល់ម្ថងទើ២៧ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដើមផើពលងើកកិចចស លបតិបតថិការធលើដផបកជួសជុលនិងអភិ
រកសធបតិកភណឍ កបុងតាំបនអ់ងគរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 

    
 

 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទរៀប្ចាំវរគប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ ពីីការទរៀប្ចាំខ្ផន្ការទម្រប្្់ ា្ំណង់ម្របាសា បុ្រាណ

ផាយធៅម្ថងទើ ២៩ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
ធៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះប ថ្ លអងគរ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅលពឹកម្ថងទើ២៩ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ មានធរៀបចាំវគគបណថុ ោះ  
ប ថ្ លសថើពើ «ការធរៀបចាំដផនការធមរបស់សាំណងល់បាសាទបុរាណ»។ វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ មានការចូលរមួពើមស្តនថើ       
ជាំ ញម្នប ថ្  យកដ្ឋឌ នកបុងអាជាញ ធរជាតិអបសរា លកសួងវបផធម៌ អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ និងអាជាញ ធរជាតិសាំបូរម្លពគុក  
ជាធដើម។  
 
ដថវងកបុងពិធើធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងថ្ន វគគបណថុ ោះ
ប ថ្ លធនោះនឹងធធឝើរយៈធពល២សបាថ  ៍ គឺចបព់ើម្ថងទើ២៩ ដខ្មករា ដល់ម្ថងទើ៩ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨។ ឯកឧតថមបដនទមថ្ន 
វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ នឹងធតថ តការយល់ដឹងពើការលគបល់គងលបាសាទធដ្ឋយចើរភាព។ ាមឯកឧតថម ធដើមផើធធឝើការទាំងធនោះ
បាន ធយើងលតូវយល់ដឹងពើគុណតម្មវម្នលបាសាទ ជាពិធសសយល់ដឹងពើការងារអភិរកស ធ ើយធយើងលតូវដតមានការអភិវឌណ
ធដ្ឋយសមលសបឬធដ្ឋយចើរភាព។ 
  
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បដនទមធទៀតថ្ន៖« ការអភិរកស និងការអភិវឌណ មិនអាចដ្ឋច់ពើោប បានធទ ដតធោលជាំ ររបស់ធយើង 
(អាជាញ ធរជាតិអបសរា) គឺអភិរកសធដើមផើអភិវឌណននិ៍ងអភិវឌណនធ៍ដើមផើអភិរកស»។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

វគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើការធរៀបចាំដផនការធមរបស់សាំណងល់បាសាទបុរាណ ធៅឆ្ប ាំធនោះ គឺមានការចូលរមួពើប ថ្ អងគភាព
ធលចើនជាងឆ្ប ាំធៅ។ ឆ្ប ាំធៅ មានដត យកដ្ឋឌ ន៣ប ុធ ត្ ោះចូលរមួ មាន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទាន និងបុរាណ
វទិាបងាក រ  យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រ និង យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍អងគរ   
ដតឆ្ប ាំធនោះមាន យកដ្ឋឌ នលទលទងប់ធចចកធទសនិងគធលមាងអនថរវសិ័យ លកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ 
និងអាជាញ ធរជាតិសាំបូរម្លពគុក។ 
  

ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ រ ាំពឹងថ្ន វគគបណថុ ោះប ថ្ លរយៈធពល២សបាថ  ៍ធនោះ នឹងធធឝើឱរសិកាខ កាមទាំងអស់យល់ពើចាំណុចសាំ
ខាន់ៗ  ដដលជាសារលបធោជនដ៍ល់ការងារអភិរកស និងការងារអភិវឌណម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ កដូ៏ចជាសាំណងល់បាសាទ
បុរាណដម្ទកបុងលបធទសកមភុជា។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន វាគយិនសលមាបវ់គគបណថុ ោះប ថ្ លធលើកធនោះ គឺ ធលាក Jean-Christophe Simon អគគ យកដផបកអធិការកិចច
ម្នសាំណងបុ់រាណម្នលកសួងវបផធម៌បារា ាំង៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រកុម្រណៈកម្ែការចម្រមុ្េះរេុះទរ ីនិ្ងប្ញ្ឈប់្្កម្ែភាពប្ាំ ន្ទលើដីកម្ែ ្ិ ធ រិប្្់រដឋ  

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ មករា ឆ្ប ាំ២០១៩  
 
 លពឹកម្ថងទើ៣០ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ លកុមគណៈកមយការចលមុោះ រមួមាន មស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរា សាលាលកុងធសៀមរាប 
ធមធាវ ើលបចាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងមស្តនថើ កព់ន័នធផសងធទៀត ធលកាមការសលមបសលមួលរបស់លពោះរាជអាជាញ រងអមសាលាដាំបូង
ធខ្តថធសៀមរាប បានចុោះរុោះធរ ើរបងថយព័ទនលួសប វ  ធរាងចាំដើរបស់ ធ យ្ ោះ  ួន សើហា និងបកខពួកខ្វួនសទិតធៅភូមិអញ្ញច ញ 
សងាក តន់គរធាំលកុងធសៀមរាបធខ្តថធសៀមរាបលតងច់ាំណុចខាងតផូងធលកាលធសោះ។ 
  

មូលធ តុម្នការចុោះរុោះធរ ើ ធល ោះ ធ យ្ ោះ  ួន សើហា បានរ ាំធលាភយកជាកមយសិទនិ និងបានធធឝើរបងថយពទ័នលួស ធរាងចាំដើ ដ្ឋាំ
ធដើមសាឝ យថយើធាំលសាប ់ដ្ឋកលូ់ ចកប់ាំធពញអាចមនដ៍ើ។ល។ ធលើដើកមយសិទនិរបស់រដឌ ាាំងពើម្ថងទើ៥ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធ ើយ
អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏ធាវ ប់ បានជូនដាំណឹងនិងទុកធពលឱរមួយសបាថ  ៍ធដើមផើ ឱរមាច ស់ដើរុោះធរ ើធដ្ឋយខ្វួនឯងាាំងពើ            
ម្ថងទើ១៨    ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨មកធមវោះ។ មា ងវញិធទៀត ទើាាំងដើកមយសិទនិរបស់រដឌដដល ធ យ្ ោះ ួន សើហា រ ាំធលាភយកជា
កមយសិទនិលតូវបានរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាបធធឝើការបិទផាយជាសាធារណៈនូវឯកសារម្នការវនិិចឆយ័ រមួមានបវងសុ់រធិោដើ និង
បញ្ជ ើធ យ្ ោះអបកកានក់ាបដ់ើរចួមកធ ើយធៅម្ថងទើ២៧ដខ្កុមមោះឆ្ប ាំ២០១៧។ 
 

ឯកឧត្តម ខូយ គមឹ  ួទើលបឹកាអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងថ្ន ទើាាំងដដលបានមកអនុវតថនរុ៍ោះធរ ើធនោះ គឺជាកាលដើដដល
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធដ្ឋោះលសាយធោលនធោបាយរចួធ ើយ និងមានឯកសារបញ្ញជ កច់ាស់លាស់ទទួលសាគ ល់ធដ្ឋយ
លកុមការងារអនថរលកសួងធដ្ឋោះលសាយធោលនធោបាយដើធវើបុរ ើធទសចរណ៍វបផធម។៌ ឯកឧតថមបដនទមថ្ន កបុងធពលថយើៗកនវង
មកធនោះ លសាបដ់ត ធ យ្ ោះ  ួន សើហា មកចូលរ ាំធលាភយកជាកមយសិទនិធដ្ឋយធធឝើរបងថយព័ទនលួសប វ  ធធឝើធរាងចាំដើ ដ្ឋាំធដើម
សាឝ យធាំៗលសាប ់ដ្ឋកលូ់និងចកដ់ើ ធ ើយអាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បានអធញ្ជ ើញ ធ យ្ ោះ  ួន សើហា មកជួបធដើមផើធដ្ឋោះលសាយ 
និងបានធធឝើលិខិ្តធៅ ធ យ្ ោះ  ួន សើហា ធដើមផើឲ្រធធឝើការរុោះធរ ើធចញធដ្ឋយខ្វួនឯងកបុងរយៈ១សបាថ  ៍។ ប ុដនថបុគគលធនោះ មិន
លតឹមដតពុាំទទួលយកនូវសាំណូមពររបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធទ ដតដថមទាំងបានធលបើលបាស់អាកបផកិរោិមិនសមរមរ និងបងក
រការលាំបាកកបុងការចុោះអនុវតថការងារដល់មស្តនថើសាធារណៈ។ 
 

អភិបាលលកុងធសៀមរាប ធលាក សូរ បាវ តុង បានសាំណូមពរដល់លបជាពលរដឌទាំងអស់ ពិធសសអបកចាំណូលថយើ មុននឹងទិញដើ
ធៅតាំបន់្ មួយ លតូវសួរលបវតថិដើទើធ ោះឱរចាស់លាស់សិន ធជៀសវាងកុាំឱរមានបញ្ញា ផវូវចាបធ់ផសងៗ។ ធលៅពើធនោះ ធលាក
អភិបាលលកុងកធ៏សបើសុាំដល់លបជាពលរដឌទាំងអស់ ចូលរមួដថរកាស ថ្ បធ់ាប ប ់ ពិធសសកុាំរ ាំធលាភដើចាំណើ ផវូវ លតូវទុកធដើមផើឱរ
អាជាញ ធរមានលទនភាពធរៀបចាំលកុងឱរបានលាលបធោជនធ៍ដើមផើលបជាពលរដឌនិងសលមាប់ធភញៀវធទសចរ៕ 
 

    



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    36 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផ្ផែកទ ី២ 
ប្បចាំផ្ែកុមភៈ 

 

ខ្មម្ករាទដើម្ឆ្ន ាំ ២០១៨ទន្េះអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាអនុ្ញ្ញា តការជួ្ជុល ា្ំណង់តូចៗ 

ជូន្ម្រប្ជ្ញពលរដឋ ជ្ញង៥០ករណី 

ផាយធៅម្ថងទើ ០១ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
គិតចប់ពើម្ថងទើ១ ដល់ម្ថងទើ២៦ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវងធៅ លកុមការងារស គមនម៍្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានសលមច
ការងារកបុងការចុោះពិនិតរ សាំធណើ សុាំជួសជុលតូចៗ ធដ្ឋយបានអនុញ្ញដ តជូនលបជាពលរដឌចាំនួន៥៤ ករណើ ។ 
  
ការងារអនុញ្ញដ តធនោះធធឝើធ ើងាមតលមូវការជាកដ់សថងរបស់លបជាពលរដឌដដលជាអបកលសុកចស់ សទិតធៅកបុងតាំបនរ់មណើ     
យដ្ឋឌ នអងគរ។ ជាកដ់សថង លសុកលបាសាទបាគង បានអនុញ្ញដ តបានចាំនួន១០ករណើ  លសុកអងគរធាំ អនុញ្ញដ តបានចាំនួន៦ករណើ  
លសុកពួកអនុញ្ញដ តបានចាំនួន១០ ករណើ  លកុងធសៀមរាប អនុញ្ញដ តបានចាំនួន១៨ករណើ  និងធៅលសុកប ធ យលសើ អនុញ្ញដ ត
បានចាំនួន១០ករណើ ។ 
  
ចាំធ ោះការចុោះពិនិតរធនោះ និងការសធលមចសាងសង ់ និងជួសជុលធនោះធធឝើធ ើងធដ្ឋយ លកុមការងារបានចុោះជួបលបជាពលរដឌ
ធដ្ឋយតធ ល់ធដើមផើផថល់ភាពងាយលសួល និងសលមួលដល់ពួកោតធ់ដ្ឋយពុាំចាំបាច់ធ ើងមកដល់ទើសាប ក់ការក ថ្ លម្ន    
អាជាញ ធរជាតិអបសរាធ ោះធ ើយ ធដ្ឋយផថល់ធសវាដល់ទើកដនវង។  
 
គួរ ាំឮកផងដដរថ្ន ឆ្ប ាំ២០១៧ កនវងមក អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានអនុញ្ញដ តការសាងសង ់ និងជួសជុលតូចៗចាំនួន៥០០ 
ករណើ  និងឧបតថមមស្តសថើធទើបសលមាលកូនរចួកបុងតាំបនអ់ងគរចាំនួនជាង៦០០លគួសារ។ ធលៅពើធនោះអាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បាន  
ជួយឧតថមមដល់លបជាជនដដលរងធលោោះថ្នប កធ់ដ្ឋយសារធភវើងធឆោះផធោះ ទឹកជាំនន ់ ជាសមាម រៈធផសងៗជួនដល់វតថអារាម អាោរ   
សាធារណៈកបុងតាំបន់អងគរជាធដើម៕ 
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ទរឿង ម្រពេះនាងខ្កវម្របាាំ ពីរពណ៌ បាន្ទចៅផាយទហើយ! 

ផាយធៅម្ថងទើ 0២ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធរឿង «លពោះ ងដកវលបាាំពើរពណ៌» ជាធរឿងធលពងដខ្យរទក់ទងនឹងលបវតថិសាស្តសថ បូជនើយដ្ឋឌ ន និងជើវភាពរស់ធៅរបស់លបជាជន
កបុងធខ្តថធសៀមរាប បានធចញផាយធ ើយ និងតមកល់ទុកធៅប ថ្ ល័យអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
លបភពម្នធរឿងធលពងធនោះដកលសងធ់ចញពើលបសាសនរ៍បស់ធលាកា ប្ ង ធៅវតថសាឝ យរធមៀត  ឆ្ប ាំ១៩៩៩ ធ ើយស កា
ធរៀបធរៀងធដ្ឋយលកុមអបកលសាវលជាវម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាមួយនឹងសាកលវទិាល័យសូ ឝើោ  ធបាោះពុមភធដ្ឋយអងគការ    
លពោះពុទនសាស  សុើនញូ-អិន។ ការចងលកងធរឿងធលពងធនោះធ ើង កបុងបាំណងរកាធរឿងទាំងឡាយដដលមានមនុសសចស់ទុាំ
តិចតួចធៅធចោះចាំ ឱរមានសាប ម្ដជាសាំធណរ រកាទុកដល់អបកជាំ ន់ធលកាយ។ 
 
ាមរយៈសាច់ធរឿង «លពោះ ងដកវលបាាំពើរពណ៌» ជាបុលតើរបស់លពោះមហាកសលតមួយអងគធសាយរាជរធៅរាជធានើអងគរលពោះ ម 
កងចលក។ លពោះ ងមានរូបសមផតថិលាឥតធខាច ោះ ធ ើយសលមស់អាចដលបលបួលបានលបាាំពើរដងកបុងមួយម្ថង។ ភាពលផើលាញម្ន
រូបធឆ្មរបស់លពោះ ងលផើរនធឺដល់លពោះរាជបុលាម្នធសថចចិតថឱរចប់ចិតថមកដណថឹ ង ជាធ តុធធឝើឱរលពោះ ងលតូវ វ្ តឆ្ង យពើ
លសុកធទសនិងលកធពើសាំណពឝរបស់ខ្វួនទាំងមិនដ្ឋចចិ់តថ។ ធពលដឹងថ្ន មាច ស់ខ្វួនលតូវចកធចញ អាធន ជាលកធពើកប៏ាន ាំមាច ស់
លសើខ្វួនជិោះលដមាកបុងបារាយណ៍ទឹកថ្នវ  ធ ើយកធ៏លបលពោះ ងចូលកបុងធ ោះ ធធឝើឱរមានការភាញ កធ់ផាើលដល់លពោះបិា រាស្តសថធពញ
នគរ បធងកើតការាមចប់លកធពើជាប ធ ន់ធដ្ឋយលបកាសរកអបកលផើខាងចបល់កធពើមកជួយ។ ទើាាំងទាំងអស់ធ ោះ រមួនឹង
មនុសសមួយចាំនួន បានកាវ យជាទើាាំងលបវតថិសាស្តសថនិងមានធ យ្ ោះរ ូតដល់សពឝម្ថងធនោះធៅកបុងធខ្តថធសៀមរាប។  
 
ចងដឹ់ងថ្នសាចធ់រឿងមានខ្វឹមសារលមាិតោ ង្ មានទើាាំងលបវតថិសាស្តសថធៅកដនវង្ខ្វោះ សូមលបិយមិតថរកអានធសៀវធៅ
ធរឿង «លពោះ ងដកវលបាាំពើរពណ៌» ធៅប ត្ ល័យអាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    39 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

រណៈកម្ែការចម្រមុ្េះ ចុេះប្ញ្ឈប់្្កម្ែភាពប្ាំ ន្និ្ងរេុះទរី្ ាំណង់មុ្ចាប់្ទលើកម្ែ ្ិ ធ ដីិរដឋ ជ្ញទលើក ី២ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងទើ០២ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ លកុមការងារចលមុោះរមួមាន មស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរា មស្តនថើសាលាលកុងធសៀមរាប ធមធាវ ើ
លបចាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួនឹងមស្តនថើមានសមតទកិចច ក់ពន័នធផសងធទៀត ធលកាមការសលមបលសួលពើ ធលាក សាំរទិន សុខុ្ន    
លពោះរាជអាជាញ រងតាំ្ងអយរការអមសាលាដាំបូងធខ្តថធសៀមរាប បានចុោះលបតិបតថិការរុោះធរ ើបធងាគ លរបងពទ័នលួសប វ ខុ្ស
ចាបរ់បស់ ធ យ្ ោះ  ួន សើហា ធៅធលើទើាាំងចាំនួន២កាលដើ សទិតកបុងភូមិអញ្ញច ញ សងាក តន់គរធាំ លកុង/ធខ្តថធសៀមរាប ជា
កមយសិទនិឯកជនរបស់រដឌលគប់លគងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលធលាក  ួន សើហា និងបកខពួកបានសាងសង់ធ ើងវញិ
កាលពើម្ថងទើ៣១ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ប ធ បព់ើលកុមគណៈកមយការចលមុោះរុោះធរ ើរចួកាលពើលពឹកម្ថងទើ៣០ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨។  
ការចុោះអនុវតថការងារជាថយើធនោះ ធដ្ឋយសារ ធ យ្ ោះ  ួន សើហា និងបកខពួកមិនខាវ ចញធញើត ធៅដតបាំ ន ធផគើនចាំធ ោះចាប់
ហាម្តធ់ដ្ឋយបាន ាំោប សងរ់បងលួសជាថយើធ ើយដកបធងាគ លដដលលកុមគណៈកមយការចលមុោះបានធបាោះជាសមាគ ល់ធចល។ 
អឝើដដលគួរឱរកតស់មាគ ល់ធ ោះ ធពលកាំពុងអនុវតថការងាររុោះធរ ើ ពុាំបានធ ើញវតថមាន ធ យ្ ោះ  ួន សើហា ធៅកបុងទើាាំងធ ើយ 
មានដតបកខពួកពើរ ក់ដដលធៅចាំដើ ធ ើយលកុមសមតទកិចចបាន្តខ់្វួនបុគគលពើររូបធ ោះ ធដើមផើយកធៅសាកសួរ។ 
  
គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរថ្ន សាំណងធ់រាងចាំដើ របងថយដដលធ យ្ ោះ  ួន សើហា និងបកខពួកបានសាងសងធ់ ោះ លតូវបានគណៈ    
កមយការចលមុោះចុោះបញ្ឈបស់កមយភាពនិងរុោះធរ ើមថងរចួមកធ ើយកាលពើម្ថងទើ៣០ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨កនវងមក៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
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ម្រកុម្បាល់វារត់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា  ួលបាន្ទជើងឯករងកនុ ង ន្រងាប ន់្រដឋ បាលទមតរ ទ្ៀម្រាប្ 

រដូវកាល ី៣ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
 នរងាឝ នប់ាល់ទតធ់ខ្តថធសៀមរាប ដដលលបមូលផថុ ាំធដ្ឋយលកុមកើឡាករមកពើប ថ្ មនធើរនិងសាទ បន័ជុាំវញិធខ្តថធសៀមរាបធលើក
ទើ៣បានបិទបញ្ចបធ់ ើយ ធដ្ឋយលកុមបាល់ទតអ់ាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលបានធជើងឯករង ធលកាយបរាជ័យធលកាមថឝើធជើងរបស់
លកុមកើឡាបាល់ទតល់កុងធសៀមរាប កបុងលទនផល១-១ កបុងធមា ងធមយា និង០-២ ធដ្ឋយបាល់១១ដម លតកាតធ់សចកថើ កបុងវគគ
តថ ចល់ព័លត លពលបម់្ថងទើ២ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ។ បរាជយ័ដត១ធលើកម្នលកុមបាល់ទតរ់បស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាកបុងរដូវ
កាលធនោះ បាននយ័ថ្ន លកុមបាល់ទតអ់ាជាញ ធរជាតិអបសរាពុាំអាចការ រតាំដណងធជើងឯករបស់ខ្វួនបានធ ើយ ធលកាយលគង
ធជើងឯក នរងាឝ នមួ់យធនោះអស់២រដូវកាលកនវងមក។  
 
ធទោះជាោ ង្ ធនោះជាធមាទនភាពមួយម្នលកុមបាល់ទតរ់បស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានលបឹងដលបងអស់ពើសមតទភាព
របស់ខ្វួន ធដើមផើរមួចាំដណកធលើកកមភស់វសិ័យកើឡាបាល់ទតធ់ៅកមភុជា។ កបុងតាំដណងធជើងឯករងកបុងរដូវកាលធនោះ លកុម
បាល់ទត់អាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលបាន នមួយអមធដ្ឋយទឹកលបាក់ចាំនួន៨០មឺុនធរៀល៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 
អនកជាំនាៅម្កពី១៧ម្រប្ទ ្ជួប្ជុាំោន ទៅអងគ រ ទដើម្បីពិភាកាោន អាំពីការម្ររប់្ម្ររងទ ្ចរណ៍ 

កនុ ងតាំប្ន់្ទប្តិកភណឌ ពិភពទោក 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អបកលសាវលជាវ និងមស្តនថើជាំ ញមកប ថ្ លបធទសកបុងតាំបនអ់ាសុើអាធគបយ ៍ ជប ុន និងអឺរ  ុបជាធដើម បានមកជួបជុាំោប ធៅសាល
សនបិសើទអងគរ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ាមរយៈសិកាខ សាលាអនថរជាតិសថើពើ និរនថរភាព និងការលគប់លគងធទសចរណ៍កបុងតាំបន់
ធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ដដលស ការធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងមជឈមណឍ ល SEAMEO SPAFA។ 
  
កិចចលបជុាំពិភាកាធនោះនឹងធធឝើធ ើងរយៈធពល៤ម្ថង ធដ្ឋយដាំធណើ រការពើម្ថងទើ៥ ដល់ទើ៨ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨។ ធនោះជា       
សិកាខ សាលាដដលលបមូលផថុ ាំធដ្ឋយវាគយិនដដលភាគធលចើនជាអបកលសាវលជាវ អបកធទសចរណ៍ និងមស្តនថើលគបល់គងធៅតាំបន់
ធទសចរណ៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ ធផសងៗម្នពិភពធលាក។ 
  
បណឍិ ត Rujaya Abhakhorn  យកមជឈមណឍ ល SEAMEO SPAFA បានធលើកធ ើងថ្ន ធយើងបានអធញ្ជ ើញវាគយិនដដល
មានជាំ ញធលើការលគបល់គងធទសចរណ៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ  មកជួបជុាំោប ធៅអងគរ ធដើមផើឲ្រពួកធគបានធ ើញនូវការ
លគបល់គងធទសចរណ៍ធៅទើធនោះ ធល ោះអាជាញ ធរជាតិអបសរាមិនលតឹមដតធធឝើការធលើការអភិរកសប ុធ ត្ ោះធទ ដតបានធធឝើការោ ង
ធលចើនធលើការធរៀបចាំធទសចរណ៍ោ ងមានលបសិទនភាពធទៀតផង។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អគគ យករង ទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍អងគរ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បញ្ញជ ក់ថ្ន ាមរយៈលបធានដដល
លបមូលផថុ ាំធដ្ឋយអបកជាំ ញ និងអបកលគបល់គងតាំបនធ់ទសចរណ៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ ជាធលចើនធនោះនឹងបងាា ញថ្ន ធយើងធធឝើការ
កបុងធោលធៅមួយដូចោប ។ រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ជាទើាាំងដស៏ាំខានស់លមាប់ជាធមធរៀនម្នការងារអភិរកស និងអភិវឌណន៍
លបកបធដ្ឋយចើរភាព ដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាកាំពុងបនថអនុវតថសពឝម្ថង។  
 
ឯកឧតថមបដនទមថ្ន អងគរកាំពុងដតកាវ យជាទិសធៅធទសចណ៍ដស៏ាំខាន់ ដដលទមទរឲ្រធយើងលតូវយកចិតថទុកដ្ឋកខ់្ភស់ធលើ
បញ្ញា ប ោះ ល់ធផសងៗ ដដលដតងធកើតមានធ ើងពើវសិ័យធទសចរណ៍។ ធយើងសងឃមឹថ្ន កិចចពិភាកាធនោះនឹងផថល់នូវចាំណុច
លាៗ ជាធលចើនធទៀត ធដើមផើជាំរុញឲ្រការលគបល់គងធទសចរណ៍ធៅអងគរ កដូ៏ចជាតាំបន់ធបតិកភណឍ ធផសងៗទទួលនូវលបសិទនភាព
លាបាំផុត ធពលអ គត។ 
 
ឯកឧត្តម ជុច ពភឿន រដឌធលខាធិការ និងជាតាំ្ង ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលត
សិលផៈបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ធនោះជាសិកាខ សាលាដម៏ានតម្មវដដលនឹងអនុញ្ញដ តឲ្រអបកលគបល់គងធទសចរណ៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ
មានគាំនិតបដនទមធលើការធរៀបចាំដផនការបានលា និងអនុវតថការលគបល់គងធទសចរណ៍ឲ្រកានដ់តមានលបសិទនភាព។ ធដ្ឋយដ ក 
ធយើងធជឿជាក់ថ្ន បទពិធសាធនជ៍ាង២៥ឆ្ប ាំម្នការងារលគបល់គងអងគរលបកបធដ្ឋយភាពធជាគជយ័កនវងមក អាចជាធមធរៀនដល៏ា
ដដលអាចធរៀនសូលតបានជាសាកល ធ លគឺ កិចចការពើរដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានអនុវតថជាលបចាំគឺ ការអភិរកស និង
អភិវឌណនល៍បកបធដ្ឋយចើរភាព៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ា្ំណង់តូចតាចចាំនួ្ន្៤៧៥ករណីម្រតូវបាន្អនុ្ញ្ញា តឱយសាង្ង់ 

និ្ងជួ្ជុលទៅកនុ ងឧ ាន្អងគ រនាឆ្ន ាំ ២០១៧ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធោងាមរបាយការណ៍បូកសរុបការងារលបចាំឆ្ប ាំរបស់ធលខាធិការដ្ឋឌ នស គមនម៍្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធចញផាយ ធៅ
ចុងឆ្ប ាំ២០១៧ កនវងមក បានឱរដឹងថ្ន គិតចប់ពើម្ថងទើ០១ ដខ្មករា ដល់ម្ថងទើ៣១ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧ លកុមការងារ      
ស គមន ៍បានចុោះធៅពិនិតរ អនុញ្ញដ តសាងសង ់និងជួសជុលសាំណងតូ់ចាចកបុងឧទានអងគរបានចាំនួន៤៧៥ករណើ ។  
 
ការងារអនុញ្ញដ តធនោះធធឝើធ ើងាមតលមូវការជាកដ់សថងរបស់លបជាពលរដឌដដលជាអបកលសុកចស់ សទិតធៅកបុងតាំបនរ់មណើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរ។ ជាកដ់សថង លសុកលបាសាទបាគង បានអនុញ្ញដ តបានចាំនួន៦៨ ករណើ  លសុកអងគរធាំ អនុញ្ញដ តបានចាំនួន៧ ករណើ  
លសុកពួកអនុញ្ញដ តបានចាំនួន១០១ ករណើ  លកុងធសៀមរាប អនុញ្ញដ តបានចាំនួន២២០ ករណើ  និងធៅលសុកប ធ យលសើ 
អនុញ្ញដ តបានចាំនួន៧៩ ករណើ ។ ចាំធ ោះការចុោះពិនិតរ និងការសធលមចសាងសង ់ និងជួសជុលធនោះ លកុមការងារបានចុោះជួប
លបជាពលរដឌធដ្ឋយតធ ល់ និងផថល់ធសវាកមយដល់ទើកដនវងដតមថង ធដើមផើផថល់ភាពងាយលសួល និងសលមួលដល់ពួកោតធ់ដ្ឋយពុាំ
តលមូវឲ្រអបកលសុកធ ើងមកដល់ទើសាប ក់ការក ថ្ លម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាធ ោះធ ើយ។  
 
កបុងធ ោះផងដដរ ធៅឆ្ប ាំ២០១៧កនវងធៅធនោះ លកុមការងារស គមន៍ក៏បានចុោះផសពឝផាយធបតិកភណឍ  សាកសួរសុខ្ទុកខនិង
 ាំយកកញ្ចប់អាំធ្យោាំ រសុខុ្មាលភាពមាានិងទរកធៅ ឧបតថមមស្តសថើធទើបសលមាលកូនរចួកបុងតាំបនឧ់ទានអងគរបាន
ចាំនួនជាង៦០៥កញ្ចប ់ ធៅលសុកធោលធៅដូចជា លសុកលបាសាទបាគង៩៦កញ្ចប ់ លសុកអងគរធាំបាន៦៩កញ្ចប ់ លសុកពួក
បានចាំនួន២០៩កញ្ចប ់ លកុងធសៀមរាបបានចាំនួន៩១កញ្ចប ់ និងលសុកប ធ យលសើបាន១៤០កញ្ចប។់ ធលៅពើធនោះ អាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាក៏បានជួយឧតថមមមនុសសធម៌ដល់លបជាជនដដលមានជើវភាពលកើលក ធលោោះថ្នប កធ់ដ្ឋយធភវើងធឆោះផធោះ ទឹកជាំនន ់និងជូន
ជាសមាម រៈធផសងៗដល់វតថអារាម អាោរសាធារណៈកបុងតាំបនអ់ងគរជាធដើម៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 
កាខ្្ត Le Monde ដ៏លបីរប្្់បារាាំងទកាត្រទ ើ្រចាំទ េះកិចា មិតមាំម្របឹ្ងខ្ម្រប្ងរប្្់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

កនុ ងតាំប្ន់្ទប្តិកភណឌ អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ាមការចុោះផាយម្នបទយកការណ៍ពិធសសរបស់កាដសតបារា ាំង Le Monde កាដសតដល៏ផើមួយកបុងពិភពធលាក ដថមទាំង
មានសុលកិតរភាពបាំផុត ធចញផាយកាលពើម្ថងអាទិតរ ទើ០៤ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលកាមចាំណងធជើងថ្ន «អងគរ ការលបឈម
ម្នការធកើនធ ើងោ ងគាំ ុកម្នវសិ័យធទសចរណ៍» បានបងាា ញពើបញ្ញា ជាធលចើនធៅកបុងតាំបន់អងគរ មានទាំងការអភិរកស ជួស
ជុលសាំណងល់បាសាទ បរសិាទ ន ការលគប់លគងធទសចរ ចាំណូលអងគរ ការរ ើករាលដ្ឋលម្នសាំណង់កបុងឧទានអងគរ ជើវភាពរស់
ធៅរបស់លបជាជន ការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការលគបល់គងតាំបនអ់ងគរ កសិកមយ និងការវនិិធោគទុនធផសងៗ។ល។ 
  

កាដសតធនោះ បានធកាតសរធសើរចាំធ ោះកិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់សាទ ប័នអាជាញ ធរជាតិអបសរាធលើតាំបន់ឧទានអងគរកបុងម្ផធលកឡា
ជាង៤០១គើ ូដម លតលកឡា ដូចជាការទបស់ាក តនូ់វការរ ើករាដ្ឋលម្នសាំណងខុ់្សចាបក់បុងតាំបនអ់ងគរបានរាបរ់យករណើ  ការ
យកចិតថទុកដ្ឋកធ់លើការដថរកា ការ រ ជួសជុល អភិរកសលបាងគលបាសាទ  ជាមួយអបកជាំ ញបរធទសនិងកិចចស 
លបតិបតថិការអនថរជាតិដថមធទៀត កបុងធ ោះក៏មានបារា ាំងផងដដរ។ ពិធសសគឺការបធងកើតឱរមានគណគណៈកមាយ ធិការអនថរជាតិ
ធដើមផើសលមបសលមួលកិចចោាំ រ និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសថអងគរធកកាត់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ (ICC-Angkor) 
ដដលជាគាំរូដ៏លាសលមាបត់ាំបនធ់បតិកភណឍ ដម្ទធទៀតធលើពិភពធលាកយកគាំរូាម។ 
  

ធលៅពើការងារលគបល់គង អភិរកសនិងអភិវឌណនល៍បកបធដ្ឋយចើរភាពរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បានយកចិតថ
ទុកដ្ឋក់ោ ងខាវ ាំងអាំពើការរស់ធៅរបស់លបជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរធដ្ឋយខ្វួនឯងផង និងមានការស ការពើម្ដគូអភិវឌណន៍ផង 
ទាំងធលើដផបកសិកាអប់រ ាំ ការដថរកាធបតិកភណឍ  ការបណថុ ោះប ថ្ លធលើជាំ ញចិញ្ច ឹមសតឝនិងការដ្ឋាំដុោះធផសងៗ អបរ់ ាំអាំពើ   
បរសិាទ នលានិងអ ម័យ ការរស់ធៅនិង ូបសាា ត ការធលបើលបាស់និងសាងសងប់ងគន់ជាធដើម។  
 

ធដើមផើទទួលបានពត័ម៌ានធផសងៗអាំពើសកមយភាពការងារនិងសមិទនផលដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាសធលមចបាន សូមអធញ្ជ ើញ   
ទសស ធគ ទាំពរ័ www.apsaraauthority.gov.khនិងធ ឝសប ុកផវូវអាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលធ យ្ ោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 
្ន្ន បិាតបូ្ក្របុ្ល ធ ផលការងារវប្បធម៌្ និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
សនបិបាតបូកសរុបលទនផលការងារវបផធម៌ និងវចិិលតសិលផៈ ឆ្ប ាំ២០១៧ និងធលើកទិសធៅការងារវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ 
ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលកាមអធិបតើភាពដខ៏្ភង់ខ្ភស់ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ។ ម្ថងពុធ 
០៧ធរាច និងម្ថងលព សផតិ៍ ០៨ធរាច ដខ្មា  ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ០៧ និងទើ០៨ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ
២០១៨ ធៅសាលចតុមយុខ្។ អតទបទ៖ លកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ។ 
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ទប្តិកភណឌ អរបីូ្៖ រកម្រតីទម្រតៀម្ទ ើងា  ជ្ញ ាំទន្ៀម្បុ្រាណរប្្់អនកម្រ្ុកអងគ រ! 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៨ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
តាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ជាតាំបនធ់បតិកភណឍ រស់ដដល សមផូរធៅធដ្ឋយមរតកអរូបើជាធលចើន ធ ើយលតូវបានអបកលសុកអងគរបនថ
លបតិបតថិោ ងខាជ បខ់្ជួនរ ូតមកដល់បចចុបផនប។ ពិធើបុណរធ ើងមា ឬបុណរធ ើងអបកា ក៏ជាទាំធនៀមទមាវ បល់បម្ពណើ មួយ
កបុងចាំធ្មធបតិកភណឍ អរូបើជាធលចើនលបតិបតថិធដ្ឋយអបកលសុកអងគរ។  
 
ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ រាបរ់យឆ្ប ាំ រាបជ់ាំ ន់មនុសសមកធ ើយ ឱរដតដល់ដខ្មា  (ពិធសស៣ធកើតដខ្មា ឬកាំ ុងធពល្មួយ
កបុងដខ្មា ) អបកលសុកភូមិបធងាក ង  ុាំអាំពិល លសុកលបាសាទបាគង ធខ្តថធសៀមរាប មិនដដលខ្កខាននិងដតងដត ាំោប លបារពន
ពិធើចប់លតើរមួជាលកខណៈស គមន៍ធដើមផើធលតៀមធរៀបចាំពិធើធ ើងមា ាមទាំធនៀមទមាវ បព់ើបុរាណ។ 
 
ការចបល់តើរមួធធឝើធ ើងធៅលត ាំងបឹងដដលជាលត ាំងបុរាណ មានទឹកខួ្បលបាាំងខួ្បវសា អបកលសុកបានអភិរកសទុក ការ រ
មិនអនុញ្ញដ តឱរនរ្មាប ក់ចូលមកធនសាទធផថសតថ ស់ខុ្សពើដខ្មា ធនោះធ ើយ លុោះលាដតមានការ្ត់ោប ពើធមភូមិជាមុន 
ធ ើយកាំណតម់្ថងធនសាទរមួ ធទើបអបកលសុកអាចធៅរកចបប់ាន។ 
 
ធលាកធមភូមិបធងាក ងមានលបសាសនថ៍្ន ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំឱរដតដខ្មា មកដល់ ោត់ដតងដតលបកូកលបកាស និងកាំណតធ់ពល
ធវលាសមលសប្មួយដល់អបកលសុកកបុងភូមិ ធដើមផើឱរពួកោត់ ាំោប ធៅចប់លតើទាំងអស់ោប  ធ ើយលតើដដលចបប់ានធ ោះ
សលមាបធ់ធឝើទឹកនាំបញ្ចុ កនិងធធឝើមាូបអាហាររមួ សលមាបពិ់ធើធ ើងមា  ឬបុណរធ ើងអបកាធៅកបុងដខ្ធនោះាមទាំធនៀមបុរាណ។ 
ធទោះបើពិធើធនោះមិនបានលបារពនកបុងម្ថង្មួយចាស់លាស់ ដតមិនឱរ ួសពើដខ្មា ធនោះធ ើយ។ 
  
ធលាកធមភូមិបញ្ញជ ក់ថ្ន កបុងការធនសាទលតើ គឺធយើងលបកូកលបកាសឱរអបកលសុកមកជុាំោប  ធ ើយកច៏ប់ធផថើមដុតកាាំលជួច ធទើបអបក
លសុកអាចចុោះរកបាន។ ភាគធលចើនដតងចប់ធផថើមពើលពឹកល ងៗលបដ លធមា ងជិត៥ភវឺ ដតធដ្ឋយសារឆ្ប ាំធនោះរងាធពក ធទើបធយើង
ចបធ់ផថើមរកធៅធមា ង៦លពឹក។ លត ាំងបឹងធនោះលតូវបានដថរកា ការ របានោ ងលា មិនឱរអបកធលៅមកធនសាទធ ើយ និង
ហាមដ្ឋចខ់ាតការធនសាទធដ្ឋយធលបើមា សុើនឆក ់និងអូសមង។ ចាំធ ោះទិនបនយ័លតើឆ្ប ាំធនោះដដរ គឺទទួលបានធលចើនជាងឆ្ប ាំមុន។ 
ចាំដណកការរកលតើធដើមផើយកធៅធធឝើពិធើធនោះ គឺបានអនុញ្ញដ តលបជាជនធលបើលបាស់ដតឧបករណ៍បុរាណទាំងអស់ មានដូចជា
ប្ ង អលងុត និងសាំ្ញ់ជាធដើម។ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ការលបារពនពិធើបុណរធ ើងមា ឬធ ើងអបកាធនោះ ជាដផបកមួយម្នធបតិកភណឍ អរូបើ ធលៅពើបងាា ញឱរធ ើញតម្មវវបផធម ៌ ការ
ដថរកាមរតកវបផធម ៌ កប៏ានឆវុោះបញ្ញច ាំងពើសាមគគើភាពនិងភាពរស់រធវ ើកធៅាមស គមន ៍ និងធដើមផើអបអរដល់ទិនបផល
ទទួលបាន ធលកាយពើបានលបមូលផលលសូវរចួរាល់ធ ើយ។ ចាំធ ោះពិធើធនោះ កម៏ានការលបារពនលបហាកល់បដ លោប ធៅាមលសុក 
និងធខ្តថមួយចាំនួនធទៀតទូទាំងលបធទសកមភុជាផងដដរ។ 
 

        
 

     
 
ម្ស្តន្រ ជីាំនាៅម្ររប់្ម្ររងទ ្ចរណ៍កនុ ងតាំប្ន់្ទប្តិកភណឌ ប្ងាា ៅអារម្ែ ណ៍វារាំ ងភាា ក់ទផា ើល  

និ្ងទងឿងឆ្ត ល់ទលើដាំទណើរការម្ររប់្ម្ររងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ 0៩ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ម្ថងទើ៧ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ ដដលជាម្ថងទើ៣ម្នសិកាខ សាលា មស្តនថើជាំ ញបានចាំ្យធពលធពញមួយម្ថង ធដើមផើចុោះធធឝើកមយ
សិកាធៅទើាាំងសាំខាន់ៗ កបុងតាំបនអ់ងគរដូចជា បញ្ជ រលក់សាំបុលតទសស អងគរ ការធរៀបចាំលាំ ូរធភញៀវធៅរតួបាកាណ ការ
ធរៀបចាំមណឍ លបដិស ឌ្ រកិចចធៅលបាសាទប ធ យលសើ ការធរៀបចាំភូមិធមយជាតិរុនាឯក និងការធរៀបចាំលាំ ូរធទសចរណ៍ធៅ
ធលើលបាសាទភបាំបាដខ្ង។ 
 
ធលកាយបញ្ចប់កមយសិកាធនោះ ធលាក Aufa Syahrizal Sarkomi ដដលជាមស្តនថើធរៀបលគបល់គងតាំបនធ់ទសចរណ៍ គុហា
Harimauម្នលបធទសឥណឍូ ធណសុើ បញ្ញជ ក់ថ្ន ធលាកពិតជាធកាតសរធសើរនូវការធរៀបចាំលាំ ូរធទសចរណ៍ធៅអងគរ ជាពិធសស 
គឺការអាចកាំណតច់ាំនួនធភញៀវធ ើង-ចុោះ កបុងការទសស រតួបាកាណ និងភបាំបាដខ្ង។ ធលាកបដនទមថ្ន លកុមការងារធលាកនឹង
យកគាំនិតធនោះជូនថ្នប ក់ដ្ឋក់ដឹក ាំ ធដើមផើធរៀបចាំនូវតាំបនមួ់យចាំនួនកបុងលបធទសរបស់ធលាក។ 
 
លបតិភូមកពើលបធទសម្ថពើររូបកប៏ានបងាា ញអារមយណ៍ភាញ កធ់ផាើល ចាំធ ោះគធលមាងធរៀបចាំភូមិធមយជាតិរុនាឯក ធដើមផើកាតប់នទយ
កាំធណើ នលគួសារធៅកបុងតាំបន់ធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន គធលមាងធនោះ បងាា ញពើទាំនួលខុ្សលតូវរបស់        
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជាចាំធ ោះស គមន៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ  ាមរយៈការទិញដើ សងផ់ធោះជូនលបជាពលរដឌ និងបធងកើតលកុម
ការងារទទួលខុ្សលតូវធលើជើវភាពរបស់ពួកធគ ធៅខាងធលៅតាំបន់ធបតិកភណឍ ជាំនួសវញិ។ 
  
ធលាកបនថថ្ន ធលចើនឆ្ប ាំមកធ ើយ លបធទសម្ថកធ៏ាវ បម់ានគធលមាងធរៀបចាំរធបៀបធនោះធៅតាំបន់មួយដដរ ប ុដនថ គធលមាងធ ោះធៅ
ធលើអាកាសប ុធ ត្ ោះ ធដ្ឋយមិនធលចធចញជារូបរាងធ ើយ ធលកាយអបកសិការកធ ើញថ្ន វាជាការចាំ្យដធ៏ាំធធងមួយ។ 
“ធលកាយធ ើញគធលមាងធនោះ ខ្ញុ ាំពិតជាភាញ កធ់ផាើល មិននឹកថ្នធលើធលាកធនោះធគអាធធឝើចឹងបានធទ។ ខ្ញុ ាំគិតថ្ន ធបើធគធធឝើធកើត ធយើងក៏
អាចធធឝើធកើតដដរ។ធយើងនឹងយកគាំនិតធនោះធៅគិតធ ើងវញិ ធដើមផើធរៀបចាំធៅកដនវងរបស់ធយើង ធពលអ គត”។ 
  
កបុងពិធើបិទវគគសិកាខ សាលា រធសៀលម្ថងទើ៨ ដខ្កុមមៈធនោះ សាស្តសាថ ចររ Azedine Baschaouch ទើលបឹកា                   
អាជាញ ធរជាតិអបសរា និងធលខាធិការវទិាសាស្តសថអចិម្ស្តនថយម៍្នគណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-អងគរ បានធកាតសរធសើរដល់សាយ រតើ
របួរមួោប ម្នអបកជាំ ញលគបល់គងធទសចរណ៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ លគបត់ាំបន ់ ដដលស ការោប ធរៀបចាំកមយវធិើធនោះធ ើង។ 
ធលាកសាស្តសាថ ចររកតស់មាគ ល់ថ្ន ធទសចរណ៍កបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ  គឺជាធទសចរណ៍ដដលលតូវយកចិតថទុកដ្ឋកខ់្ភស់បាំផុត 
ធដ្ឋយធ តុថ្ន ធទសចរណ៍ធៅតាំបន់ធនោះអាចជោះឥទនិពលមិនលាធលចើន ធបើអបកលគប់លគងមានការធធឝសលបដ ស។ ជាមួយោប
ធនោះ ធលាកសាស្តសាថ ចររក៏សាំណូមពរឲ្រលកុមការងារបនថស ការោប  និងបធងកើតប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងោប ជិតសបិទនដថមធទៀត 
ធដើមផើធរៀនសូលតពើោប ធៅវញិធៅមក។  
 
ធនោះជាសិកាខ សាលាដចករ ាំដលកបទពិធសាធនដ៍ម៏ានខ្វឹមសារ ដដលនឹងជួយឲ្រអបកលគបល់គងធទសចរណ៍ធៅអងគរ កដូ៏ចជា
លបធទសធផសងៗធទៀត ទទួលបានដាំធ្ោះលសាយលាៗ សលមាបអ់នុវតថធៅលបធទសធរៀងៗខ្វួន។ សិកាខ សាលាធនោះកល៏សបនឹង
យុទនសាស្តសថជាតិដដលជាំរុញឲ្រមានទាំ កទ់ាំនងលា និងជិតសបិទនជាមួយនឹងប ថ្ លបធទសជាម្ដគូ ធដើមផើបនថកិចចស ការធលើ
ការងារលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ឲ្រមានតុលរភាពរវាងការងារអភិរកស និងអភិវឌណនល៍បកបធដ្ឋយចើរភាព៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 
ទោកជាំវារវ ខ្ម្ ន្ ា្ំអន្ អាំ វនាវឱយពលរដឋ និ្ងវិ្័យឯកជន្ «កុាំឱយវិ្័យទ ្ចរណ៍  

ប្ាំ ន្ទលើវប្បធម៌្ ម្រតូវយកវប្បធម៌្ ទដើម្បីពម្រងីកវិ្័យទ ្ចរណ៍» 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កបុងពិធើបិទសនបិបាតបូកសរុបការងារឆ្ប ាំ២០១៧ និងធលើកទិសធៅការងារសលមាបឆ់្ប ាំ២០១៨ របស់លកសួងវបផធម ៌ និង
វចិិលតសិលផៈ  រធសៀលម្ថងទើ៨ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាលសនបិសើទចតុមុខ្ ពលកជ ៊ុំទាវ មម៉ន ស ៊ុំអន ឧប យករដឌ
មស្តនថើ និងជារដឌមស្តនថើលកសួងទាំ កទ់ាំនងជាមួយរដឌសភា លពឹទនសភា និងអធិការកិចច បានដថវងអាំ វ វដល់លបជាពលរដឌនិងវ ិ
ស័យឯកជន «កុាំឱរវសិ័យធទសចរណ៍ បាំ នធលើវបផធម ៌ផធុយធៅវញិលតូវយកវបផធម ៌ ធដើមផើពលងើកវសិ័យធទសចរណ៍» ធទើប
ធធឝើឱរ  វសិ័យធទសចរណ៍មាននិរនថរភាព «ធា ោ ង្ កុាំឱរវសិ័យធទសចរណ៍បាំ ន ធៅធលើវបផធម ៌ ចាំណុចធនោះដដល
ធយើងដតងដតរ ាំឭកដ្ឋស់ធតឿនថ្ន ធបតិកភណឍ ពិភពធលាកដូចជា លបាសាទអងគរ លបាសាទលពោះវហិារ និងសាំបូរម្លពគុក មិនលតូវ
បានបាំ ន្មួយធ ោះធទ»។ ជាពិធសស ាមរយៈធទសចរណ៍ធបតិកភណឍ  និងវបផធមដ៌ដលជាវសិ័យកាំពុងមានសនធុោះ
ោ ងខាវ ាំងកាវ  ធដ្ឋយបាន ាំមកនូវចាំណូលរាប ់នល់ានដុលាវ រធៅកបុងចរនថធសដឌកិចចជាតិ។ 
  
ពលកជ ៊ុំទាវ មម៉ន ស ៊ុំអន បានបញ្ញជ កថ់្ន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជាធលកាមការដឹក ាំលបកបធដ្ឋយគតិបណឍិ តរបស់ សពមតច
អគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន បានយកចិតថទុកដ្ឋកខ់្ភស់ធលើវសិ័យវបផធម ៌ និងគិតគូរោ ងចាស់លាស់កបុងការ
ការ រ អភិរកស និងអភិវឌណធបតិកភណឍ វបផធមជ៌ាតិ លបកបធដ្ឋយចើរភាព ធដ្ឋយឈរធលើធោលការណ៍ «អភិរកសធដើមផើអភិវឌណ 
និងអភិវឌណធលើមូលដ្ឋឌ នអភិរកស» សាំធៅទញយកលបធោជនស៍មលសបសលមាប់ការអភិវឌណលបធទសជាតិ និងធផធរមរតកដ៏
មានតម្មវធនោះដល់យុវជនជាំ នធ់លកាយៗធទៀត។  
 
ជាកដ់សថងធចញាមរយៈកិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងជាប់មិនដ្ឋច ់ និងការដ្ឋកធ់ចញនូវធោលនធោបាយធផសងៗ រាជរដ្ឋឌ ភិបាល  
កមភុជាទទួលបានសមិទនផលោ ងធលចើន ជាបនថប ធ ប់ ធពលកនវងមក និងបានដលបកាវ យកមភុជាដដលធគធាវ ប់សាគ ល់ថ្ន ជា
វាលពិ្តមកជាលពោះរាជា្ចលកម្នវបផធម ៌ ជាតួអងគមួយដ៏ធលចធធាវ ធៅធលើធវទិកាធបតិកភណឍ ពិភពធលាក និងធាវ ប់
ទទួលបានធជាគជយ័ជាធលចើនធលើករចួមកធ ើយ កបុងការធសបើសុាំដ្ឋកប់ញ្ចូ លធបតិកភណឍ វបផធម៌ជាតិទាំងរូបើ និងអរូបើធៅកបុង
បញ្ជ ើធបតិកភណឍ ពិភពធលាក របស់អងគការយូធណសកូមានដូចជា៖ រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ របាាំលពោះរាជលទពរ ឬរបាាំកាចបុ់រាណ
ដខ្យរ ធលាខ នលសធមាលដសផកធាំ លបាសាទលពោះវហិារ ដលផងទញលពល័ត ចបុើដងដវង និងថយើៗធនោះតាំបនល់បាសាទសាំបូរម្លពគុក។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលមានតួ ទើដថរកា ការ រអភិរកសតាំបន់អងគរ បានដលបកាវ យមរតកធបតិកភណឍ ពិភពធលាកលបឈម
នឹងធលោោះថ្នប ក់មួយធនោះ ធៅជារមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ធពញធលញនិងធធឝើឱរអងគរកាវ យជាចាំណុចសបូលកបុងការទកទ់ញ
ធភញៀវធទចរឱរចូលមកកមានថទសស ជាធលចើនមឺុន កក់បុងមួយឆ្ប ាៗំ  ។  
 

មា ងធទៀត តម្មវជាសាកលរបស់តាំបនធ់បតិកភណឍ អងគរកថើ លពោះវហិារ សមផូរម្លពគុកកថើ គឺជាលាយបញ្ចូ លោប រវាងសាប ម្ដឯក
របស់បុពឝបុរសដខ្យរ ជាសាំណងល់បាសាទដវ៏ធិសសវសិាល រមួទាំងលបម្ពណើ របស់អបកលសុក ជាមួយនឹងបរសិាទ នជុាំវញិលបាសាទ 
ជាចាំណុចធធឝើឱរតាំបនធ់បតិកភណឍ ទាំងធនោះមានការទកទ់ញបាំផុតសលមាបធ់ទសចរ និងធធឝើឱរអងគរបានកាវ យជាធោលធៅ
ធទសចរណ៍ទើ១ដល់ធៅ៣ឆ្ប ាំជាប់ោប ាមការធបាោះធឆ្ប តជាសាកលពើសាំ្កធ់ភញៀវធទសចរណ៍ធលើពិភពធលាក។ ភាពរ ើករ
ចធលមើននិងការអភិវឌណធៅកបុងតាំបនបុ់រាណដ្ឋឌ នដល៏ផើលាញធនោះ ឱរកាវ យជាលបភពធសដឌកិចចចូលជាតិដស៏ាំខាន់៕ 
 

     
 

     
 
អនកជាំនាៅបុ្រាណវិ ា៤សាថ ប័្ន្ប្ញ្ា ប់្វរគ ្ិកាអាំពីការទរៀប្ចាំខ្ផន្ការទម្ 

នន្ ា្ំណង់ម្របាសា បុ្រាណកនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  
 

សិកាខ កាម២២រូប ម្នលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ ជាមស្តនថើជាំ ញមកពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា  យកដ្ឋឌ នោាំ រនិងអភិរកស
សាំណងបុ់រាណ អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ និងអាជាញ ធរជាតិសាំបូរម្លពគុក បានបញ្ចបវ់គគសិកាអាំពើ ការធរៀបចាំដផនការធមម្ន
សាំណងល់បាសាទបុរាណកបុងតាំបន់អងគរ កាលពើម្ថងទើ៩ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
  

វគគសិកាធនោះបានចបធ់ផថើមកាលពើម្ថងទើ២៩ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ បធលងៀនធដ្ឋយ ធលាកសាស្តសាថ ចររ ជនជាតិបារា ាំង Jean-
Christophe SIMON អបកជាំ ញដផបកសាទ បតរកមយធបតិកភណឍ ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ដថវងកបុងពិធើបិទវគគធៅមជឈមណឍ លបណថុ ោះប ថ្ លអងគរ ធលាកសាស្តសាថ ចររ Jean-Christophe SIMON បានឱរដឹងថ្ន     
វគគសិកាធនោះធធឝើធ ើងកបុងបាំណងពលងឹងការធធឝើការងារជាលកុម និងការដចករ ាំដលកពត័៌មាន ធដើមផើធរៀបចាំឯកសារដផនការធម
ដដលជាធរឿងដ៏មានសារៈសាំខានស់លមាប់ការធរៀបចាំដផនការអភិរកសលបាសាទនិងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ ន។ ធលើសពើធ ោះធទៀត 
វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះនឹងធធឝើឱរកានដ់តលបធសើរនូវការអភិរកសលបាសាទាមរយៈការវភិាគពើផលប ោះ ល់ធលើសមាម រៈសាំណង ់
ធរៀបចាំធោលនធោបាយសលមាបធ់ទសចរណ៍ ធដើមផើអាចទទួលបានធសវាចាំបាចមួ់យចាំនួន និងចូលរមួអភិវឌណនធ៍សដឌកិចច
របស់លបជាពលរដឌមូលដ្ឋឌ នដដលរស់ធៅកបុងតាំបនធ់ ោះ។ ធលាកសាស្តសាថ ចររបនថធទៀតថ្ន កបុងការសិកាគឺធតថ តសាំខានធ់លើ
លទឹសថើផងនិងការអនុវតថាមទើាាំងជាកដ់សថងផង ធៅធលើធោលធៅ២កដនវង គឺលបាសាទបាគងនិងលបាសាទលពោះធោ ធដ្ឋយ
ដបងដចកសិកាខ កាមជា៣លកុម គឺលកុមទើ១ សិកាអាំពើការខូ្ចខាតរបស់លបាសាទ លកុមទើ២ សិកាអាំពើជើវភាពស គមនធ៍ៅជុាំ
វញិលបាសាទ និងលកុមទើ៣ សិកាអាំពើធទសភាពវបផធម៌កបុងតាំបន។់  
 
ធលាក សយ សុភារនិធ បុគគលិកបធចចកធទសម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រ បានធលើក
ធ ើងថ្ន លកុមធលាកបានសិកាអាំពើរច សមភន័នលបាសាទលពោះធោ ធដ្ឋយសធងកតរកមូលធ តុម្នការពុកផុយ ការបាកល់សុត 
និងការបាំតវ ញធដ្ឋយកាថ ធផសងៗមកធលើថយភក ់ថយបាយធលកៀម និងឥដឌ។ សិកាធលើកាថ ទឹកដដលធៅជុាំវញិលបាសាទ ឬទឹកដក់
ធៅាមលបាសាទ និងសិកាការប ោះ ល់ប ថ្ លមកពើរុកខជាតិដដលដុោះាមលបាសាទ និងរោិះរកវធិើសាស្តសថធដើមផើកាត់បនទយ
ការបាំតវ ញ ធ ើយរកដាំធ្ោះលសាយជាប ធ នធ់ដើមផើធលសាចលសង ់និងធរៀបចាំដផនការធមសលមាប់ជួសជុល។  
 
ធលាក ធរ  ត សុផល បុគគលិក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន ៍ វបផធម ៌សារមនធើរ និងបទដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ  តាំ្ងឱរលកុមទើ២ បានឱរ
ដឹងថ្នលកុមធលាកបានដបងដចកជា២សាំខាន ់ គឺសកមយភាពស គមនប៍ធលមើផលលបធោជនឱ៍រស គមន ៍ និងសកមយភាព 
ស គមន៍បធលមើផលលបធោជនឱ៍រវសិ័យធទសចរណ៍។ លកុមធនោះសិកាអាំពើមុខ្របរ ការដ្ឋាំដុោះសលមាប់លគួសារ និងលកធ់ៅធលើ
ទើផារ រមួទាំងសកមយភាពមួយចាំនួនធទៀតដូចជាតមាញ ចមាវ ក ់ អាហារដ្ឋឌ នសលមាបប់ធលមើធភញៀវធទសចរ ធដើមផើរកចាំណូល
បដនទម។  
 
ធលាក សុខ្ សូសលិា បុគគលិកបធចចកធទស  យកដ្ឋឌ នលទលទងប់ធចចកធទស និងគធលមាងអនថរវសិ័យ កប៏ានធលើកធ ើងដដរ 
លកុមធលាកសិកាអាំពើធទសភាពវបផធម ៌ ធតថ តសាំខានធ់ៅធលើតាំបនជុ់ាំវញិទាំងមូល មានលបធភទធដើមធឈើ សាំណងផ់ធោះលបជាជន 
ផធោះបុរាណ សមាម រៈសាំណង ់ និងរបងដដលសងអ់ាំពើបធងាគ លធឈើឬថយជាធដើម ធដើមផើធធឝើោ ង្ធជៀសវាងការប ោះ ល់តម្មវ
ធលចធធាវ របស់លបាសាទ។  
 
គួររ ាំឭកដដរថ្ន ធនោះជាធលើកទើ២ធ ើយដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធរៀបចាំវគគបណថុ ោះប ថ្ លរធបៀបធនោះធ ើងដល់អបកជាំ ញ
ដខ្យរ ឱរកានដ់តមានភាពលបធសើរធ ើងកបុងជាំ ញរបស់ខ្វួនធលើវសិ័យធបតិកភណឍ ។ សិកាខ កាមកស៏ាំណូមពរដល់ថ្នប កដឹ់កឱរ
ធរៀបចាំវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះជាបនថធៅធទៀត ធដ្ឋយមានលគូបធងាគ លទាំងដខ្យរនិងបរធទស មកបងាា តប់ងាា ញធធឝើឱរពួកោត់
ទទួលចាំធណោះដឹងថយើៗ ធដើមផើពលងឹងលបសិទនភាពការងារលគបល់គងលបាសាទ និងការលគប់លគងរមណើ យដ្ឋឌ នទាំងមូល៕ 
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ភាន ក់ងារទ ្ចរកនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ  ួលបាន្ការប្ណរុ េះប្ណារ លវរគ្ទស្តងាគ េះប្ឋម្ពីអនកជាំនាៅជប្ នុ្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
ភាប កង់ារធទសចរដដលបាំធពញការងារធៅាមលបាសាទកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរចាំនួន៤០ ក ់ បានទទួលការបណថុ ោះប ថ្ ល
វគគសធស្តងាគ ោះបឋមពើអងគការ NPO Srolanh Project បធលងៀនធដ្ឋយអបកជាំ ញជប ុន៩រូប។  
 
វគគសិកាធនោះមានរយៈធពល១លពឹក  ម្ថងទើ១៣ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាលសនបិសិទអងគរម្នមជឈមណឍ លអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា ធដ្ឋយធតថ តសាំខានធ់លើការធធឝើចល ដធងាើម ការរ ាំរបួស ការជួយសធស្តងាគ ោះធដ្ឋយសារបាក់ឬលគិចជាធដើម។គួរបញ្ញជ ក់ផង
ដដរថ្ន មកដល់បចចុបផនបធនោះ អងគការ NPO Srolanh Project បានចុោះមកបធលងៀនដល់ភាប ក់ងារធទសចរចាំនួន០៣ធលើក
ធ ើយ ដដលមានភាប កង់ារចូលរមួសរុបចាំនួន១២០ ក ់ធដ្ឋយកបុងមួយវគគមានភាប កង់ារធទសចរចាំនួន៤០ ក។់  
 
ការធរៀបចាំវគគបណថុ ោះប ថ្ លសធស្តងាគ ោះបឋមខាងធលើធនោះ ធគដតងដតធធឝើធ ើងជាធរៀងរាល់៦ដខ្មថង គឺធៅកបុងដខ្កុមមៈ           
និងដខ្កកកដ្ឋ៕ 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    53 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 
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អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទម្រោងចាប់្នដរូ្ហការជ្ញមួ្យម្ជឈម្ណឌ លម្រសាវក្ិកម្ែ ធម្ែជ្ញតិមួ្យទៅម្រប្ទ ្

កូទរ៉េ ទដើម្បីពម្រងឹងវិ្័យក្ិកម្ែ ទៅភូមិ្ធម្ែជ្ញតិរនុ្តាឯក 

ផាយធៅម្ថងទើ  ដខ្១៤ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
  
គធលមាងអភិវឌណនភូ៍មិធមយជាតិរុនាឯក បានធតថ តសាំខានធ់លើការអភិវឌណកសិកមយធដ្ឋយធមយជាតិ មិនធលបើលបាស់សារធាតុគើមើ។ 
ធដើមផើជាំរុញគធលមាងធនោះឲ្រដាំធណើ រការធៅធដ្ឋយរលូន អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានស ការជាមួយសាទ ប័នបរធទសមួយចាំនួន 
ដដលមានជាំ ញធលើការងារកសិកមយធមយជាតិ។ 
  
ជាកដ់សថង ធៅលពឹកម្ថងទើ១៣ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរាបាន
អនុញ្ញដ តឲ្រលបតិភូម្នមជឈមណឍ លលសាវលជាវ DURE ធៅលបធទសកូធរ  ាមរយៈលកុម  ុន S&MDC Co.,Ltd. ដដលធធឝើការធលើ 
វសិ័យកសិកមយធមយជាតិចូលជួប ពិភាកាការងារធដ្ឋយធតថ តសាំខានធ់លើការអភិវឌណ កសិកមយធមយជាតិធៅភូមិធមយជាតិ         
រុនាឯក។  
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉រ៉ឌ ៉ី ទើលបឹកានិងជាលបធានគធលមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមយជាតិរុនាឯកបានបញ្ញជ ក់ថ្ន ជាំនួបពិភាកាធនោះ ធធឝើ
ធ ើងធដើមផើដឹងពើលទនភាពដដលសាទ បន័ទាំងពើរអាចនឹងបធងកើតកិចចស ការោប   ធពលខាងមុខ្ធលើការធរៀបចាំកសិកមយធមយ
ជាតិធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯក។ 
  
ឯកឧតថមបដនទមថ្ន “ធយើងមានគធលមាងកសិកមយធមយជាតិ ដដលលសបោប នឹងមជឈមណឍ លលសាវលជាវរបស់ពួកោត់ដដលកាំពុង
ធធឝើការដផបកកសិកមយធមយជាតិធៅលបធទសកូធរ   ធលើម្ផធដើជាង១៥០០ កិាដដរ។ ពួកោតម់ានជាំ ញពិធសសកបុងការធធឝើឲ្រដើ 
បធងកើនគុណភាពធដ្ឋយខ្វួន ាមរយៈការធធឝើដើឲ្រធូរធលៅធៅខាងធលកាម ដដលជាជាំនួយដល់ការលូតលាស់ដាំ្ាំកសិកមយ 
ទទួលបានផលធលចើន ធដ្ឋយមិនចាំបាច់ធលបើលបាស់សារធាតុគើមើ”។  
 
គួររ ាំឭកថ្ន ភូមិធមយជាតិរុនាឯក លតូវបានបធងកើតធ ើងធដ្ឋយមានការធលជើសធរ ើសលបជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរឲ្រមករស់ធៅ 
ធដ្ឋយសារកាំធណើ នោ ងឆ្បរ់ ័សកបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ មួយធនោះ។ បចចុបផនបមានលគួសារចាំនួន ១០៣ធ ើយ ដដលលតូវបាន
ធលជើសធរ ើសឲ្រមកសាប កធ់ៅ ធដ្ឋយមានការផថល់ផធោះមួយខ្បង និងដើសលមាបធ់ធឝើកសិកមយ១ កិា។ ម្ផធដើសរុបម្នភូមិធនោះមាន
ចាំនួន ១០១២ កិា ធ ើយធលោងនឹងពលងើកបដនទមធទៀត ធពលអ គត។ ធដើមផើធលើកសធួយជើវភាពលបជាពលរដឌ         
ធៅទើធនោះ ធលៅពើធ ដ្ឋឌ រច សមភន័ន លកុមគធលមាងបានធតថ តការយកចិតថទុកដ្ឋក់ខាវ ាំងធលើវសិ័យកសិកមយធដ្ឋយមិនធលបើលបាស់
សារធាតុគើមើ។  
 

គធលមាងធនោះបានដាំធណើ រការជាបធណថើ រៗធដ្ឋយទទួលបានទាំងលទនផលកសិកមយ និងទើផារ ាំធៅធលៅលបធទសធទៀតផង។ 
ធទោះជាោ ងធនោះកថើ លកុមគធលមាងកធ៏ៅដតរងច់ាំសាឝ គមន៍រាល់គធលមាងស លបតិបតថិការជាតិ និងអនថរជាតិធដើមផើពលងើកវសិាល
ភាពទើផារឲ្រទូលាំទូលាយ៕ 
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អា ឺម្ ង់ប្ន្រប្ាំប្ ន្្ម្ថភាពការងារអភិរកសងែដល់ម្ស្តន្រ ជីាំនាៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លបធទសអា មឺ ងា់មរយៈសាទ បន័GIZ បានបនថជួយបណថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើជាំ ញរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធលើការងារអភិរកស
ថយដថមធទៀតកបុងឆ្ប ាំធនោះ។ វគគបណថុ ោះប ថ្ លថយើ ដដលធទើបធបើកកមយវធិើធៅលពឹកម្ថងទើ១៤ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ គឺវគគបណថុ ោះ 
ប ថ្ ល សថើអាំពើ Laboratory and Science in Applied Conservation។ 
  
វគគធនោះ ធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយអធញ្ជ ើញមស្តនថើជាំ ញ១១រូប ដដលធាវ បទ់ទួលបានការបណថុ ោះប ថ្ លជាធលចើនឆ្ប ាំមកធ ើយ ធដើមផើ
បាំប នការយល់ដឹងដថមធទៀត កានដ់តសុើជធល អាំពើរច សមភននថយ ការាមដ្ឋនពើបដលមបលមួលរបស់ថយ រធបៀបធលបើលបាស់ថយ 
រធបៀបធលបើលបាស់ថ្នប ាំ និងសមាម រៈធផសងៗធៅាមបទដ្ឋឌ នការអភិរកស និងការសិការូបវនថរបស់ថយាមដបបពិធសាធន ៍        
វទិាសាស្តសថ ធដ្ឋយមានការអនុវតថលទឹសថើធៅកបុងមនធើរពិធសាធនត៍ធ ល់ដតមថង។  
 
អបកលសើបណឍិ ត Grifi Federica ដដលជាលគូឧធទធសម្នវគគបណថុ ោះប ថ្ លនោះ ធលើកធ ើងថ្នលបធានបទសាំខាន់ម្នវគគបណថុ ោះ   
ប ថ្ លធនោះគឺធៅលតងថ់្ន “វាមានគមាវ តោប រវាងលទឹសថើវទិាសាស្តសថ និងការអនុវតថជាកដ់សថងធលើការងារអភិរកសថយ។ ខ្ញុ ាំចងឱ់រ
អបកអភិរកសធយើងបាំធពញនូវគមាវ តធនោះ ធដ្ឋយផារភាជ ប់នូវលទឹសថើវទិាសាស្តសថជាមួយនឹងការអនុវតថជាកដ់សថង។ ធយើងនឹង      
បកលសាយលទឹសថើវភិាគដបបវទិាសាស្តសថចូលធៅកបុងការងារជាកដ់សថងធៅការដ្ឋឌ ន។ មា ងធទៀត ធយើងធ ើញថ្ន លទឹសថើភាគ
ធលចើនមានលកខណៈជាវទិាសាស្តសថ ដដលធធឝើឱរអបកអភិរកសពិបាកយល់។ ខ្ញុ ាំនឹងយកលទឹសថើធនោះមកបកលសាយធដ្ឋយភាសា
សាមញ្ដសលមាបល់កុមអបកអភិរកសធយើងងាយយល់ ងាយសាថ បប់ាន”។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងនិងជាតាំ្ង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរាមាន
លបសាសន ៍កបុងពិធើធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លថ្ន ធនោះមិនដមនជាធលើកទើមួយធទដដល GIZ បានធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លដល់អបក
ជាំ ញដខ្យរ ប ុដនថកបុងករណើ ធនោះមានរយៈធពលដវង និងសិកាធៅមនធើរពិធសាធនត៍ធ ល់ ធដ្ឋយវភិាគលមាិតធលើសមាសធាតុថយ
ាមដបបវទិាសាស្តសថ។ ឯកឧតថមបដនទមថ្ន ធនោះជាវគគបណថុ ោះប ថ្ លកលមិតខ្ភស់មួយ ដដលអបកចូលរមួភាគធលចើនគឺសុទនដត
ធាវ បឆ់វងកាតវ់គគបណថុ ោះប ថ្ ល និងមានជាំ ញកបុងការដ្ឋឌ នលសាបធ់ ើយ។ ដតវគគធនោះ នឹងជួយលមាិតដល់ពួកោត់រវាងលទឹសថើ
វទិាសាស្តសថនិងការដដលោតអ់នុវតថជាកដ់សថងធៅការដ្ឋឌ ន។  
 
គួររ ាំឭកផងដដរថ្នាាំងពើឆ្ប ាំ២០០៦ សាទ បន័ GIZ បានស លបតិបតថិការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាធលើការបណថុ ោះប ថ្ ល
អបកជាំ ញធលើការជួសជុលថយ។ ធៅឆ្ប ាំ២០០៧ អាជាញ ធរជាតិអបសរាកប៏ានបធងកើតអងគភាពអភិរកសថយធ ើង (Stone 
Conservation Unit - SCU) ធដើមផើជួសជុលថយធៅាមលបាសាទ និងរច សមភននធផសងៗ។ បចចុបផនបលកុមការងារធនោះបាន
ទទួលបនធុកជួសជុលចមាវ កល់បាសាទ និងពាបាលថយធៅាមលបាសាទមួយចាំនួនដូចជា ចមាវ កធ់ាធៅលបាសាទលកវា ន ់ចមាវ ក់
ធានិងពុទនបដិមាធៅលបាសាទដលបរូប និងចមាវ កមួ់យចាំនួនធទៀតធៅលបាសាទប ធ យសាំដរ  ជាធដើម៕ 
 

     
 

     
 
 ាំទន្ៀម្ទលៀងទម្ម្ត់ ជ្ញខ្ផនកមួ្យនន្ការរ្់ទៅរប្្់ម្រប្ជ្ញជន្កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រទ យមិ្ន្អាចមប េះបាន្! 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ាាំងពើបរមបុរាណមកធ ើយ ឱរដតដល់ដខ្មា  អបកលសុកអងគរដដលមានជាំធនឿនិងរកាបានខាជ បខ់្ជួននូវមរតក
ទកទ់ងនឹងពិធើធលៀងធមមត់ ដតងលបារពនពិធើធនោះមិនដដលខ្កខានធៅាមភូមិលសុករបស់ខ្វួនោ ងអធិកអធម។ ជាកដ់សថង
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ពិធើធនោះ លតូវបានធរៀបចាំោ ងគលគឹកគធលគង កាលពើម្ថង៣ធរាច ដខ្មា  ឆ្ប ាំរកា លតូវនឹងម្ថងទើ០៣ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨      
កនវងមក ធៅផធោះ អបកលសើ គង ់ជាលគូធាំមួយមានធគធោរពធលចើន សទិតកបុងភូមិនគរធលៅ សងាក តធ់ោកចក ធខ្តថ/លកុងធសៀមរាប។  
 
ាមលបសាសនរ៍បស់ អបកលសើ គង ់ឱរដឹងថ្ន ឆ្ប ាំធនោះមានធមមតធ់កយងចស់ លបុសលសើជាង៣០ ក់ដដលមកធលៀង។ ឯអបកខ្វោះ 
ធគខាយ សធអៀនកបុងការរា ាំដរក ធគបានយកធលគឿងរ ថ្ បម់កឱរធយើង (អបកលសើ គង)់ ចូលជាំនួសឬក៏បងបាូនធគដដលមានរូបសបង
លតូវមកធលៀងធមមតដ់ដរកម៏ាន។ អបកលសើបនថធទៀតថ្ន ការធរៀបចាំធលៀងធមមត ់ គឺធដើមផើសុាំធសចកថើសុខ្ ធសចកថើចធលមើន ឱរ
លពលឹងដូចាជាលគូកាំធណើ ត ជាឈបួរបានរា ាំដរកឱរសបាយមួយឆ្ប ាំមថង និងឱរអបកសបងរូបជារូបជាអងគពើជាំងឺឈកឺាល    
វលិមុខ្ធផសងៗ។  
 
សលមាបអ់បកលសើ ដដលមានលគូធាំជាធសថចសាឝ  ធកថ្ន «លពោះរាជលគូ» ចូលសណឌិ តជាង១០ឆ្ប ាំមកធ ើយធ ោះ ដាំបូងមិនបានធជឿ
ធលើជាំធនឿធនោះធទ រ ូតឈលឺតដ្ឋបលតដួសធសធើរសាវ បធ់សធើររស់ រកធពទរបើបួនធមើលមិនជា ដ្ឋក់ថ្នប ាំមិនលតូវ ដល់ថ្នប ក់ឈទឺាំងកូន 
ទាំងបថើ ធទើបចបធ់ផថើមធរៀបចាំអាសនៈ ធលគឿងរ ថ្ បស់លមាបល់គូដដលចងធ់ៅជាមួយ ធ ើយលបតិបតថិាមធដ្ឋយកានស់ើល កាន់
ធមស៌ចចៈ កប៏ានជាសោះធសផើយ លគួសារកសុ៏ខ្សបាយ ជើវភាពកធូ៏រធារជាងមុន។ 
  
អបកលសើលតូវបានអបកភូមិនិងធលៅភូមិលសុកផងចូលមកឱរជួយពាបាលជាំងឺ ធដ្ឋោះអាំធពើផវូវងងឹត ទសសន៍ទយ ធលសាចទឹក ធលើក
រាសើកបុងការរកសុើ កាតធ់លោោះជា ូរដ ។ ធលើសពើធ ោះធទៀត ោតក់ជ៏ាអបកធលបាោះលពាំ បងកករ់ាសើដល់ធមមតធ់ផសងៗធទៀតធៅ
កបុងលសុក ធលៅលសុក ាមដដលធគធជឿជាក់និងធោរពរាប់អាន រ ូតដល់ធគធកថ្នជា «លគូធាំ»។ ដូធចបោះធ ើយ ធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ធគ
ដតងធរៀបចាំធលៀងធមមតធ់ៅផធោះរបស់ោត ់ ធល ោះធគធជឿថ្នមានដតលគូធាំធទ ដដលអាចការ រយតិធោងធមមត់ធផសងៗនិងការ
តច ញ់តច លពើសភាវៈអាលកក់មកោយើធបៀតធបៀនបាន។ 
  
កបុង មជាលគូធាំមាប ក ់អបកលសើមានតួ ទើធមើលដថ ការ រ និងយតឹធោងធមមតធ់ផសងៗដដលមកធលៀងពើពួកសភាវៈអាលកក់កុាំ
ឱរធបៀតធបៀនាមផវូវងងឹត រមួទាំងសលមបសលមួលដល់ធមមតខ់្វោះធទៀតដដលធទើបមកថយើ ធ ើយក៏ជាអបកសួរ ាំពើបាំណងឬ
តលមូវការរបស់លពលឹងម្នរូបធ ោះផងដដរធពលរូបធ ោះនិោយអឝើលបាប់។  
 
ចាំធ ោះអបកលសើ «ធមមត់» លោនដ់តជាលពលឹងដូនាដដលបានសាវ ប់ធៅកាវ យជាធខាយ ចដដលមានឫទនិអាំ្ចធល ោះធាវ បជ់ាអបក
ធរៀនមនថវជិាជ ការធផសងៗកាលធៅរស់ ដដលខ្វោះកាច ខ្វោះសវូត លកមិចលកធមើម របិុលរប ូចាមនិសសយ័ជាមនុសសកាលធៅរស់ ដត
មិនដមនវញិ្ញដ ណអាលកក ់ ធសាយ កធលោក ធដើរធធឝើបាបកូនធៅឬអបក្ធផសងធ ោះធទ។ លពលឹងទាំងធនោះដតងដតធៅជាមួយកូន
ធៅ្មាប ក់កបុងលគួសារដដលមាននិសសយ័ជាមួយ ធ ើយទមទរឱរធយើងជាអបកកាន ់ អបកសបងរូបធោរព រ ាំឭកនឹកគុណ មិន
ឱរធធឝើអឝើដដលអាលកក ់ និងធរៀបធលគឿងរ ថ្ បា់មអឝើដដលលតូវការ ធ ើយចងរ់ា ាំដរកឱរសបាយរ ើករាយដតប ុធ ត្ ោះ។ ធបើធយើងធធឝើ
ាមបាន ធយើងកសុ៏ខ្សបាយ ដតធបើធយើងធលយើស ធធឝើអាលកក ់ ខុ្សលបម្ពណើ  មិនធអើធពើ នឹងធធឝើឱរអបកធ ោះឬកូនធៅមានជាំងឺ
តមាក ត ់ឬរកសុើមិនសូវធូរធារ ដតធបើធយើងដឹង ធ ើយដកម្ខ្វញិ ធ ោះនឹងបានលាលបធសើរ។ 
  
បដនទមពើធ ោះ អបកលសើកធ៏រៀបរាបធ់ដ្ឋយអឹមធអៀននិងអស់សាំធណើ ចថ្ន ធពលចូលរូបអតខ់ាយ សធទ ឮដតធភវងពិណ ទរ គឺចងដ់ត
រា ាំលទាំមិនបាន ទាំងាមធមយាអបកលសើជាមនុសសធអៀនធលចើន សុភាព មិនធចោះរា ាំដរកសូមផើបនថិច។ អបកលសើនឹងបនថជាំធនឿធនោះ
រ ូត ធល ោះជាំធនឿធនោះធធឝើឱរអបកលសើ លគួសារ និងលសុកភូមិមានកឋើសុខ្ ធ ើយក៏មិនធជឿដដរថ្ន ជាំធនឿធនោះនឹងបាតប់ង់ពើទឹកដើ
អងគរ ធល ោះមានកូនធៅធលចើន្ស់ចាំធោរពលបតិបតថិនិងធជឿជាក់ ធ ើយវាជាដផបកមួយដស៏ាំខានដ់ដលមិនអាចធបាោះបង់
ធចលបានកបុងការរស់ធៅ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ចាំធ ោះ បងលសើ លបាក ់ដដលមានឈបួរកានយូ់រឆ្ប ាំធ ើយ ធ ើយកម៏កធលៀងរាល់ឆ្ប ាំដដរ។ បងលសើឱរដឹងថ្ន មុននឹងដឹងថ្ន ធយើង
មានឈបួរឬលគូកាំធណើ តកាន ់គឺធយើងធចោះដតឈធឺនោះ ឈធឺ ោះ ធៅធពទរកមិ៏នជា ធលបថ្នប ាំកមិ៏នលតូវ ក៏ធៅឱរលគូដដលធចោះទសសន៍
ទយធទើបដឹងថ្នធយើងទស់អើ ខ្ឝោះអើ។ លុោះធពលដឹងថ្នជាលគូកាំធណើ តឬឈបួរធ ើយ ធគលតូវការដបបធម ច លតូវការអឝើខ្វោះ កធ៏រៀប
ធៅាមធគតលមូវ មិនធចោះដតធធឝើាមចិតថធ ោះធទ។ ការធរៀបជមនិងធលគឿងរ ថ្ បស់លមាបល់គូកាំធណើ តនិងឈបួរ គឺខុ្សោប ។     
ធបើធយើងធរៀបលតូវ ធពលរូបចូលមកករ៏ា ាំដរកសបាយរ ើករាយ បងាួតបងាា ញធគ ធ ើយធលើកមកធថើបធដ្ឋយកថើលសឡាញ់ ធ ើយរូប
កាយអបកសបងកល៏ស ោះខ្វួន ជាសោះធសផើយពើជាំងឺ។ ផធុយធៅវញិ ធបើធរៀបចាំធលគឿងរ ថ្ បមិ់នលតូវ ពិធសសជមគឺធមមតមិ់នចូល
រូបធ ើយ ឬចូលដតយាំ មិនរា ាំធលង ធបាកលបាស់ លកធញ លកញូវ ដដលធគថ្ន «ធមមតង់ ក»់ ធ ើយធធឝើឱររូបកាយអបកសបងមិនជា
លសួលខ្វួនដដរ។  
 

អបកលសើ ទិតរ ធ ៀម មានទាំងឈបួរោយាកាន់ផង លគូកាំធណើ តកានផ់ងជាង២០ឆ្ប ាំមកធ ើយ។ ោតមិ់នដដលខ្កខានធទ
កបុងការមកធលៀងធមមត ់ ធដើមផើឱរលគូកាំធណើ តនិងឈបួរបានរា ាំដរកសបាយធពលដល់ដខ្ដល់រដូវ។ អបកលសើ បញ្ញជ កថ់្ន ឈបួរ គឺ
តមកពើដម ពើឪ ោយា ធ ើយលតូវរា ាំដរកជាបរ់ាល់ឆ្ប ាំ ឯលគូកាំធណើ ត គឺជាលគូដដលធយើងបានធៅធរៀនសូលតធមម៌នថវជិាជ ការ
ជាមួយ ឬធៅឱរកាត់ធមើលជាំងឺឱរ លុោះធពលោតស់ាវ ប់ធៅ លគូោតក់៏នឹងមកទាំ (ធៅជាមួយ) ធយើង ដតវាមិនទាំងអស់ធទ 
អាលស័យធលើនិសសយ័ ធ ើយលគូកាំធណើ ត គឺរា ាំ៣ឆ្ប ាំមថង។ 
 

ធបើធទោះបើមានវយ័ជាង៥០ឆ្ប ាំធៅធ ើយកធ៏ដ្ឋយ កអ៏បកលសើលបកាន់ជាំ រោ ងមុតមាាំមិនធបាោះបងធ់ចលការចូលរូប មិន
ធបាោះបង់ធចលលពលឹងដូនា ឬចងឈបួរធចលដដរ ធល ោះវាបាប វាធធឝើឱរធយើងឈ ឺ វាដូចជាធយើងបងាត់បាយបងាតទឹ់កដូនា 
ដម ឪធយើងឱរធៅថ លកហាយ ្មួយវាក៏មិនលាំបាកអើផង មួយឆ្ប ាំធរៀបចាំពិធើដតមថង ធ ើយកូនធៅក៏ោាំលទនិងជួយធលជាមដលជង
កបុងការមកធរៀបចាំពិធើធលៀងធមមតធ់នោះធទៀត! ធបើធយើងធោរពាម ធយើងក៏លស ោះរូបលស ោះអងគ កូនធៅសុខ្សបាយ និងជា
ទាំធនៀមទមាវ ប់ពើបរមបុរាណផង»។  
 

ពិធើធលៀងធមមត ់ គឺពិតជាសាំខានខ់ាវ ាំង្ស់សលមាបល់បជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរ ធល ោះវាជាដផបកមួយម្នការរស់ធៅរបស់ពួក
ោតទ់កទ់ងនឹងជាំធនឿដដលតថ ចមិ់នបាន ធបើធទោះបើវទិាសាស្តសថនិងដផបកសុខាភិបាលមានការរ ើកចធលមើនខាវ ាំងកថើ។ ធលើសពើ
ធ ោះធទៀត ក៏បងាា ញពើការដឹងគុណចាំធ ោះបុពឝបុរសជាលគូបាចររ ជាឪពុកមាថ យដដលបានដចកឋានធៅធ ើយផងដដរ មិនថ្ន
ោតធ់ៅជាអឝើ កធ៏ៅដតកូនធៅរាបរ់កជានិចច។ ការចូលរមួ ភាពធជឿជាក ់និងការធ ើញធរឿងធ តុអសាច ររធៅកបុងពិធើ ជាអឝើដដល
ធធឝើឱរពួកោត់យល់ថ្ន វតទុស័កឋិសិទនិនិងបារមើធៅដតមានជើវតិរស់ធៅធលើដដនដើអងគរ មិនសាបសូនរធៅ្។ 
  

ការលបតិបតថិទាំងធនោះ ជាការរមួចាំដណកមួយកបុងការដថរកាមរតកជាំធនឿឱរធៅដតមានជើវតិលគបជ់ាំ ន ់ និងបញ្ញជ កព់ើកាំធណើ ត 
អតថសញ្ញដ ណរបស់ជាតិដខ្យរ ដដលមិនគួរឱរបាតប់ង់ាមធពលធវលា៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

ទ្ចករ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ៖ ការកាត់្ាា តទដើម្ទ ើ កាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើ និ្ងអារទម្រចៀកទដើម្ទ ើទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  និ្ងតាម្ភូមិ្នានាកនុ ងរម្ណី ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២០ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨  

 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    60 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

មូ្លនិ្ធិទប្តិកភណឌ វប្បធម៌្កូទរ៉េទប្ើក្ិកាខ សាោទលើក ី២ រ្ អីាំពី «កិចា អភិរកសម្របាសា ម្រពេះពិធូរ» 
ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លកុមអបកជាំ ញបុរាណវទិាដខ្យរនិងកូធរ  ជាធលចើនរូប បានធធឝើបទបងាា ញទកទ់ងនឹងកិចចការអភិរកសលបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ   
ធៅកបុងសិកាខ សាលាសថើអាំពើ «កិចចអភិរកសលបាសាទលពោះពិធូរ» ជាធលើកទើ២ធរៀបចាំធដ្ឋយគធលមាងជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ 
ដដលមានកិចចស លបតិបតថិការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរានិងមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   (KCHEF) និងភាប ក់ងារ    
ស លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ   (KOICA)  ម្ថងទើ២០ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 

សិកាខ សាលារយៈធពលមួយម្ថងធពញធនោះ អធញ្ជ ើញធបើកកមយវធិើធដ្ឋយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា និងមានអបកជាំ ញដខ្យរ អបកជាំ ញអនថរជាតិជាធលចើនសាទ បន័ កព់ន័ននឹងវសិ័យជួសជុលអភិរកសធបតិកភណឍ កបុងតាំបន់
អងគរចូលរមួជាធលចើន កផ់ងដដរ។ 
  

សិកាខ សាលាធនោះ ធធឝើធ ើងកបុងធោលបាំណងដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងអាំពើការលសាវលជាវទកទ់ងការជួសជុល ការអភិរកស
លបាសាទកបុងតាំបនអ់ងគរ ពិធសសគឺលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ ដដលទទួលខុ្សលតូវការងារធដ្ឋយអបកជាំ ញកូធរ  ។ កបុងសិកាខ
សាលាធនោះ កម៏ានបទបងាា ញជាធលចើននិោយអាំពើការលសាវលជាវអាំពើវបផធម ៌ អរយិធមដ៌ខ្យរ ការកាំ្យលសាវលជាវពើរច 
សមភននសាំណង់លបាសាទលពោះពិធូរ សាទ បតរកមយសាំណង ់ចមាវ កា់មលបាសាទធផសងៗផងដដរ។ 
 

គួរបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន គធលមាងកិចចស លបតិបតថិការជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ គឺធដើមផើជួសជុលសាថ រធ ើងវញិនូវលកុមលបាសាទ
លពោះពិធូរ មានទើាាំងធៅទល់មុខ្លពោះលានជល់ដាំរ ើ។ គធលមាងធនោះចបធ់ផថើមពើឆ្ប ាំ២០១៥ និងធលោងបញ្ចបជ់ាំហានដាំបូងកបុង  
ឆ្ប ាំ២០១៨។ គធលមាងអភិរកសជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរមានការងារ៣ធាំដដលលតូវធធឝើគឺ ការងារបណថុ ោះប ថ្ លធនធាន
មនុសស ការងារលសាវលជាវចងលកងឯកសារ និងការងារអភិរកសជួសជុលសាថ រធ ើងវញិ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

្កម្ែភាពទដើម្ខ្ម ី១ ឆ្ន ាំ ២០១៨ រប្្់ភាន ក់ងារទ ្ចរណ៍អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា្ទស្តងាគ េះទភា ៀវ  

និ្ងម្រប្រល់រប្្់ជូន្ទភា ៀវវិៅ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ភាប កង់ារធទសចរណ៍ មានតួ ទើសាំខាន់កបុងការផថល់នូវពត័ម៌ានអាំពើធសវាកមយធទសចរណ៍ដល់ធភញៀវ ធមើលសកមយភាព   
ពនរល់ដណ ាំឱរធភញៀវធោរពាមលកមលបតិបតថិអងគរ ជួយសធស្តងាគ ោះធភញៀវ លបគល់របស់ជូនធភញៀវ ជាពិធសសជួយធដ្ឋោះលសាយ
បញ្ញា ធផសងៗដដលបានធកើតធ ើងចាំធ ោះធភញៀវជាយថ្នធ តុកបុងដាំធណើ រទសស ធៅតាំបនអ់ងគរ។  
 
ធោងាមរបាយការណ៍សកមយភាពការងាររបស់ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍អងគរ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំដខ្មករា 
ឆ្ប ាំ២០១៨ បានឱរដឹងថ្ន លកុមការងារជួយសធស្តងាគ ោះធភញៀវបានចាំនួន៤០ករណើ ដដលរងរបួសធដ្ឋយរអិលឬជាំពបធ់ជើងដួល 
លគិច ធថ្នវ ោះម្ដ ធជើង ខ្រល់គរ វលិមុខ្ ចុកធ ោះ សតឝសាឝ ខាាំ និងពស់ចឹកជាធដើម។ បញ្ញា ទាំងធនោះធកើតធ ើងធដ្ឋយសារធភញៀវខ្វោះ
មានការធធឝសលបដ ស និងមិនធោរពាមការដណ ាំ ឬតវ កសញ្ញដ ហាម្ត ់និងបញ្ញា សុខ្ភាពតធ ល់ខ្វួន។  
 
បញ្ញា ទាំងធនោះលតូវបានភាប ក់ងារធទសចរណ៍ដដលមានជាំ ញសធស្តងាគ ោះបឋម និងមានបរកិាខ រសធស្តងាគ ោះបឋមធៅជាប់ខ្វួនជួយ   
សធលងាោះបឋមទនធ់ពលធវលាធៅកដនវងធកើតធ តុកបុងករណើ លសាលៗនិងស ការជាមួយនគរបាលធទសចរ និងនគរបាល
ការ រធបតិកភណឍ  បញ្ជូ នធៅមនធើរធពទរកបុងរកណើ របួសធងនធ់ងរ។  
 
បដនទមពើធ ោះ លកុមភាប ក់ងារធទសចរណ៍កប៏ានធរ ើសរបស់របរធភញៀវដដលធភវចឬលជុោះធៅាមលបាសាទចាំនួន២៨ករណើ មាន៖    
ទូរសពធម្ដ អាយធផត កាបូបសាភ យ កាបូបលុយ និងមា សុើនថតជាធដើម ធ ើយបានរកធ ើញនិងលបគល់ជូនមាច ស់វញិបាន
២៥ករណើ ។ ឯរបស់ខ្វោះធទៀត ដដលធភញៀវមិនបានមករកភាវ មៗ លកុមការងារបានលបគល់ឱរនគរបាលធទសចរណ៍រកាទុក    
រងចាំមាច ស់ធដើមមកទកទ់ង។ រាល់សកមយភាពទាំងអស់ធនោះ ដតងទទួលបានការអរគុណនិងការធកាតសរធសើរោ ងកកធ់ៅថ ពើ
សាំ្កធ់ភញៀវធទសចរជាតិនិងអនថរជាតិ លពមទាំងបានបងាា ញនូវកថើលសលាញ់និងទាំនុកចិតថខ្ភស់មកធលើភាប ក់ងារធទសចរណ៍
ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាធទៀតផង។ 
  
ធលៅពើការសធស្តងាគ ោះ ការធរ ើសរបស់ធភញៀវ លកុមភាប ក់ងារធទសចរណ៍កប៏ានហាម្ត់ធភញៀវដដលលបលពឹតថិមិនសមរមរបាន       
ចាំនួន១០០ករណើ រមួមាន៖ ការបធងាា ោះលតូន (Drone) ជនបរធទសថតរូប អា  ៍ពិ  ៍ធដ្ឋយោយ នការអនុញ្ញដ ត ការថត
រូបបធញ្ចញកាយវកិារមិនសមរមរ ធ ើងកដនវងហាម្តនិ់ងធលោោះថ្នប ក ់ លួចដុាំថយលបាសាទ ធសវៀក កសុ់ិចសុើ ធលបើលបាស់
មា សុើនថតខាប តធាំ ថតរូបម ូដដល លួចថតវ ើធដអូធដើមផើផសពឝផាយធធឝើអាជើវកមយជាធដើម។ ធលកាយពើហាម្ត ់ លកុមការងារ     
កប៏ានដណ ាំាមធោលការណ៍ដដលមានជាធរមាន និងដ្ឋកស់ាំធណើ សុាំចាបអ់នុញ្ញដ តពើអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាមុនសិន កបុង
ករណើ្មួយដដលលតូវឆវងកាត់អាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

ពលរដឋ ទៅភូមិ្ម្រពេះ ក់យកភាជន៍្បុ្រាណម្រប្រល់ឱយសារម្ន្ទ រីម្រពេះន្ទរាតរម្ ្ីហនុ្-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លបជាពលរដឌរស់ធៅភូមិថបល់ទទឹង  ុាំលពោះដ្ឋក ់ លសុកប ធ យលសើ បានយកភាជន៍បុរាណ ដដលលបទោះធ ើញកបុងចារដាំលូង
ខ្វួនដកផរភូមិមកលបគល់ជូនសារមនធើរលពោះនធរាតថមសើ នុ-អងគរ ធដើមផើដថរកាទុក។ ភាជនធ៍នោះ មានលសទបរ់ធលាងពណ៌ធាប ត 
លតូវបានដឹងថ្នផលិតធ ើងកបុងស.វទើ១១ដល់ទើ១៣ម្នគ.ស។ សភាពភាជនធ៍នោះធពលជើកបាន គឺដបកមាតធ់លើលសាប ់ និង
ដបកខ្វួនបនថិចធដ្ឋយសារការជើកដើប ោះធដ្ឋយអធចត ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ការលបគល់ភាជនធ៍នោះមិនដមនជាធលើកដាំបូងធ ើយ គឺកនវងមកធាវ ប់មានលបជាពលរដឌធលចើន កធ់ ើយ ដដលសាគ ល់ពើតម្មវ
ធបតិកភណឍ និងលបគល់វតទុបុរាណមួយចាំនួនដល់សារមនធើររបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុងនយ័រមួោប ដថរកាវតទុសិលផៈដខ្យរ។  
 

យុវជន បឹុម ជាតិ ដដលមានទើលាំធៅភូមិថបល់ទទឹង ធៅរធសៀលម្ថងទើ២៣ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ បានយកលក ភាជនបុ៍រាណ
ដដលខ្វួនលបទោះធ ើញកាលពើធដើមដខ្មករា មកលបគល់ជូនសារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ។ ាមការធរៀបចាំរបស់ ជាតិ 
ខ្វួនបានលបទោះធ ើញភាជនធ៍នោះធៅដើចមាក រដាំលូង ធពលធៅកាបដ់ើបានជធល ដើលបដ លមួយតឹក ដដលធៅឆ្ង យពើភូមិ
លបមាណមួយគើ ូដម លត។  
 

យុវជនខាងធលើបដនទមថ្ន ភាវ មៗធលកាយលបទោះធ ើញធៅម្ថងទើ៣ ដខ្មករា ខ្វួនបានយកភាជន៍ធៅរកាទុកធៅផធោះ ដតធលកាយ
មកធដ្ឋយសារមានគាំនិតដថរកានិងការបារមមពើសុវតទិភាពផង ខ្វួនកស៏ធលមចយកភាជន៍ដដលធ ើញធនោះមកលបគល់ឱរ     
សារមនធើរ ាមការដណ ាំពើមគគុធទធសក៍ភាសាបារាាំងមាប ក់ ធល ោះគិតថ្នកបុងសារមនធើរមានសុវតទិភាពខ្ភស់។ ជាងធនោះធៅធទៀត
ធ ោះ កបុងសារមនធើរជាទើដដលសាធារណជនលគបជ់ាតិសាសនចូ៍លមកទសស  ធ ើយវាលសបាមគាំនិតរបស់យុវជន ជាតិ 
ដដលចងប់ងាា ញវតទុបុរាណដដលរកធ ើញឱរធកយងៗជាំ នធ់លកាយបានសាគ ល់។ 
  

អគគ យកិាសារមនធើរលពោះនធរាតថមសើ នុ-អងគរ កញ្ញដ  ធឆ្ម គ ន  បានឱរដឹងថ្ន ធនោះជាធលើកទើ៥ធ ើយ ដដលលបជាពលរដឌ
រស់ធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ បានយកវតទុបុរាណដដលលបទោះធ ើញ យកមកលបគល់ជូនសារមនធើរធដើមផើធធឝើការអភិរកស កដូ៏ច
ជាាាំងបងាា ញកបុងសារមនធើរ។ កញ្ញដ ក៏បានធកាតសរធសើរដល់សាយ រតើលបជាពលរដឌ ដដលបានយល់ពើតម្មវម្នសមផតថិ
ធបតិកភណឍ ជាតិ បាំណងដថរកាវតទុទាំងធ ោះ ជាលបធោជនស៍លមាបកូ់នធៅតធៅជាំ នធ់លកាយៗ ឱរបានសិកានិង       
ដសឝងយល់៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផ្ផែកទ ី៣ 
ប្បចាំផ្ែមីនា 

 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីការសាង្ង់កម្រាលការ រទៅតាម្ផលូវវង់ ្សនា និ្ងជុាំវិៅទដើម្ទ ើ ្ម្រាប់្

ទភា ៀវជ្ញតិ-អន្រ រជ្ញតិ ទដើរ ្សនា ទដើម្បីប្ញ្ឈប់្ការទដើរទលើដីជ្ញន់្ឫ្ និ្ងរល់ទដើម្ទ ើតទៅទ ៀតទៅ

កនុ ងប្រទិវណម្របាសា តាម្រពហែ  

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
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កីឡាការនីិ្ជិត២០០នាក់ចូលរមួ្ម្រពឹតរ កិារណ៍កីឡា RAID Amazones ជ្ញទលើក ី២ទៅ ឹកដីអងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លពឹតថិការណ៍កើឡាRAID Amazones ដដលលបមូលផថុ ាំធដ្ឋយអបកចូលរមួសុទនដតជាស្តសថើបានចបធ់ផថើមធ ើយធៅលពឹកលពលឹមម្ថង
ទើ៧ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅធលើទឹកដើអងគរធខ្តថធសៀមរាប។ លពឹតថិការណ៍ធនោះមានអបកចូលរមួលបមាណ១៧៤ ក់ ចលមុោះជាតិ
សាសនម៍កពើជុាំវញិពិភពធលាក។  
 
កបុងពិធើធបើកលពឹតថិការណ៍ជាផវូវការលពឹកមិញធនោះ មានការអធញ្ជ ើញចូលរមួពើសាំ្ក ់ ពលកជ ៊ុំទាវ Eva Nguyen Bin 
ឯកអគគរដឌទូតបារា ាំងលបចាំកមភុជា ឯកឧត្តម ង្វ៉ន់ ភិរណុ្ អភិបាលរងធខ្តថធសៀមរាប ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករង 
និងជាតាំ្ង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
មានលបសាសនក៍បុងពិធើធបើកលពឹតថិការណ៍ធនោះ ឯកឧត្តម ង្វ៉ន់ ភិរណុ្ បានសដមថងការសាឝ គមន៍ោ ងកក់ធៅថ ចាំធ ោះវតថមាន
របស់គណៈអធិបតើ និងលកុមកើឡារនិើទាំងអស់ ដដលបានចូលរមួកបុងលពឹតថិការណ៍ដធ៏ាំធនោះធៅធលើទឹកដើធខ្តថធសៀមរាបម្ន
លបធទសកមភុជា។ ឯកឧតថមក៏បានជូនពរកើឡារនិើបានទទួលបទពិធសាធនល៍ាៗ ពើការមកកានក់មភុជាធៅធពលធនោះ៕  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បានដថវងអាំណរគុណគណៈអធិបតើ សមតទកិចច កព់ន័ន និងម្ដគូស ការទាំងអស់ដដលបានផថួចធផថើ
មឲ្រមានលពឹតថិការណ៍ធនោះធ ើង។ ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមក៏បានរ ាំឭកផងដដរអាំពើសុខ្សនថិភាពដធ៏ពញធលញធៅកមភុជា
បចចុបផនប ដដលកាថ ធនោះធធឝើឲ្រកមភុជាអាចទទួលធរៀបចាំនូវលពឹតថិការណ៍លាំដ្ឋបអ់នថរជាតិធផសងៗ ដូចជាលពឹតថិការណ៍ RAID 
Amazones ធៅធពលធនោះជាធដើម។ ឯកឧតថមសងឃមឹថ្ន ាមរយៈការផសពឝផាយធលើឆ្កអនថរជាតិនូវលពឹតថិការណ៍ដធ៏ាំធនោះ 
លបជាពលរដឌរាបល់ាន កជុ់ាំវញិពិភពធលាក នឹងសាគ ល់កមភុជាកានដ់តចាស់ ជាពិធសស គឺអងគរដដលជាសមផតថិធបតិកភណឍ
ពិភពធលាកដ៏អសាច រររបស់កមភុជា។  
 
ជាមួយោប ធនោះដដរ ពលកជ ៊ុំទាវ Eva Nguyen Bin ឯកអគគរដឌទូតបារា ាំងលបចាំកមភុជាក៏បានដថវងកើឡារនិើទាំងអស់ ដដល
បានធធឝើដាំធណើ រោ ងដវងឆ្ង យមកចូលរមួលពឹតថិការណ៍ដ៏សាំខានធ់នោះធៅទឹកដើអងគររបស់កមភុជា។ ធលាកជាំទវក៏បានជូនពរ
កើឡារនិើទាំងអស់ភាជ បនឹ់ងម្ថង៨មើ ដដលជាទិវាសិទនិ រ ើដ៏សាំខានធ់លើពិភពធលាកផងដដរ៕  
 
លពឹតថិការណ៍កើឡា RAID Amazones ធលើកទើ៣ធនោះលបលពឹតថធៅរយៈ៥ម្ថង ធដ្ឋយម្ថងដាំបូងធនោះ គឺរតល់ប្ាំងកបុងតាំបនអ់ងគរ
កបុងចមាង យ១៧,៥គម ធចញពើកដនវងលកស់ាំបុលតធៅដល់ធខាវ ងទឝ រចូលខាងលិចម្នលបាសាទបាយន័។ ធលៅពើធនោះ RAID 
Amazones នឹងមានសកមយភាពកើឡាធផសងធទៀតដូចជា ការជិោះកង ់ និងការជិោះទូកជាធដើម លពមទាំងការទសស ដសឝងយល់
ពើវបផធមទ៌ាំធនៀមទមាវ ប់របស់លបជាពលរដឌដខ្យរ។  
 
គួររ ាំឭកថ្ន RAID Amazones ជាលពឹតថិការណ៍កើឡាអនថរជាតិមួយដ៏មានលបជាលបិយភាពបាំផុតធៅធលើពិភពធលាក មាន
សុទនដត រ ើជាអបកចូលរមួ។ កើឡាធនោះ បធងកើតធ ើងធដ្ឋយអតើតពិធើករទូរទសសនជ៍នជាតិបារា ាំងធ យ្ ោះ ALEXANDER 
DEBANNE មានរយៈធពល១៥ឆ្ប ាំមកធ ើយនិងបានធធឝើធៅាមប ថ្ លបធទសជាធលចើន។  
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ធនោះជាធលើកទើ២សលមាបក់មភុជាជាមាច ស់ផធោះ ដដលធរៀបចាំធ ើងធៅធលើទឹកដើអងគរ។ ធលើកទើ១ គឺកាលពើដខ្ធបូឆ្ប ាំ២០១៤ និង
ធលើកទើ២ដចកជា២ដាំ្ក់កាលធដ្ឋយកាថ អបកចូលរមួធលចើនធលើសលុបគឺកាលពើដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧មួយដាំ្ក់កាល និងដខ្
មើ ធនោះមួយដាំ្ក់កាល។ លពឹតថិការណ៍ធនោះ ស ការធរៀបចាំធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា គណៈកមាយ ធិការជាតិអូឡាាំពិក  
កមភុជា លកសួងធទសចរណ៍ លកសួងកិចចការ រ ើ និងលកុម  ុនបារា ាំងធ យ្ ោះ ZBO រមួទាំងប ថ្ ញផសពឝផាយពត័ម៌ានបារា ាំង។  
 
ការធរៀបចាំលពឹតថិការណ៍ RAID Amazones ធៅធលើទឹកដើអងគរ គឺជាឧទ រណ៍ជាក់ដសថងមួយ ដដលបងាា ញអាំពើសមតទកិចច
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធលើការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលមិនលតឹមគិតគូរធលើការងារអភិរកសប ុធ ត្ ោះធទ ដតកធ៏តថ ត
សាំខានធ់លើការអភិវឌណលបកបធដ្ឋយចើរភាព ាមរយៈការធរៀបចាំកមយវធិើអនថរជាតិលផើៗ  ធដើមផើទក់ទញធទសចរមកកានក់មភុជា
កានដ់តធលចើន  ធ ើងៗជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ៕ 
 

     
 

  
 

 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាកាំពុងដាំទណើរការរទម្រាងទរៀប្ចាំម្រកាលកាដ រទលើឫ្ទ ើទៅម្របាសា តាម្រពហែ

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅម្ថងទើ៦ ដខ្មើ  បានដាំធណើ រការគធលមាងធរៀបចាំលកាលកាឋ រធឈើ ាមឬសធឈើធាំៗ និងធៅាមវង ់     
ទសស របស់ធភញៀវធទសចរ ធៅលបាសាទាលព យ។ ាមការបា នស់ាយ នគធលមាងធនោះអាចនឹងបញ្ចបធ់ៅមុនរដូវវសាមកដល់។  
លកុមការងារម្ន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ បរសិាទ ន និងធទសភាពវបផធម ៌ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កាំពុងញបម់្ដញបធ់ជើង 
ធរៀបចាំលកាលកាឋ រធៅជុាំវញិឬសធឈើធៅលបាសាទាលព យ។ ធគដឹងធ ើយថ្ន ធដើមធឈើធាំៗ និងឬសធាំៗ ដដលមានវយ័ចាំ្ស់
ធៅលបាសាទាលព យ គឺជាដផបកមួយដទ៏ក់ទញសលមាបធ់ភញៀវធទសចរជាតិ និងអនឋរជាតិ។ ពួកធគដតងផថិតយកទិដឌភាពទាំង
ធ ោះ ធៅធពលបានមកដល់លបាសាទមថងៗ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ជាមួយនឹងកាំធណើ នធទសចរជាធលចើនមកដល់លបាសាទាលព យ វាក៏បានបងកហានិភ័យផងដដរ។ ហានិភ័យលតង់ធភញៀវធទសចរ
បានធដើរជាន់ឬសធឈើធៅធលកាមដើធដ្ឋយមិនដឹងខ្វួន ដដលវានឹងបងាា កដ់ាំធណើ រលូតលាស់របស់ ធដើមធឈើទាំងធ ោះ។ 
ធលាក យនិ សូវា ត អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគប់លគងម្លពធឈើ បរសិាទ ន និងធទសភាពវបផធម៌ ដដលកាំពុងដកឹ ាំលកុមការងារធរៀបចាំ
កលមាលកាឋ រធៅលបាសាទាលព យ បានដថវងថ្ន ធោលបាំណងម្នការធរៀបចាំធនោះ គឺធដើមផើបធងកើនការលូតលាស់របស់ធដើមធឈើ និង    
ដថរកាបរសិាទ នជុាំវញិឱរបានលាលបធសើរធ ើងវញិ។ ាមការបញ្ញជ ករ់បស់មស្តនថើម្លពធឈើ ទើាាំងឬសធឈើចាំនួន៦កដនវង ដដលធលោង
លកាលកាឋ រនិងធៅាមវង់ទសស លបដវងជាង៤០០ដម លតបដនទមធទៀត។ 
  
ាមការបញ្ញជ ករ់បស់ ធលាក យនិ សូវា ត ធឈើដដលយកមកធលបើលបាសធ់នោះជាលបធភទធឈើគគើរ ដដលាមការបា នស់ាយ នសរុប
លបដ លជាង ៧០ដម លតគើប ដដលវាអាចរកាគុណភាពបានពើ៦ ធៅ៧ឆ្ប ាំ។ លកុមការងារកាំពុងមមាញឹកធរៀបចាំគធលមាងធនោះ ធដ្ឋយ
រ ាំពឹងថ្នវានងឹរចួរាល់ធៅមុនរដូវវសាឬមុនកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរធៅកបុងដខ្មិថុ ខាងមុខ្៕ 
 

     
 

     
 
្ហរម្ន៍្អនកទម្រប្ើម្របា្់ ឹកបារាយណ៍ ឹកថ្នល ទធប ើការទម្រជើ្ ទរី្ ម្រប្ធាន្ងែ  ី

ទម្រកាម្ការ្ម្រម្ប្្ម្រមួ្លអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨  
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៩ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានសលមបសលមួលធរៀបចាំធបាោះធឆ្ប តលបធានស គមនអ៍បកធលបើ
លបាស់ទឹកបារាយណ៍ទឹកថ្នវ អណតថិទើ២ ប ធ បព់ើអណតថិចស់ដដលបានធលជើសធរ ើសកាលពើឆ្ប ាំ២០១៤ លតូវបានបញ្ចប។់    
ការធបាោះធឆ្ប តធនោះកបុងអណតថិថយើធនោះ ធលាក សុខ្ ម ក ់លតូវជាបជ់ាអបកដឹក ាំធៅអណតថិទើ២ធនោះ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលកាយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលលបគល់សិទនិឱរ អាជាញ ធរជាតិអបសរាលគបល់គង ទឹកបារាយណ៍ទឹកថ្នវ ធៅឆ្ប ាំ២០១៤មកអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា បានសលមបសលមួលធរៀបចាំឱរមានស គមនធ៍លបើលបាស់ទឹកឲ្របានលតឹមលតូវ សលមាប់ទញយកទឹកបារាយណ៍ទឹកថ្នវ
យកធៅធលបើលបាស់ជាលបធោជន៍ដល់ការងារកសិកមយ។ ធៅឆ្ប ាំ២០១៤ ាមរយៈការធបាោះធឆ្ប តធលជើសធរ ើសលបធាន         
ស គមន៍ធនោះ ធលាក  តួ ហាយ បានជាបជ់ាលបធាន និងបានដឹក ាំស គមន៍អបកធលបើលបាស់ ទឹកបារាយណ៍ទឹកថ្នវ         
រយៈធពល៣ឆ្ប ាំ។  
 

ធលាក សុខ្ ម ក ់ដដលធទើបជាបជ់ាលបធាន និងមានទើលាំធៅកបុងសងាក ត់ទឹកវលិ បានឱរធបថជាញ នឹងខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងធធឝើោ ង្
ឱរស័កថិសមចាំធ ោះការធបាោះធឆ្ប តោាំលទពើលបជាពលរដឌ។ ធលាកបដនទមថ្ន នឹងដសឝងរកលគបម់ធធាបាយ រោិះរកធដើមផើឱរពលរដឌ
មានទឹកធលបើលបាស់លគប់លោន។់ 
  
ធលាក ជូរា  ឌើ្  អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងទឹក ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានដឹក ាំលកុមការងារធរៀបចាំកមយវធិើ
ធបាោះធឆ្ប តធៅស គមន៍អបកធលបើលបាស់ទឹកបារាយណ៍ទឹកថ្នវ  បានឱរដឹងថ្ន ជាធោលការណ៍របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា គឺ
ធរៀបចាំឱរមានអាណតថិធបាោះធឆ្ប ត៣ឆ្ប ាំមថង។ ធលាកបញ្ញជ កថ់្ន កាលពើអាណតថិមុន ធលកាមការដឹក ាំរបស់ ធលាក  តួ ហាយ 
គឺធធឝើឱរលបជាពលរដឌសបាយរ ើករាយធពលដដលពកួធគមានទឹកធលបើលបាស់បានលគបល់ោន។់ 
 

ាមការធលើកធ ើងរបស់មស្តនថើជាំ ញទឹក ធដើមផើឱរការធលបើលបាស់ទឹកធៅបារាយណ៍ទឹកថ្នវ មាននិរនថរភាព គឺអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា ចងឱ់រពលរដឌទាំងអស់ តវ ស់បថូរពើការធធឝើដលសមកដ្ឋាំដាំ្ាំវញិ។ ធលាក ជូរា  ឌើ្  ពនរល់ថ្ន ការដ្ឋាំដាំ្ាំ          
ធលបើលបាស់ទឹកអស់តិច ធ ើយធគអាចបដងឝរទាំងកបុងបារាយណ៍ធៅធធឝើទឹកសាា តវញិ ធល ោះតលមូវការកបុងទើលកុងធសៀមរាប
បចចុបផនបមានការធកើនធ ើងខ្ភស់។ ធលាកបដនទមធទៀតថ្ន ការដ្ឋាំដាំ្ាំ ធលៅពើធលបើទឹកអស់តិចធ ើយធ ោះ កអ៏ាចលកប់ានម្ថវ
ជាងធទៀត ដូធចបោះធលើកទឹកចិតថឱរពលរដឌគួរធងៀកធៅដ្ឋាំដាំ្ាំនិងបដនវជាំនួសវញិ។ 
  

សូមបញ្ញជ កថ់្ន កាលពើម្ថងទើ១ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៤ រាជរដ្ឋឌ ភិបាលបានលបគល់ការងារលគបល់គងទឹក និងទឝ រទឹកធៅ
បារាយណ៍ទឹកថ្នវ  (បារាយណ៍ខាងលិច) ជូនអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធដ្ឋយលតូវទទួលខុ្សលតូវទាំងលសុងធលើតលមូវការទឹក
សលមាបល់សូវចាំនួន១២០០០ កិា (លសូវវសា៨០០០ កិា លសូវលបាាំង៤០០០ កិា) និងដាំ្ាំរមួផសាំធផសងធទៀត
ចាំនួន១០០០ កិា និងធា ធដ្ឋោះលសាយរាល់បញ្ញា ធលោោះទឹកជាំនន ់ និងភាពរា ាំងសងួត ដដលអាចធកើតមានធ ើង            
ជាយថ្នធ តុ។ ប ធ បព់ើបានទទួលធោលការណ៍ធនោះធ ើយ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានជួសជុល សាថ រធ ើងវញិជាប ធ ននូ់វ  
ទឝ រទឹក និងលបពន័នលបឡាយម្នបារាយណ៍ខាងលិច ដដលការងារធនោះ ធធឝើឲ្រលបជាពលរដឌមានទឹកលគបល់ោនស់លមាប់ការ         
បងកបធងកើនផលបានលគបរ់ដូវ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

 
បុ្រាណវិ ូ៦ម្រប្ទ ្បាន្  ួលការប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ អីាំពីងែ និ្ងកុោលភាជន៍្ទៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 
ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានកាវ យជាមាច ស់ផធោះ កបុងការធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើអាំពើរច សមភន័នថយ និងបធចចកធទសធធឝើ
កុលាលភាជន៍ ដល់អបកលសាវលជាវបុរាណវទិា៦លបធទសធៅអាសុើអាធគបយ ៍រយៈធពល៥ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ៥ ដល់ម្ថងទើ៩ ដខ្មើ  
ឆ្ប ាំ២០១៨។ វគគសិកាធនោះមានសិកាខ កាមចាំនួន១៧ ក់ គឺដខ្យរ៩ ក់ មកពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា សមផូរម្លពគុក លពោះវហិារ 
លកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងនិសសតិបុរាណវទិាម្នសាកលវទិាភូមិនធវចិិលតសិលផៈ និងបរធទស៨ ក ់ មកពើសិងាបុរ ើ 
ម្តវា ន់ ម្ថ ភូមា និងធវៀត្ម។  
 
ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវ និងតមកល់ឯកសារអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា           
និងជាអបកសលមបសលមួលកមយវធិើបានឱរដឹងថ្ន សិកាខ សាលាធនោះជាកិចចស លបតិបតថិការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរានិង      
វទិាសាទ ន Smithsonian ស រដឌអាធមរកិ។ សិកាខ សាលាធនោះបធលងៀនធដ្ឋយ លគូជាំ ញ Petrography មកពើ         
សាកល    វទិាល័យ ArizonaនិងDelaware។  
 
ធលាក ដ្ឋរទិន បញ្ញជ កថ់្ន វាមានសារៈសាំខាន់ខាវ ាំង្ស់សលមាបបុ់រាណវទូិ ធល ោះធធឝើឱរធយើងដឹងពើបធចចកធទសធធឝើ
កុលាលភាជន៍សមយ័បុរាណ ដឹងពើធាតុផសាំដដលយកមកធធឝើកុលាលភាជន ៍ធាតុផសាំម្នថយធៅកបុងតាំបន់អងគរ រមួទាំងថយធផសងៗ
ធៅកបុងពិភពធលាកាមរយៈការពិនិតរធដ្ឋយមា សុើនមើលកូទសសនដ៍ទ៏ាំធនើប។ ធលាកកប៏ានដថវងអាំណរគុណដល់វទិាសាទ ន 
Smithsonian ដដលបានស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាកបុងការបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសដល់ធៅ៣ធលើក       
គឺធលើកទើ១ ធៅឆ្ប ាំ២០១៣៖ បានបណថុ ោះប ថ្ លអាំពើការលសាវលជាវ បុរាណសម័យអងគរ។ ទើ២ធៅឆ្ប ាំ២០១៤៖ កមយវធិើ    
ដថរកានិងទុកដ្ឋកវ់តទុបុរាណឱរបានលតឹមលតូវាមសថង់ដ្ឋរអនថរជាតិ។ ទើ៣ធៅឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ៖ សិកាអាំពើរច សមភ័ននថយនិង
បធចចកធទសធធឝើកុលាលភាជន៍ដខ្យរនិងពិភពធលាក។  
 
ធលើសពើធ ោះ អងគការ Friends of Khmer Culture (FOKCI) ាមរយៈសាទ បន័ Smithsonian បានលបគល់ជូនមា សុើន   
មើលកូ ទសសន៍មួយធលគឿង ឯកសារ ធសៀវធៅ និងសមាម រៈមនធើរពិធសាធនដ៍ល់អាជាញ ធរជាតិអបសរាសលមាបធ់លបើលបាស់កបុងការ
លសាវលជាវធៅម្ថងធលកាយ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អបកលសើសាស្តសាថ ចររ Louise Cort អបកអភិរកសកុលាលភាជនធ៍ៅសារមនធើរ Freer Gallery of Art និង Arthur M.Sackler 
ម្នសាកលវទិាសាទ ន Smithsonian កបុងរដឌ Washington DC បានបញ្ញជ ក់ពើធោលបាំណងម្នវគគសិកា គឺធដើមផើកសាង
សមតទភាពរបស់អងគភាពកុលាលភាជន៍អងគរ និងបណថុ ោះ ប ថ្ លអបកលសាវលជាវធៅតាំបនអ់ាសុើអាធគបយ។៍ សិកាខ កាមលតូវបាន
ដចកធចញជាពើរលកុម ធ ើយបថូរ ធវនោប សិកា។ លកុមទើ១ បធលងៀនធដ្ឋយសាស្តសាថ ចររ Pamela Vandiver សិកាអាំពើទាំ ាំ
កធមធចដើ ការដុតកាំធៅកុលាលភាជនស៍ើតុណា ភាពទប ភាពរងឹម្នភាជន ៍(Mohs hardness collection) ការហាលដើឥដឌ
ធដើមផើធមើលពើការបាតប់ង់ជាតិទឹកកបុងដើឥដឌ រច សមភ័ននដើ ធាតុផសាំដើឥដឌ ការដុតកាំធៅ ការកធកើតកញ្ចក ់និងលសទប់រធលាង។ 
លកុមទើ២ បធលងៀនធដ្ឋយសាស្តសាថ ចររ Chandra Reedy អាំពើរធបៀប ធមើលធាតុផសាំដរ  ធផសងៗកបុងថយ និងភាជនា៍មរយៈ         
មើលកូទសសន ៍ និងរធបៀបវភិាគធាតុផសាំកបុងភាជនផុ៍យ និងភាជនរ៍ងឹ។ ធលើសពើធ ោះ ោតប់ានបងាា ញអាំពើធាតុផសាំកបុងថយដដលធធឝើ
លបាសាទប ធ យលសើ ាដកវ ភបាំធលកាម បាភួន អងគរវតថ និងបាយន័ និងធាតុផសាំធធឝើភាជនម៍កពើ សមយ័អងគរ។ សរុបមក       
វគគសិកាធនោះ បធលងៀនសិកាខ កាមឱរយល់ដឹងអាំពើការដលបលបួលរបស់ដើឥដឌធពលធមើលាមមើលកូទសសន ៍ ធ ើយវាកធ៏ធឝើឱរ       
អបកបុរាណវទូិឬអបកវទិាសាស្តសថអាចធមើលធវុោះដល់ដផបកខាងកបុងម្នភាជន ៍ឱរដឹងថ្នវាមានផធុកសារធាតុដរ  អឝើខ្វោះ ធដើមផើធយើងអាច
ធលបៀបធធៀបធៅនឹងភាជនធ៍ផសងៗថ្នធលបើធាតុផសាំដូចោប ឬខុ្សោប ។ ប ធ បម់ក ធយើងអាចដឹងថ្នធតើភាជន៍ទាំងធ ោះផលិតធៅ
កដនវងដតមួយឬធផសងោប  ធ ើយក៏ដឹងពើសើតុណា ភាពដដលធគធលបើដុតភាជន៍ទាំងធ ោះដដរ ដដលធធឝើឱរធយើងយល់ដឹងកាន់ដត
ធលចើនអាំពើការផលិតកុលាលភាជនរ៍បស់ បុរាណដខ្យរសមយ័មុន។  
 

ធលាកលសើសាស្តសាថ ចររ Louise Cort កប៍ានចបអ់ារមយណ៍ោ ងខាវ ាំងចាំធ ោះអាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលបានបធងកើតឱរមាន     
អងគភាពកុលាលភាជនអ៍ងគរ ដដលបានោាំលទសកមយភាពអបកលសាវលជាវភាជន៍ធៅតាំបនអ់ងគរ ជាពិធសសបានដថរកាភាជន៍
ដដលបានរកធ ើញពើការកាំ្យគឺមិនដមនសលមាបដ់តបចចុបផនបដតសលមាបអ់ គតផង។  
 

បុគគលិកម្នមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរ ដផបកលកុមអភិរកសកុលាល ភាជនដ៍ខ្យរ អបកលសើ សុងឹ លសើទូច 
បានឱរដឹងថ្ន វគគសិកាធនោះគឺបធលងៀនោ ងធលចើនអាំពើការវភិាគនិងធាតុផសាំម្នថយនិងកុលាលភាជន៍ាមមើលកូទសសន ៍ ធដ្ឋយការ
អនុវតថតធ ល់ ការបធលងៀនាមការបញ្ញច ាំងសាវ យ និងាមឯកសារ ក់ពន័នធផសងៗ។ វាជាការលាំបាកបនថិចសលមាបអ់បកលសើ 
ធល ោះ ករបធចចកធទសថយើៗ និងធលបើភាសាអងធ់គវស ដតវាពិតជាលាសលមាប់ការងារសពឝម្ថងធនោះកបុង មជាអបក អភិរកស
កុលាលភាជន៍មួយរបួ។ ធលាក AARON Kao មស្តនថើលសាវលជាវមកពើមជឈមណឍ ល Nalanda srivijaya លបធទសសិងាបុរ ើ បាន
សដមថងនូវការរ ើករាយដដលធលាកលតូវបានធលជើសធរ ើសឱរចូលរមួកបុងវគគសិកាដ៏មានសារៈសាំខាន់មួយធនោះ ធដ្ឋយបានធរៀនពើ
ទលមងរ់បស់ថយ ធរៀនកាំណតស់មាគ ល់ធាតុផសាំម្នការផលិតភាជន ៍ និងបធចចកធទសម្នការផលិតរបស់វា។ ធៅកបុងការសិកា៥ម្ថង 
វាមានការលាំបាកខ្វោះ ដតធដ្ឋយសារធលាកធាវ បធ់រៀនពើមុនមក ធទើបធធឝើឱរធលាកយល់កានដ់តធលចើនកបុងធពលសិកា ពិធសស
បដនទមចាំធណោះដឹងកបុងការលសាវលជាវរបស់ធលាកកាន់ដតសុើជធល ជាងមុន។  
 

ប ធ បព់ើបញ្ចប់វគគសិកា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានចូលរមួដថវង សុនធរកថ្នបិទវគគសិកាខ
សាលា ធដ្ឋយបានដថវងអាំណរគុណដល់សាស្តសថចររនិងជាំនួយការដដលបានខិ្តខ្ាំបងាា តប់ធលងៀនដល់សិកាខ កាម និងបានដផថ 
តថ ាំ ធអាយសិកាខ កាមយកចាំធណោះដឹងធនោះធៅអនុវតថកបុងជាំ ញរបស់ខ្វួនបដនទមធទៀត។ សាស្តសាថ ចររ Louise Cort កប៍ានធសបើ
ធអាយសិកាខ កាមទាំងអស់ធៅបនថទាំ កទ់ាំនងោប  និងដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងោប ត ធៅមុខ្ធទៀតាមរយៈលបពន័នអុើនធធើណិត 
ធ ើយសងឃមឹថ្ននឹងមានវគគបណថុ ោះប ថ្ លធលកាយៗធទៀត។  
 
ចុងបញ្ចប ់ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អបកលសើ ម ម វណតរតន ៍ និងសាស្តសាថ ចររ Louise Cort បាន លបគល់វញិ្ញដ បនបលតដល់
សិកាខ កាមទាំង១៧រូបលពមទាំងសាស្តសាថ ចររនិងជាំនួយការចាំនួន៦រូប៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

  
 

 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទម្រតៀម្មលួ ន្ចូលរមួ្្ហការកនុ ងការទរៀប្ចាំម្រពឹតរ កិារណ៍្ស្តងាក ន្រឆ្ន ាំ ២០១៨

ផាយធៅម្ថងទើ១៤ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធដើមផើអបអរសាទរពិធើបុណរចូលឆ្ប ាំថយើ លបម្ពណើ ជាតិដខ្យរ ឆ្ប ាំវកសាំរទឹនិស័ក ព.ស ២៥៦១្នចូល២៥៦២ខាងមុខ្ធនោះ 
លពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថដដល នឹងលតូវធរៀបចាំធ ើងធៅរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ នឹងមានទលមងក់ាន់ដតធាំជាងឆ្ប ាំមុនៗ។  
 
មានលបសាសនក៍បុងពិធើជួបពិភាកាការងាររវាងស ភាពស ពន័នយុវជនកមភុជា និងថ្នប ក់ដឹក ាំអាជាញ ធរជាតិអបសរាសថើពើ
ដាំធណើ រធឆ្ភ ោះធៅកាន់លពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថឆ្ប ាំ២០១៨  រធសៀលម្ថងទើ១៣ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហុ៊ន ម៉ន៉ី 
បានបញ្ញជ ក់ថ្ន លពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថឆ្ប ាំថយើធនោះនឹងបធងកើនកមយវធិើរ ូតដល៣់២កមយវធិើ ដដលបងាា ញអាំពើលបម្ពណើ  ទាំធនៀម
ទមាវ បនិ់ងវបផធមរ៌បស់ដខ្យរដ៏សាំបូរដបបជាមួយការជួយរមួពើយុវជនសយ័លគចិតថដល់ធៅជាង៤ ន ់ក។់  
 
ធោងាមបទបងាា ញធដ្ឋយ ឯកឧត្តម សុខ សបាយណា លបធានដផបកលបតិបតថិម្នលពឹតថការណ៍អងគរសស្តងាក នថ បញ្ញជ ក់ថ្ន 
អងគរសស្តងាក នថឆ្ប ាំធនោះនឹងដកសលមួល និងបដនទមនូវកមយវធិើថយើៗមួយចាំនួនធទៀត ធដើមផើឲ្រមានទក់ទញកានដ់តខាវ ាំង ដូចជា 
ស សសវចិិលតវាយ  ដដលជាការកមយវធិើបងាា ញលកមាដខ្យរដវ៏ចិិលតលបដវង១០០០ដម លត កមយវធិើម្លពលបសិទនើធដើមផើបណថុ ោះការ
លសឡាញ់ម្លពធឈើនិងសតឝម្លពនិងកមយវធិើបាញ់លពួញជាធដើម។ល។  
 
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា មានលបសាសនក៍បុងកិចចលបជុាំពិភាកាធនោះថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរា 
បានធលតៀមខ្វួនរចួរាល់ ធដើមផើស ការធរៀបចាំលពឹតថិការណ៍ដស៏ាំខានធ់នោះធ ើយ។ ជាកដ់សថង លកុមការងារម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

បានធដ្ឋោះលសាយជូននូវសាំណូមពរ១០១ចាំណុច កបុងចាំធ្យម១០៤សាំណូមពរ ដដលលកុមការងារធរៀបចាំលពឹតថិការណ៍បាន
ធសបើមកអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ចាំណុចដដលធៅធសសសល់តិចតួច លកុមការងារកាំពុងបនថធដ្ឋោះលសាយជូនលកុមការងារធរៀបចាំ
លពឹតថិការណ៍បដនទមធទៀត។  
 
គួររ ាំឭកថ្ន លពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថលតូវបានធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយស ភាពស ពន័នយុវជនកមភុជា ធលកាមកិចចស ការពើ
លកសួង និងសាទ បន័ កព់័ននជាធលចើន។ លពឹតថិការណ៍ធនោះបានទកទ់ញនូវធភញៀវធទសចរជាតិ និងអនថរជាតិមកកានត់ាំបន់
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរកានដ់តធលចើនធ ើងៗជាកដ់សថងធៅឆ្ប ាំ២០១៧កនវងធៅ ធភញៀវធទសចរមានចាំនួនជាង១លាន៦ដសន ដដល
មានកាំធណើ នដល់ធៅ៧២៥%ធធៀបនឹងឆ្ប ាំ២០១៣ដដលជាឆ្ប ាំដាំបូងម្នការធរៀបចាំលពឹតថិការណ៍៕ 
 

   
 

  
 

 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាយកប្ ពិទសាធន៍្ម្ររប់្ម្ររងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ទៅប្ទម្រងៀន្និ្្សតិទៅម្រប្ទ ្ជប្ នុ្ 
ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង បាន ាំយកបទពិធសាធន ៍និងការរកធ ើញថយើៗ  ម្ន
ការងារលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធៅបធលងៀនដល់និសសតិពើរថ្នប កម់្នសាកលវទិាល័យ Kanazawa ម្នលបធទសជប ុន។ 
ការបធលងៀនធនោះធធឝើធ ើងាមរយៈ កិចចស លបតិបតថិការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងសាកលកវទិាល័យរដឌរបស់ជប ុន 
Kanazawa ដដលបានធធឝើការសិកាលសាវលជាវរមួោប ធលើបញ្ញា ទឹក បរសិាទ ន ជើវភាពរបស់លបជាពលរដឌ និងវបផធមរ៌បស់
លបធទសកមភុជា និងជប ុន។ កិចចស លបតិបតថិការធនោះធធឝើធ ើងាាំងពើឆ្ប ាំ២០០៥ និងបនថរ ូតដល់មកដល់បចចុបផនប។ 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    74 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលកាយបញ្ចប់ការធធឝើបទបងាា ញចុងធលកាយ  ធពលថយើកនវងធៅធនោះ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ បានធលើកធ ើងថ្ន ាមរយៈកិចច
ស លបតិបតថិការធនោះ ចប់ពើឆ្ប ាំ២០០៧មក ធៅកាំ ុងដខ្មករា និងដខ្កុមមៈ ថ្នប ក់ដឹក ាំម្នសាកលវទិាល័យ Kanazawa
ដតងអធញ្ជ ើញរូបោតម់កបធលងៀន ឬធធឝើបទបងាា ញដល់និសសតិជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ ចបព់ើឆ្ប ាំ២០១៤មក ធដ្ឋយសាកលវទិាល័យ 
Kanazawa យល់ធ ើញថ្ន ការបធលងៀន និងការធធឝើបទបងាា ញធនោះមានសារៈសាំខាន់ ធទើបបានដតងាាំងឯកឧតថមជាសាស្តសាថ
ចររ Visiting Professor ធដើមផើធធឝើបទបងាា ញអាំពើបទពិធសាធនម៍្នការងារលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធដ្ឋយធតថ តសាំខាន់
ធលើការលគបល់គងទឹកបរសិាទ ននិងជើវភាពរបស់លបជាពលរដឌជាធដើម។  
 

ធោងាមបទពិធសាធន៍ម្នការបធលងៀន និងបទបងាា ញដ៏មានសារៈសាំខានធ់នោះ សាកលវទិាល័យកប៏ានបញ្ជូ ននិសសតិ
ឲ្រមកធធឝើកមយសិកា ដសឝងយល់អាំពើវបផធមដ៌ខ្យរ និងសិកាអាំពើការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរធៅអាជាញ ធរជាតិអបសរារយៈ
ធពល២សបាថ  ៍សលមាបនិ់សសតិពើ៨ធៅ១០ កជ់ាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។  
 

ធលៅពើធធឝើបទបងាា ញធៅសាកលវទិាល័យ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ កប៏ានធឆវៀតធពលដ៏មានតម្មវធៅបាំធពញទសសនកិចចសិកា 
ធៅទើលកុងKomatsu និងសាកលវទិាល័យKomatsu និងបានជួបពិភាកាជាមួយថ្នប កដឹ់ក ាំលកុង និងសាកលវទិាល័យ
ធដើមផើរតឹចាំណងស លបតិបតថិការបដនទមធទៀតរវាងធខ្តថ Komatsu និងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ កដូ៏ចជាធខ្តថធសៀមរាបទាំងមូល។  
 

ធនោះជាធមាទនភាពមួយ ដដលថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាមានសមតទភាព ធ ើយលតូវបានទទួលសាគ ល់ធដ្ឋយ     
សាកលវទិាល័យរដឌរបស់លបធទសជប ុនធលើឆ្កអនថរជាតិ ពើការងារលសាវលជាវ និងការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ក៏ដូចជា
ការដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងលាៗ ធនោះដល់និសសតិបរធទស ម្នលបធទសដ៏ធជឿនធលឿនធទៀតផង៕ 
 

រូបភាពពើ៖ឯកឧតថម ងធ់ៅ  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទរៀប្ចាំពិធីទោរពវិញ្ញា ណកខន្ធ ្ទម្រ ចវិបុ្លប្ញ្ញា  ្ុម អាន្ ទៅសាន ក់ការកណារ ល 

ទដើម្បីរឭំកមួប្១ឆ្ន ាំ នន្រម្ណភាព 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៥ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កបុងឱកាសខួ្បមួយឆ្ប ាំម្នមរណភាពរបស់ សពមតចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន អតើតឧប យករដឌមស្តនថើ រដឌមស្តនថើទទួលបនធុកទើ
សថើការគណៈរដឌមស្តនថើ និងជាអតើតលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅម្ថងទើ១៣ និង១៤ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ថ្នប កដឹ់ក ាំ និងមស្តនថើ
បុគគលិកមួយចាំនួន ធលកាមការដឹក ាំរបស់ធលាកជាំទវលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធៅធោរពវញិ្ញដ ណកខនន ធដើមផើរ ាំឭកខួ្ប១ឆ្ប ាំ 
ធៅធគ ដ្ឋឌ នរបស់សធមថច រាជធានើភបាំធពញ។ ធដ្ឋយដ ក ថ្នប កដឹ់ក ាំ និងមស្តនថើបុគគលិករបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាជាធលចើន
រូប ដដលជាប់ភារកិចចមិនបានធៅចូលរមួពិធើធៅរាជធានើភបាំធពញ ក៏បានចូលរមួធោរពវញិ្ញដ ណកខននធៅទើសាប កក់ារក ថ្ លម្ន
អាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
ការចូលរមួធោរពវញិ្ញដ ណកខននធៅធពលធនោះ លតូវបានធរៀបចាំធ ើងធដើមផើសដមថងនូវការដឹងគុណចាំធ ោះសធមថចវបុិលបញ្ញដ  ដដល
សធមថចធាវ បប់ានដឹក ាំការងារលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរកបុងឋានៈជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា សធលមចបានលទនផល
ោ ងលតធចោះលតចង ់ធធឝើឲ្រអងគររកាបាននូវតម្មវធលចធធាវ ជាសាកល និងកានដ់តមានភាពលផើលាញ    ទូទាំងសកលធលាក។ 
ធឆវៀតកបុងឱកាសដម៏្ថវថ្នវ ធនោះ ថ្នប កដឹ់ក ាំ មស្តនថើបុគគលិក ឆ្យ ាំ កមយករទាំងអស់ដដលធាវ បរ់ស់ធលកាមឱវាទរបស់សពមតចវបុិល
បញ្ញា  សូមធលើកធ ើងនូវកងការមហាកុសលលគប់ោ ងឧទធិសជូនចាំធ ោះសធមថច សូមសធមថចបានធៅកានសុ់គតិភពកុាំបើខា
ន។ ជាមួយោប ធនោះ ថ្នប ក់ដឹក ាំនិងមស្តនថើបុគគលិកទាំងអស់ធបថជាញ ដថរកានូវធករដាំដណលដម៏្ថវថ្នវ របស់ដូនា កដូ៏ចជាសាប ម្ដ
ការ រមរតកដូនជាបនថប ធ បរ់បស់ថ្នប កដឹ់ក ាំជាតិឲ្របានគងវ់ងសយូរអដងឝងតធៅ។  
 
សពមតចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន បានទទួលមរណភាពកាលពើម្ថង៣ធរាជ ដខ្ផលគុន ឆ្ប ាំវក អដឌស័ក ពុទនសករាជ២៥៦០ 
លតូវនឹងម្ថងទើ១៥ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៧ធវលាធមា ង១៨:៣២ ទើធដ្ឋយធរាោ ធកបុងជ យ យុ៦៦ឆ្ប ាំ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

តាំណាងទោកជាំវារវម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទៅ្ួរ្ុម ុកខម្ស្តន្រ  ី

 ខ្ដលជួប្ឧប្ ទ វទហតុទម្រោេះថ្នន ក់ចរាចរណ៍

ផាយធៅម្ថងទើ១៦ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅលាង ចម្ថងទើ១៥ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលាក ធ ង សុតឌើ អគគ យករងម្នអគគ យកដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ វបផធម៌ ជាតាំ្ង
ដខ៏្ភងខ់្ភស់របស់ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
បានធៅសួរសុខ្ទុកខ ធលាក ធទព តូនើ អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌ និងបរសិាទ ន ម្នអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរា ដដលកាំពុងសលមាកពាបាលធៅមនធើរធពទរកាល់ដម លតរាជធានើភបាំធពញ ធលកាយជួបឧបទធវធ តុធលោោះថ្នប ក់
ចរាចរណ៍ធៅលសុកសនធុក ធខ្តថកាំពងធ់ាំ  រធសៀលម្ថងទើ១៤ ដខ្មើ  ធពលចុោះបាំធពញការងារ។កបុងឱកាសធៅសួរសុខ្ទុកខ
ធ ោះ ធលាក ធ ង សុតឌើ កប៏ាន ាំ ាំនូវការតថ ាំធផញើសួរសុខ្ទុកខ និងជូនពរសូមឱរ ធលាក ធទព តូនើ បានឆ្បជ់ាសោះធសផើយ 
និងបានយកថវកិាចាំនួន២លានធរៀល ឧបតទមមជូនដល់ធលាកធដើមផើពាបាលជាំងឺ  ផងដដរ។ សកមយភាពធនោះ បញ្ញជ ក់ឱរធ ើញ
ពើការយកចិតថទុកដ្ឋក់របស់លបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ពើសុខ្ទុកខរបស់មស្តនថើ និងបុគគលិកធលកាមបងាគ បល់គបជ់ានថ់្នប កដ់ដល
ជួបលបទោះនូវបញ្ញា លាំបាកនិងមានទុកខធុរៈ  កបុងជើវតិ។  
 
ធលាក ធទព តូនើ កប៏ានដថវងអាំណរគុណោ ងលជាលធលៅចាំធ ោះធលាកជាំទវលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលបានយកចិតថទុកខ
ដ្ឋកព់ើសុខ្ទុកខរបស់ធលាកកបុងធពលជួបធលោោះអាសនប។ ទឹកចិតថនិងទធងឝើទាំងធនោះ ជាភាពកក់ធៅថ ខាវ ាំង្ស់សលមាបធ់លាក
និងលកុមលគួសារ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីម្រពឹតរ កិារណ៍្ម្រាម្រតីទៅម្របាសា អងគ រវតរ  

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

  
 

ម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា្ខ្ម្រងការទសាកសារ យចាំទ េះឧប្ ទ វទហតុអរគ ភ័ីយនន្សាលម្ទហាម្រ្ពអងគ រ  

និ្ង្ន្ាទម្រជ្ញម្ខ្ម្រជងតាម្ល ធភាពកនុ ងការជួ្ជុលទ ើងវិៅ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា ធឆវៀតកបុងឱកាស
មកបាំធពញភារកិចចធៅធខ្តថធសៀមរាប បានអធញ្ជ ើញធៅពិនិតរសាលមធហាលសពអងគរ  លពឹកម្ថងទើ១៧ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨
ធនោះ។ 
 
ការអធញ្ជ ើញធៅពិនិតរសាលមធហាលសពអងគរធនោះ ធធឝើធ ើងប ធ បព់ើសាលមធហាលសពដធ៏ាំ ដដលបានបងាា ញទសសនើយភាព   
ដអ៏សាច ររម្នអាររធម៌ដរុ៏ងធរឿងរបស់ដខ្យរមួយធនោះ ធទើបដតលតូវអគគើសនើឆ្បធឆោះកាលពើម្ថងទើ១៦ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ មសលិមិញ។ 
ជាមួយោប នឹងការចុោះពិនិតរ ធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើក៏បានសដមថងនូវការធសាកសាថ យោ ងខាវ ាំង លពមទាំងសនាជួយធលជាមដលជង
ាមលទនភាពលគបោ់ ង ដដល កព់ន័ននឹងសមតទកិចចរបស់លកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ ធដើមផើឲ្រសាលមធហាលសពធនោះ
អាចមានលទនភាពសដមថងធ ើងវញិនូវតធ ាំងទសសនើយភាពដអ៏សាច ររទាំងធ ោះ។ 
 

សាលមធហាលសពអងគរ លតូវបានសាងសង់ធដ្ឋយគធលមាងវនិិធោគរមួោប រវាងអបកវនិិធោគចិន និងវនិិធោគកបុងលសុក ដដល
មានទើាាំងធៅជាបបុ់រ ើលបិមលបិយធខ្តថធសៀមរាប។ សាលមធហាលសពធនោះធទើបដតដ្ឋកស់ធមាភ ធធលបើលបាស់ជាផវូវការកាលពើ    
ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៧កនវងធៅ និងលតូវបានឆ្បធឆោះធដ្ឋយធលោោះអគគើភ័យធៅលពឹកលពលឹមម្ថងទើ១៦ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈចុេះម្រតួតពិនិ្តយការទម្រតៀម្្ទាភ ធសារម្ន្ទ រីធម្ែជ្ញតិ្កល 

្ទម្រចទតទជ្ញហ នុ្ខ្្ន្ម្រពេះវិហារ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
សារមនធើរធមយជាតិសកលសធមថចធតធជា  ុនដសនលពោះវហិារ នឹងលតូវសធមាម ធដ្ឋក់ឲ្រធលបើលបាស់ជាផវូវការធលកាមអធិបតើភាពដ៏
ខ្ភងខ់្ភស់ សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា ធៅម្ថងអងាគ រ ០៤ធកើត     
ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២០ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធដើមផើធលតៀមខ្វួនឲ្ររចួរាល់សលមាប់ការសធមាម ធលបកបធដ្ឋយភាពលាលបធសើរ  ម្ថងអាទិតរ ០២ធកើត ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក 
ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ១៨ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលត
សិលផៈនិងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរាបាន ដឹក ាំលកុមការងារជាំ ញមកពើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ ចុោះពិនិតរធដ្ឋយតធ ល់នូវការធរៀបចាំ និងដ្ឋកា់ាំងបងាា ញសមុចចយ  កបុងសារមនធើរ។ 
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន សារមនធើរធមយជាតិសកលសធមថចធតធជា  ុនដសនលពោះវហិារ មានទើាាំងធៅភូមិធមយជាតិ  ុាំលសដអម        
លសុកជាាំកានថ ធខ្តថលពោះវហិារ លបមា ណ២៣គើ ូដម លតពើរមណើ យដ្ឋឌ នលបាសាទលពោះវហិារដដលជាធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ 
 

     
 

     
 

ទោកជាំវារវ ខ្ម្ ន្ ា្ំអន្ និ្ងទោកជាំវារវ ទភឿង្កុណា ដឹកនាាំ ម្ស្តន្រ រីាជការ ្ប្បុរ្ជន្និ្ងអនកជាំនាៅ 

ទធប ើពិធីម្របុ្ងពលីទប្ើកការ ឋ ន្ជួ្ជុលម្របាសា ចតុមុ្មនន្ម្រកុម្ម្របាសា បាកាណ(ម្រពេះម័ន្ធ កាំពង់សាប យ) 

ទៅទមតរ ម្រពេះវិហារ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២០ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ពលកជ ៊ុំទាវ មម៉ន ស ៊ុំអន ឧប យករដឌមស្តនថើ រដឌមស្តនថើលកសួងទាំ កទ់ាំនងជាមួយរដឌសភា លពឹទនសភា និងអធិការកិចច និង 
ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ ធដ្ឋយមានការចូលរមួពើអភិបាលម្នគណៈអភិបាល
ធខ្តថលពោះវហិារ បានដឹក ាំមស្តនថើរាជការ អបកជាំ ញដផបកអភិរកសជួសជុលលបាសាទ ឆ្យ ាំការ រលបាសាទ ធធឝើពិធើ    លបុងពលើ
ធបើកការដ្ឋឌ នជួសជុលលបាសាទចតុមុខ្ម្នលកុមលបាសាទបាកាណ(លពោះខ្័ននកាំពងស់ាឝ យ) ធៅម្ថងចនធ ០៣ធកើត ឆ្ប ាំ រកា នពឝ
ស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ១៩ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨។ 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    80 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ដថវង ធពលធនោះ ធលាកជាំទវ ឧប យករដឌមស្តនថើ បានធលើកធ ើងថ្ន ធដ្ឋយលបាសាទរបស់ធយើងលតូវបានខូ្ចខាត ដបកបាក់
ធដ្ឋយសារសស្តងាគ ម ដតធពលធនោះ សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន លបមុខ្ម្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា បានធធឝើ
ឲ្រលបធទសធយើងមានសុខ្សនថិភាព សុវតថិភាពធពញធលញ និងការរ ើកចធលមើនលគបវ់សិ័យ និងមា ងធទៀតធដ្ឋយ  លកសួងវបផធម ៌
និងវចិិលតសិលផៈមានលទនភាពជាំ ញលគបល់ោនក់បុងការជួសជុលធទើបធយើងចាំបាច់លតូវដតជួសជុល អភិរកសសមផតថិធបតិកភណឍ  
ជាតិធ ើងវញិសាំធៅធលើកកធមកើងដួងលពលឹងជាតិ។ បដនទមធលើសធនោះ ធលាកជាំទវកប៏ានធសបើឲ្រលបជាពលរដឌដខ្យរចូលរមួដថរកា
លទពរសមផតថិដដលជាមរតកដូនា និងជាដួងលពលឹងជាតិឲ្របានគង់វងសទាំងធៅជាំ នធ់នោះ ជាំ នកូ់នធៅធយើងធលកាយៗធទៀត។  
 
ថវកិាសលមាប់ការជួសជុលលបាសាទចតុមុខ្គឺបានមកពើសកមយភាពសបផុរសធម៌ និងពិធើបុណរតក លបាកដ់ដលធលាកជាំទវ 
ឧប យករដឌមស្តនថើ បានខិ្តខ្ាំផថួចធផថើម ធពលកនវងមក។ គួរបញ្ញជ ក់ថ្ន លបាសាទចតុមុខ្មានទើាាំងធៅភូមិរណសិរស លសុក
សងគមថយើ ធខ្តថលពោះវហិារ និងសទិតកបុងលកុមលបាសាទបាកាណ(លពោះខ្ន័នកាំពងស់ាឝ យ) ដដលជាទើាាំងលបវតថិសាស្តសថកបុងបធងកើតនិង
 ឝកឹហាតក់ងទព័មុនធពលលពោះបាទជយ័វរ យន័ទើ៧ធធឝើការដធណថើ មឯករាជរពើការ វ្ ន នម្ននគរចមា ៕ 
 

      
 

  
 

ពិធីម្របុ្ងពលី្ទាភ ធសារម្ន្ទ រីធម្ែជ្ញតិ្កល្ទម្រចទតទជ្ញហ នុ្ខ្្ន្ម្រពេះវិហារម្រប្ម្រពឹតរ ទៅទម្រកាម្

 អធិប្តីភាពទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ

ផាយធៅម្ថងទើ ២០ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានអធញ្ជ ើញជា
អធិបតើកបុងពិធើលបុងពលើការដ្ឋកឲ់្រ ដាំធណើ រជាផវូវការសារមនធើរធមយជាតិសកល សធមថចធតធជា  ុនដសនលពោះវហិារធៅម្ថងចនធ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

០៣ធកើត ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ១៩ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយមានការចូលរមួពើ ឯកឧត្តម 
សួស យ៉រ៉ អបកតាំ្ងរាស្តសថមណឍ លលពោះវហិារ មស្តនថើរាជការ និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន។ សារមនធើរធមយជាតិសកលសធមថច
ធតធជា  ុនដសនលពោះវហិារ មានទើាាំងធៅភូមិធមយជាតិ  ុាំលសដអម លសុកជាាំកានថធខ្តថលពោះវហិារ នឹងសធមាម ធដ្ឋកឲ់្រដាំធណើ រ
ការជាផវូវការធៅម្ថងអងាគ រ ០៤ធកើត ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២០ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 

  
 

  
 

រណៈកាែ ធិការអាយ្ីុ្ីុ-ម្រពេះវិហារ ទប្ើកកិចា ម្រប្ជុាំទពៅអងគ ទលើក ី៤ 

ទតរ តទលើការជួ្ជុលម្របាសា ម្រពេះវិហារ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងពុធ ០៥ធកើត ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២១ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ គណៈកមាយ ធិការ
សលមបសលមួលអនថរជាតិសលមាប់ការអភិរកស និងធលើកតម្មវរមណើ យដ្ឋឌ នលបាសាទលពោះវហិារ បានធបើកកិចចលបជុាំធពញអងគ 
ធលើកទើ៤របស់ខ្វួនធៅសាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធខ្តថធសៀមរាប។ កិចចលបជុាំបានធតថ តធលើលបធានបទសាំខាន់ៗ មួយចាំនួន
ដូចជាការងារអភិរកសនិងអភិវឌណធៅលបាសាទលពោះវហិារនិងលបាសាទធកាោះធករ។  
 
អងគលបជុាំមានការអធញ្ជ ើញចូលរមួដខ៏្ភង់់ខ្ភស់ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជា
លបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ស លបធានកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-លពោះវហិារ មានលបធទសចិន និងលបធទសឥ ឍ្  តាំ្ងទូត សាទ បន័
ម្ដគូអភិវឌណន៍មស្តនថើរាជការលពមទាំងអបកជាំ ញជាតិនិងអនថរជាតិជាធលចើន។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

មានលបសាសនក៍បុងពិធើធបើកកិចចលបជុាំធពញអងគធលើកទើ៤ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា បានសដមថងអារមយណ៍សបាយ
រ ើករាយដដលបានចូលរមួកបុងកិចចលបជុាំនិងបងាា ញនូវការវវិតថម្នការងារសាំខាន់ៗ ដដលភាគើ កព់ន័ន បានបាំធពញ ធពលកនវង
មក ធលើការងារជួសជុល និងអភិរកសទាំងធៅលបាសាទលពោះវហិារ និងធៅលបាសាទធកាោះធករ។ រ ើឯកិចចលបជុាំ ធពលធនោះកក៏ាំពុង
បងាា ញនូវដាំធណើ រការដ៏លតឹមលតូវ ធ ើយធលាកជាំទវសងឃមឹថ្ន សកមយភាពការងារជួសជុលកបុងលបាសាទលពោះវហិារ និងតាំបន់
ធកាោះធករ នឹងលតូវបានពលងើក ធពលខាងមុខ្។ 
  
កបុង មអាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ ធលាកបណឍិ ត គឹម ធសារា លបធានអាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ បានលបសាសនថ៍្ន អងគលបជុាំធនោះ
មានរធបៀបវារៈសាំខាន ់ ធតថ តធលើការស លបតិបតថិការ ពិធសសស លបធានលបធទសចិន និងឥ ឍ្  រមួជាមួយម្ដគូស 
លបតិបតថិការធផសងៗធទៀត ដដលបានបងាា ញឆនធៈម្នការចូលរមួជួសជុលលបាសាទលពោះវហិារ និងមួយដផបកធទៀតធៅលបាសាទ
ធកាោះធករ។ បដនទមធលើសធនោះ អងគលបជុាំកនឹ៏ងពិភាកាផងដដរអាំពើបញ្ញា បរសិាទ នផងដដរធល ោះថ្ន ធដ្ឋយសារទើធ ោះជាតាំបន់ភបាំ 
ធ ើយធៅដខ្វសាមានបញ្ញា ទឹក ូរធលចោះនិងដខ្លបាាំងមានធភវើងធឆោះម្លព។ 
  
គួរបញ្ញជ កថ់្ន ធៅលបាសាទលពោះវហិារមានធខាវ ងទឝ រ (Gupura) ចាំនួន៥ ដដលនើមួយៗមានភាពលទុឌធលទម។  ធពលកនវង
មកភាគើចិន ធាវ បប់ានសនាជួសជុលលបាងគនិងធខាវ ងទឝ រទើ១ ទើ២ និងទើ៣ ចាំដណកឯភាគើឥ ឍ្  សនាជួយជួសជុល
ធខាវ ងទឝ រទើ៥និងជធណឋើ រខាងធជើង។រឯិលបធទសរុសសុើកប៏ានសនាជួសជុលធខាវ ងទឝ រទើ៤ផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទោកជាំវារវម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាជួប្ពិភាកាជ្ញមួ្យសាថ ប័្ន្អន្រ រជ្ញតិខ្ដលកាំពុងប្ាំទពៅការងារ 

ទៅកនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ចបា់ាំងពើអងគរបានចុោះកបុងបញ្ជ ើធបតិកភណឍ ពិភពធលាកធៅឆ្ប ាំ១៩៩២ មានសាទ ប័នអនថរជាតិជាធលចើនបានចូលរមួកបុងការ
ជួយធលសាចលសងអ់ងគរ ដដលមានទាំងគធលមាងអភិរកស ជួសជុលលបាសាទ លសាវលជាវ បណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសស និង
អភិវឌណនស៍ គមនជ៍ាធដើម។  
 
ធដើមផើពលងឹងកិចចស លបតិបតថិការឲ្រកាន់ដតលាលបធសើររវាងសាទ បន័អនថរជាតិទាំងធនោះ  លពឹកម្ថងលព សផតិ៍ ០៥ធកើត ដខ្ធចលត 
ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២២ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌ 
និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានជួបពិភាកាជាមួយតាំ្ងសាទ បន័អនថរជាតិលគបក់ារដ្ឋឌ នទាំងអស់ 
ដដលកាំពុងបាំធពញការងារធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ធោលបាំណងសាំខានម់្នជាំនួបពិភាកា ធពលធនោះ គឺសាំធៅជាំរុញកិចចស លបតិបតថិការឲ្រកាន់ដតមានការជិតសបិទនាមរយៈ
ការដសឝងយល់នូវបញ្ញា លបឈម  ដដលការដ្ឋឌ នអនថរជាតិជួបលបទោះកបុងការអនុវតថការងារគធលមាងនើមួយៗ និងចូលរមួ
ចាំដណកធដ្ឋោះលសាយនូវបញ្ញា លបឈមធផសងៗកបុងនយ័ជាំរុញឲ្រដាំធណើ រការអភិរកស ជួសជុលលបាសាទកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ
ដាំធណើ រការធៅធដ្ឋយរលូននិងរកាបាននូវតម្មវធលចធធាវ ជាសាកលម្នអងគរ។ 
  
មានលបសាសនក៍បុងជាំនួបពិភាកាធនោះ ធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើក៏បានដថវងរ ាំលឹកអាំពើលទនផលដ៏លាលបធសើរដដលសធលមចបាន      
 ធពលកនវងមក និងសដមថងការអរគុណដល់សាទ ប័នអនថរជាតិទាំងអស់ ដដលបានរមួចាំដណកោ ងសាំខានក់បុងកិចចការ    
អភិរកស និងអភិវឌណន៍រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធល ោះធបើោយ នការជួយធលជាមដលជងពើប ថ្ លបធទសជាម្ដគូាាំងពើធដើមមកធទ អងគរ
មិនអាចធគចផុតពើភាពលបឈមនឹងធលោោះថ្នប កប់ានធ ើយ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

ម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាជួប្ពិភាកាការងារជ្ញមួ្យវិ្័យឯកជន្ទដើម្បីប្ទងក ើន្រុណភាពវិ្័យ

 ទ ្ចរណ៍កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨   
  
ធៅរធសៀលម្ថងលព សផតិ៍ ០៦ធកើត ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស ២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២២ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ពលក
ជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានជួបពិភាកាការងារ
ជាមួយតាំ្ងវសិ័យឯកជន ធដើមផើធលើកកមភស់គុណភាពធសវាកមយធទសចរណ៍កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ កិចចលបជុាំធនោះមាន
អបកតាំ្ងមកពើលកុម  ុនឯកជន ស ឌ្ ោរ វសិ័យធទសចរណ៍ មគគុធទសកធ៍ទសចរណ៍ជាធដើម ដដលសរុបទាំងអស់
លបមាណ៣០ ក។់  
 

ធោលបាំណងម្នកិចចលបជុាំធនោះ គឺធដើមផើពិភាកាតវ ស់បឋូរធោបល់ធដ្ឋយចាំ រ ធលើកិចចស លបតិបតថិការ  ជាមួយវសិ័យឯក
ជនធដើមផើដសឝងយល់ និងរកដាំធ្ោះលសាយ សាំធៅអភិវឌណន៍វសិ័យធទសចរណ៍កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរឱរមានការអភិវឌណ
លបកបធដ្ឋយធចរ ើភាព។ កបុងធ ោះដដរ កិចចលបជុាំធនោះកធ៏ដើមផើដសឝងរកដាំធ្ោះលសាយរមួមួយរវាងសាទ បន័រដឌ និងវសិ័យឯកជន 
ធធឝើោ ង្ឱរធភញៀវធទសចរមកទសស រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ទទួលបានបទពិធសាធនល៍ាៗ កបុងដាំធណើ រកមានថរបស់ខ្វួន។  
 

ដថវងកបុងពិធើធ ោះ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា បានសដមថងអារមយណ៍សបាយរ ើករាយ និងអរគុណដល់វសិ័យឯកជន 
ដដលបានចូលរមួកបុងការអភិវឌណវសិ័យធទសចរណ៍កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដូចជាការផសពឝផាយពើសមផតថិវបផធមដ៌ខ្យរដល់
ធទសចរណ៍ធៅធលើសាកលធលាកបានដឹងពើភាពអសាច រររបស់កមភុជា។ ធលើសពើធនោះធទៀត ធលាកជាំទវធជឿជាក់ថ្នកិចចស 
លបតិបតថិការធនោះនឹងបនថធៅមុខ្ជានិរនថ ធ ើយធសបើឲ្រមានការពិភាកាឬមានទាំ កទ់ាំនងធដ្ឋយតធ ល់មកអាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា្ទម្រម្ចប្ទងក ើត រណៈកម្ែការដឹកនាាំ និ្ង្ម្រម្ប្្ម្រមួ្ល 

ទរៀប្ចា្ំ ណារ ប់្ធាន ប់្អនកលក់ដូរកនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធដើមផើធរៀបចាំស ថ្ ប់ធាប បអ់បកលកដូ់រកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ឲ្រសកថិសមនឹងតម្មវរបស់អងគរ ដដលជាសមផតថិធបតិកភណឍ
ពិភពធលាក អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានសធលមចបធងកើតគណៈកមយការ ចលមុោះមួយដដលមានសមាសភាពពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
អាជាញ ធរធខ្តថធសៀមរាប កមាវ ាំងសមតទកិចច និងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នដដលសទិតធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
គណៈកមយការធនោះបធងកើតធ ើងាមធសចកថើសធលមចធលខ្១១សសរ របស់លកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈចុោះម្ថងទើ២២ ដខ្មករា 
ឆ្ប ាំ២០១៨។ ាមធសចកថើសធលមចធនោះ គណៈកមយការចលមុោះមានសភាពពើអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាលបធាន សមាសភាពពើរដឌបា
លធខ្តថធសៀមរាបជាអនុលបធាន និងមានអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នដដលសទិតធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរជាសមាជិក។  
 
 រធសៀលម្ថងសុលក ៧ធរាច ដខ្ផលគុន ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ពស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២៣ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ               
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុង មលបធានម្នគណៈកមយការធនោះបានដឹក ាំកិចចលបជុាំជា
ធលើកដាំបូងជាមួយសមាជិកសមាជិកា ធដើមផើតវ ស់បថូរធោបល់ោប សថើពើការអនុវតថធសចកថើសធលមចខាងធលើឲ្រសធលមចបានលទន
ផលលាលបធសើរ។  
 
មានលបសាសនក៍បុងកិចចលបជុាំធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បានធរៀបរាប់ពើធដើមធ តុដដលជាំរុញឲ្រមានការបធងកើតគណៈកមយ
ការធនោះធ ើង។ ឯកឧតថមបញ្ញជ ក់ថ្ន ធបសកកមយដស៏ាំខានប់ាំផុតម្នគណៈកមយការធនោះគឺធធឝើោ ង្រកា ស ថ្ ប់ធាប បឲ់្រ
បានលាលបធសើរ កបុងន័យទក់ទញធភញៀវធទសចរមកកាន់អងគរកានដ់តធលចើន ជាពិធសសធ ោះគឺ រកានូវភាពម្ថវថបូររបស់រមណើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរធយើង។  
 
ឯកឧតថមបដនទមថ្ន “អាជាញ ធរជាតិអបសរាមិនហាម្ត់ធទការលក់ដូរកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធយើងមានដតជាំរុញឲ្រអបកលសុក
អងគរមានឱកាសបានលក់ដូរ ធដើមផើបធងកើនកលមិតជើវភាពរបស់ពួកោត។់ ដតធយើងកល៏តូវគិតគូរពើភាពម្ថវថបូរបស់អងគរ ាមរយៈ
ការធរៀបចាំពួកោតឲ់្រលកដូ់រាមទើាាំងសមរមរ មានស ថ្ ប់ធាប ប់ មានសុចរតិភាពកបុងអាជើវកមយរបស់ោត់ជាមួយធភញៀវ
ដដលមកទសស អងគរ”។  
 
ធលាក សុខ្ ថុល  យករងរដឌបាលសាលាធខ្តថធសៀមរាប កបុង មអនុលបធានម្នគណៈកមយការធនោះ បានធលើកធ ើងថ្ន 
សាលាធខ្តថធសៀមរាប រមួទាំងអាជាញ ធរដដនដើោាំលទទាំងលសុងនូវការបធងកើតគណៈកមយការធនោះធ ើង។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន        
រដឌបាលធខ្តថធសៀមរាបកដូ៏ចជាអាជាញ ធរជាតិអបសរាដដរ គឺធតថ តធលើស ថ្ ប់ធាប បរ់ធបៀបធរៀបរយ ធធឝើោ ង្ឲ្រ            
ធខ្តថធសៀមរាបកដូ៏ចជាតាំបន់អងគរសកថិសមជាតាំបន់ធបតិកភណឍ  ដដលកាំពុងដតទទួលបានការចប់អារមយណ៍ពើសាំ្កធ់ភញៀវ
ធទសចរកានដ់តធលចើនធ ើងៗ។  
 
ឆវងាមការពិភាកាោប កបុងកិចចលបជុាំធនោះ អងគលបជុាំទាំងអស់បានបងាា ញការោាំលទនិងសនាចូលរមួសកមយភាពធរៀបចាំស ថ្ ប់
ធាប បអ់បកលកដូ់រធៅរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរឲ្រកានដ់តលាលបធសើរធ ើងជាលាំដ្ឋប៕់ 
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ជ្ញងទ ើ ជ្ញងចាល ក់ និ្ង្ិលបៈករអន្រ រជ្ញតិជ្ញង១០០ម្រប្ទ ្ 

ចូលរមួ្ ាំ ទដើម្ទ ើទៅប្រទិវណម្របាសា ម្របិ្យ៍ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៧ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងទើ២៣ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ជាងធឈើ ជាងចមាវ ក ់ សិលផករ មកពើលបមាណជា១០០លបធទស សរុប          
លបមាណ៣០០ កធ់ៅជុាំវញិពិភពធលាកបានមកជួបជុាំោប  ចូលរមួដ្ឋាំធដើមលកញូងចាំនួន២០០ធដើមជាមិតថភាពធៅខាងធកើត 
ធឆៀងខាងធជើងកបុងបរធិវណលបាសាទលបិយម៍្នតាំបន់ឧទានអងគរ។ 
  
ពិធើធនោះដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម សុ៊ ៊ុំ ឈុ៊ុំប៊ុន អនុលបធានរាជបណឍិ តរសភាកមភុជា ធដើមផើអបអរសាទរទិវាវបផធមធ៌ឈើ  ពិភព
ធលាកឆ្ប ាំ២០១៨ ធលកាមលបធានបទ ម្លពធឈើ និង ជើវតិ ដដលធធឝើធ ើងធៅធខ្តថធសៀមរាប។ ធនោះជាធលើកទើ៦ម្នការលបារពនពិធើ 
ទិវាវបផធមធ៌ឈើធលើពិភពធលាក ធ ើយជាធលើកទើ១របស់លបធទកមភុជាដដលបានធធឝើជាមាច ស់ផធោះ។  
 
លពឹតថិការណ៍អនថរជាតិធនោះ ជាទិវាដម៏ានអតទនយ័សលមាប់ការបណថុ ោះគាំនិតឱរពិភពធលាកលសលាញ់ម្លពធឈើ។ មា ងធទៀត    
ម្លពធឈើគឺមានសារៈសាំខាន់្ស់សលមាបភ់ាពគងវ់ងសរបស់លបាសាទកបុងតាំបនអ់ងគរ ធល ោះវាជារបាាំងការ រខ្រល់ោ ងរងឹមាាំ 
រកាសាំធណើ មដល់ថយលបាសាទមិនងាយធធឝើឱរថយរធបោះឬសឹករចិរលិ ទប់ទល់ការ ូរធលចោះដើ រកាទឹកធលកាមដើមិនឱរលបាសាទ
លសុត និងជាគលមបម្បតងលមាជុាំវញិលបាសាទ ឱរមានធទសភាពលសស់លតកាលគួរជាទើគយគន់៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

  
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាកាំពុងជួ្ជុលកាំណាត់ផលូវវង់ធាំទដើម្បី្ម្រមួ្លចរាចរណ៍ឱយម្រប្ទ ើ្រជ្ញងមុ្ន្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៧ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កាំ្ត់ផវូវលកាលធៅស ូធៅវងធ់ាំកបុងតាំបន់ឧទានអងគរដដលមានលបដវងជាង២០គើ ូដម លត ជាដផបកមួយដស៏ាំខាន់សលមាប់ការ
ធធឝើដាំធណើ ររបស់អបកលសុកផងនិងបធលមើឱរវសិ័យធទសចរណ៍ផងប ុដនថផវូវធនោះបានរងនូវការខូ្ចខាតធដ្ឋយអធនវើរៗ។  
 
បចចុបផនបកាំ្តផ់វូវលកាលធៅស ូចបព់ើធកាវ ងទឝ រដើឆ្ប ាំង រ ូតដល់ទឝ រទឹកលបាសាទលពោះខ្ន័ កាំពុងជួសជុលដកលមាធ ើងវញិ
ទាំងលសុងាមបធចចកធទសធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា ទទួលបនធុកធដ្ឋយ យកដ្ឋឌ ន លទលទងប់ធចចកធទសនិងគធលមាង      
អនថរវសិ័យ។ គធលមាងជួសជុលផវូវវងធ់ាំធនោះបានសិកាបធចចកធទសចប់ាាំងពើឆ្ប ាំ២០១៦ ធ ើយកនវងមកលកុមអបកជាំ ញការ
ធលើដផបកអភិរកសបុរាណវទិាម្នគណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរ បានចុោះពិនិតរនិងផថល់ធោបល់ធៅនឹងកដនវង លពមទាំងផថល់
ការការអនុម័តឱរធធឝើការជួសជុលកបុងកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ កាលពើដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧។  
 
ធលាក ធ ង គឹមធ ង លបធាន យកដ្ឋឌ នលទលទងប់ធចចកធទសនិងគធលមាងអនថរវសិ័យម្នអគគ យកដ្ឋឌ នអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
បានឱរដឹងថ្ន៖ លកុមការងារបានអនុវតថការងារកាលពើដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធ ើយការអនុវតថគធលមាងធនោះមានរយៈធពល៤ដខ្
ធទើបបញ្ចប។់ រ ើឯការជួសជុលដកលមាផវូវវងធ់ាំវញិ កមិ៏នបានធធឝើធ ើងទាំង២០គើ ូដម លតដតមថងធ ោះធទ ធល ោះធធឝើធៅាម    
លទនភាពថវកិាលបចាំឆ្ប ាំ។ ជាកដ់សថងគធលមាងមូលនិធិឆ្ប ាំ២០១៧ អាចធធឝើបានលបដវង៤០៦០ដម លត និងសលមាបឆ់្ប ាំ២០១៨ 
អាចជួសជុលបដនទមបានលបដវង៥០០០ដម លតធទៀត។ 
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ធលាកបនថធទៀតថ្ន៖ ដាំបូងធ ើយ ការជួសជុលធលោងពលងើកទទឹងរ ូតដល់៩ដម លត គឺ៦ដម លតសលមាបោ់នយនថធធឝើចរាចរណ៍
និង១ដម លតសងខាងសលមាប់អបកជិោះកង។់ ប ុដនថធលកាយកិចចលបជុាំជាមួយ យកដ្ឋឌ ន កព់ន័ន បានឱរដឹងពើចរាចរណ៍ផវូវធនោះ  
ថ្នមិនសូវមានអបកជិោះកងធ់លចើន ធទើបសធលមចពលងើកទទឹងផវូវលតឹម៦ដម លត ធលើទទឹងផវូវចស់៥ដម លត សលមាបធ់លបើលបាស់រមួ 
រវាងអបកជិោះកង់និងោនយនថ។ ធលៅពើការដកលមាផវូវធនោះ លកុមការងារកប៏ានដកសលមួលលបពន័នរ ាំធដ្ឋោះទឹកអមសងខាងផវូវ 
ធដ្ឋយធលបើបធចចកធទសធបើកមុខ្លូជារាងលតើធកាណធដើមផើឱរទឹកលជាបចូលកបុងដើបានធលឿន និងបងាក រការបាកល់សុតដើលុប
លបពន័នបងាូរទឹកផងដដរ។  
 
ជាការកតស់មាគ ល់កាំ ុងធពលម្នការជួសជុលធនោះក៏បានបងករការ ុយដើ ការរ ាំខានកបុងការធធឝើដាំធណើ រខ្វោះៗដល់លបជាពលរដឌ 
កដូ៏ចជាធភញៀវធទសចរដដលទសស តាំបនវ់ង់ធាំ ធពលលកុមការងារកាំពុងឈូសឆ្យ ចកធ់ៅស ូ និងធរាយកធមធចថយាម      
លកខណៈបធចចកធទស។ ដូធចបោះរាល់ធពលធធឝើដាំធណើ រឆវងកាតល់តូវមានការលបុងលបយត័បខ្ភស់ បងាក រកុាំឱរមានធលោោះថ្នប កធ់ដ្ឋយ
យថ្នធ តុ និងលតូវ កម់ា ស មួក ឬកដនសងការ រធូលើដើ ុយធពលធធឝើដាំធណើ រធដ្ឋយកងឬ់ម ូតូ។ កបុង មសាទ បន័ជាំ ញ
អាជាញ ធរជាតិអបសរាសូមការអធាលស័យ និងការធោគយល់ពើសាំ្ក់បងបាូនលបជាពលរដឌ កដូ៏ចជាធភញៀវធទសចរទាំងអស់
ចាំធ ោះផលលាំបាកតិចតួច ដដលបងករធ ើងពើការសាទ ប ផវូវធនោះ។ កបុងធពលឆ្ប់ៗ ប ធ បព់ើចកធ់ៅស ូរចួរាល់ទាំងលសុង      
ផវូវធនោះនឹងបាត់ ុយ ធ ើយកាវ យជាផវូវមួយដល៏ាសលមាប់ការធធឝើដាំធណើ រ ងាយលសួលកបុងការទសស លបាងគលបាសាទ
លបកបធដ្ឋយតសុខ្ភាព៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឆ្ន ាំ ២០១៧ ម្រកុម្ការងារទលខាធិការ ឋ ន្្ហរម្ន៍្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាបាន្អនុ្ញ្ញា តឱយម្រប្ជ្ញពលរដឋ  

កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រសាង្ង់និ្ងជួ្ជុលតូចតាចចាំនួ្ន្៤៧៥ករណី 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងពុធ ១២ធកើត ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២៨ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ 
សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដឹក ាំលបជុាំបូកសរុបលទនផលការងារលបចាំឆ្ប ាំ២០១៧ និងធលើកទិសធៅ
ការងារឆ្ប ាំ២០១៨ម្នលកុមការងារស គមន៍អាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
កិចចលបជុាំធនោះធធឝើធ ើងធដើមផើពិនិតរជាក់ដសថងធលើលទនផលការងារ ឆ្ប ាំ២០១៧ និងធធឝើការដកសលមួលសមាសភាពលកុមការងារ 
ការអនុវតថការងារ ការធដ្ឋោះលសាយសាំធណើ រ និងសាំណូមពរធផសងៗ បញ្ញា លបឈម លពមទាំងធលើកទិសធៅថយើ។ 
  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ បានឱរដឹងថ្ន ភារកិចចសាំខានរ់បស់លកុមការងារស គមនល៍តូវធតថ តសាំខានធ់លើការយកចិតថទុក
ខ្ភស់ចាំធ ោះស គមន៍លបជាពលរដឌ កបុងតាំបនអ់ងគរាមរយៈការចុោះសួរសុខ្ទុកខ ការផសពឝផាយអាំពើគុណតម្មវអងគរ សិទនិអាទិ
ភាពរបស់លបជាពលរដឌកបុងតាំបន ់ សកមយភាពមនុសសធម ៌ ការធលើកសធួយជើវភាពលបចាំម្ថងរបស់លបជាជន និងការអបរ់ ាំចាំធណោះ
ដឹងទូធៅ អ មយ័ បរសិាទ នជាធដើម ពិធសសគឺធដ្ឋោះលសាយសាំធណើ រធផសងៗ ទក់ទងនឹងការសុាំសាងសងឬ់ជួសជុលតូចធាំ 
ដដលកាំពុងលបឈមខាវ ាំងកបុងតាំបនអ់ងគរ។ 
  
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ កប៏ានធកាតសរធសើរចាំធ ោះកិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់លកុមការងារទាំងអស់ធដើមផើតម្មវម្នអងគរ និង
ជាំរុញឲ្រលកុមការងារបនថយកចិតថទុកដ្ឋក់និងអនុវតថការងារឱរ មានលបសិទនភាពខ្ភស់ធធឝើោ ង្បាំធពញបាននូវតលមូវការ
របស់បងបាូនលបជាពលរដឌ។ ជាពិធសសលកុមការងារលតូវពធនវឿនការចុោះពិនិតរសាំធណើ របស់លបជាពលរដឌដល់មូលដ្ឋឌ ន និងលតូវ
អនុញ្ញដ តធៅនឹងកដនវងកបុងករណើ ចាំបាច។់  
 
ទកទ់ងនឹងកិចចការធនោះ ាមរបាយការណ៍ធលខាធិការដ្ឋឌ នលកុមការងារស គមន៍បានឱរដឹងពើការចុោះពិនិតរសាំណង ់   
ឆ្ប ាំ២០១៧ធនោះថ្នបានអនុញ្ញដ តឱរសាងសង ់ និងជួសជុលតូចាចបានចាំនួន៤៧៥ករណើ  ធលើធោលធៅចាំនួន៥គឺ       
លសុកលបាសាទបាគង អនុញ្ញដ ត៦៨ករណើ  លសុកអងគរធាំ៧ករណើ  លសុកពួក១០១ករណើ  លកុងធសៀមរាប២២០ករណើ  និង
លសុកប ធ យលសើ៧៩ករណើ ។ ធបើគិតពើសទិតិការអនុញ្ញដ តនិងសាងសង់តូចាចរយៈធពល៥ឆ្ប ាំ ពើឆ្ប ាំ២០១៣ ដល់២០១៧ 
គឺលកុមការងារស គមន៍បានអនុញ្ញដ តដល់លបជាពលរដឌបាន១២០៤ករណើ ធ ើយ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

 

ជន្្ងសយ័កាប់្ប្ាំតល ៅ្ិវលិងគចាំនួ្ន្៦ទៅភន ាំរូខ្លន្ម្រតូវបាន្ចាប់្ម្កផរនាទ ទវារ្ទហើយ! 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ជនសងសយ័ចាំនួនពើររូបកបុងចាំធ្មោប បើ ក ់ លតូវបានមស្តនថើប ូលិសជាំ ញលព យទណឍ  កលមិតលសាលធខ្តថធសៀមរាប ធសុើប
អធងកតដឹងាមចធមវើយសារភាពថ្ន ជាអបកបានវាយបាំតវ ញចមាវ កស់ិវលិងគធៅ   បាតសធឹងលិងគមួយ នម់្នរមណើ យដ្ឋឌ ន        
ភបាំគូដលនកាលពើម្ថងទើ១៧ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
  
ជនសងសយ័ទាំងពើររូបធនោះលតូវបានបញ្ជួ នធៅកានស់ាលាដាំបូងធខ្តថធសៀមរាប ធដើមផើចតក់ារាមនើតើវធិើចាប់កាលពើរធសៀល
ម្ថងទើ២៨ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨។ ជនសងសយ័ទើ១មាន ធ យ្ ោះ សាធរឿន យ ុត ធភទលបុស អាយុ២១ឆ្ប ាំ មុខ្របរមិនពិតលបាកដ 
រស់ធៅភូមិអនវងធ់ាំ  ុាំខ្បងភបាំ លសុកសាឝ យធលើ ធខ្តថធសៀមរាប។ ជនសងសយ័ទើ២ ធ យ្ ោះ លពើង ធ   ធភទលបុស អាយុ១៨ឆ្ប ាំ    
មុខ្របរលពើនរូបថត រស់ធៅភូមិលពោះអងគធាំ  ុាំខ្បងភបាំ លសុកសាឝ យធលើ ធខ្តថធសៀមរាប។ រ ើឯជនសងសយ័ទើ៣ ធ យ្ ោះ រនុ រស់ធៅ
លសុកជាមួយោប  បានរតធ់គចខ្វួន ធ ើយសមតទកិចចកាំពុងលសាវលជាវធដើមផើនឹងចបយ់កមកផថ ធ ធទសដូចោប ចាំធ ោះទធងឝើបាំតវ ញ
ធបតិកភណឍ ឥតសាគ ល់ពើតម្មវម្នសមផតថិវបផធមដូ៌នា។ ធបើាមចធមវើយសារភាពពើជនសងសយ័ឥតលសឡាញ់សមផតថិជាតិទាំង
ធនោះ ពួកធគបានធលបើដ្ឋវសាម ូម្រ  ដ្ឋប់បាំតវ ញសិវលងគទាំង៦ពិតលបាកដដមន។ កបុងធ ោះដដរ សមតទកិចចដក ូតដ្ឋវបានចាំនួន៣
ធដើមធដើមផើរកាទុកធធឝើជាភសថុាង។  
 
ាមការបញ្ញជ កព់ើ ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  លបធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នអភិរកស លបាសាទធលៅឧទានអងគរ  រធសៀលម្ថងទើ២៩ 
មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨បានឱរដឹងថ្ន លកុមការងារបានធ ើញភាពខុ្សលបលកតើ ម្នសិវលិងគធពលធដើរលាតធៅលពឹកម្ថងទើ១៨ មើ     
ឆ្ប ាំ២០១៨ ធ ើយកប៏ានធរៀបចាំដ្ឋក ់ករបណថឹ ងធៅាមនើតិវធិើ ធដើមផើដសឝងរកអបកលបលពឹតថយកមកផថ ធ ធទសធៅាមចាប។់ 
ធពលធនោះជនសងសយ័ទាំងធ ោះលតូវបានចបខ់្វួនបាន២ កធ់ ើយ រង់ចាំការសាកសួរធៅាមនើតិវធិើចាប់បនថធទៀត ធ ើយ
មាប កធ់ទៀតសមតទកិចចកាំពុងាមចបខ់្វួន។ 
  
ធលាកបញ្ញជ កធ់ទៀតថ្ន សិវលិងគដដលជនសងសយ័បានលួចដ្ឋបប់ាំតវ ញធៅបាតសធឹងលិងគមួយ នធ់លើភបាំគូដលន មានចាំនួន៦។ 
កបុងធ ោះសិវលិងគចាំនួន៣លតូវបានជនធលយើសដ្ឋបយ់កធចញ និងបានកាប់សិវលិងគចាំនួន៣ធទៀត ដតមិនទន់ដ្ឋចធ់ចញពើធជើង
ទលមធៅធ ើយ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជាញ ធរជាតិអបសរានឹងពលងឹងសមតទកិចចការ ររបស់ខ្វួន ធដ្ឋយស ការជាមួយសាទ បន័ ក់ពន័នធផសងៗឱរបានលាជាងមុន 
លពមទាំងបស្តញ្ញជ បចាំធណោះដឹងសថើពើតម្មវម្នធបតិកភណឍ ដល់លបជាជនកបុងតាំបន ់ ពិធសសគឺយុវជនជាំ នធ់លកាយដដលជាសរសរ
លទូងដស៏ាំខាន់សលមាប់ការ រដថរកា អភិរកសមរតកវបផធមប៌នថពើអបកជាំ នមុ់ន។ លបជាជនទាំងអស់កល៏ជួតលជាប ធ ើយ
សនាចូលរមួ និងអបរ់ ាំកូនធៅខ្វួនឱរយកចិតថទុកដ្ឋក ់ដថរកាសមផតថិដូនាឱរបានគងវ់ងស។  
 

អាជាញ ធរជាតិអបសរាសូមដមថងនូវការធសាកសាថ យជាខាវ ាំងចាំធ ោះការបាត់បងនូ់វសមផតថិ ធបតិកភណឍ វបផធម៌ដម៏ានតម្មវធៅធលើ  
ភបាំគូដលន។ មិនដតប ុធ ត្ ោះ ទើាាំងសិវលិងគធនោះ កជ៏ាទើសកាក រៈដស៏កថិសិទនិកបុងជាំធនឿសុាំទឹកមនថរបស់លបជាជនដខ្យរផងដដរ។ 
ធយើងសូមធថ្នក លធទសោ ងដ្ឋចខ់ាត ចាំធ ោះជនឥតសាគ ល់អតថសញ្ញដ ណជាតិដដលដ្ឋចចិ់តថធលើកម្ដបាំតវ ញសមផតថិ នឆ់្ប ាំ
ទាំងធនោះឱរខូ្ចខាតនិងបាត់បងរូបភាពធដើម។  
 

ធនោះជាការធសាកសាថ យ្ស់ កបុង មជាកូនដខ្យរលគប់រូប លតូវចូលរមួធលើកតម្មវ សិកាលសាវលជាវ និងដថរកាសមផតថិជាតិ
ទាំងអស់ឱរបានលាលបធសើរ ជាជាងការបាំតវ ញ រ ូតបាត់បង ់ធទើបសាថ យធលកាយ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ចាល ក់ទតាទៅម្របាសា ម្រកវា៉េ ន់្ចាំនួ្ន្មួ្យម្រតូវបាន្តម្ក ល់ ុកទៅកខ្ន្ល ងទដើម្វិៅ 

ទម្រកាយជួ្ជុលអ្់ រយៈទពលមួ្យឆ្ន ាំ  

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លកុមអបកជាំ ញអភិរកសថយ ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិា បងាក របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា បាន
ធធឝើការជួសជុលចមាវ កធ់ា  ចាំនួនមួយធៅលបាសាទលកវា ន់ សទិតកបុងភូមិលកវា ន ់សងាក ត់នគរធាំ លកុងធសៀមរាប រចួរាល់ជាសាទ ពរ
ធ ើយ។  
 

ធលាក រ ើក ធរ  ត អបកជាំ ញអភិរកសថយម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធលើកធ ើងថ្ន ចមាវ ក់ធាថយធនោះ មុនការជួសជុលមានសភាព
លទុឌធលទម ដបកបាក់រូបរាងជាកាំ្តតូ់ចធាំធៅធលើដើមុខ្លបាសាទ។ កាលពើសម័យបារា ាំង ចមាវ កធ់ាធនោះលតូវបានអបក
ជាំ ញបារា ាំងជួសជុលមថងរចួធ ើយ ដតការជួសជុលធ ោះ លោនដ់តយកសុើម ងត់៍និងដដកមកធលបើបិទភាជ បឱ់រមានលាំនឹង    
អាចឈរបានប ុធ ត្ ោះ ប ុដនថធលកាយមកវាក៏បានដបកបាក់ជាបនថប ធ ប់ាមអាយុកាលសុើម ងត។៍  
 

ធលាក ធរ  ត បនថធទៀតថ្ន ដូធចបោះធដើមផើធលើកតម្មវមរតកអងគរនិងចមាវ ក់ធាដដលរងនូវការខូ្ចធនោះ លកុមអបកជាំ ញអភិរកសថយបាន
ធលជើសធរ ើសចមាវ កធ់ាមួយកបុងចាំធ្មធាទាំង៥ម្នលបាសាទលកវា នធ់ដើមផើជួសជុលសាកលផង មុននឹង្នធៅដល់ការ  
ជួសជុលចមាវ កធ់ាដម្ទធទៀតធៅលបាសាទធនោះ។  
 

កបុងការជួសជុល លកុមការងារកប៏ានធលបើបធចចកធទសជួសជុលសមលសបធៅាមបទដ្ឋឌ នដដលអាចធា បាននូវលកខណៈធដើម
និងសុវតទិភាពយូរអដងឝងម្នចមាវ ក។់ រ ើឯបធចចកធទសនិងការជួសជុលក៏ លតូវបានទទួលសាគ ល់ធដ្ឋយអបកជាំ ញការអាដ ុក
របស់គណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរផងដដរ។ 
  

សលមាបធ់ពលធវលាកបុងការជួសជុល លកុមការងារបានចាំ្យធពលអស់១ឆ្ប ាំ គឺចបព់ើដខ្ឧសភាឆ្ប ាំ២០១៧ ដល់ដខ្មើ    
ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដើមផើរកាបាននូវតម្មវ លកខណៈធដើម និងភាពលាលបធសើរម្នចមាវ ក ់ធដ្ឋយសិកាលមាិតពើរច បថធជើងចមាវ កធ់ា
ដម្ទៗធៅាមប ថ្ លបាសាទមួយចាំនួនដដលបានកសាងកបុងរជជកាលដតមួយោប មកធធឝើការធលបៀបធធៀបោប  ថ្នធតើលតូវធរ ើសយក
រច បថធជើងធា្មួយមកធធឝើជាគាំរូកបុងការឆ្វ ក ់ធដើមផើតភាជ បនឹ់ងខ្វួនចមាវ កស់តឝធាធៅលបាសាទលកវា ន។់  
 

បចចុបផនបចមាវ ក់ធាលតូវបានអបកជាំ ញជួសជុលរចួរាល់ធ ើយ ធ ើយក៏បានយកមកតមកល់ទុកធៅទើាាំងធដើមខាងមុខ្
លបាសាទវញិ កបុងនយ័អភិរកសដថរកាមរតកដូនាដដលជាសមផតថិធបតិកភណឍ ជាតិ និងដ្ឋកប់ងាា ញជូនធភញៀវធទសចរជាតិ និង
អនថរជាតិទសស ធ ើងវញិ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

 

N 
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ផ្ផែកទ ី៤ 
ប្បចាំផ្ែេ មសា 

 
្កម្ែភាពទរៀប្ចាំម្រពឹតរ កិារណ៍អងគ រ្ស្តងាគ ន្រឆ្ន ាំ ងែ  ីឆ្ន ាំ ច ា្ំរ ិធ ្័ក ព.្. ២៥៦២ 
ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
 ឱកាសឆ្ប ាំចស់ តវ ស់ចូលឆ្ប ាំថយើលបម្ពណើ ដខ្យរជិត្នចូលមកដល់ លកុមការងារធផសងម្នស ភាពស ព័ននយុវជនកមភុជា
ដដលដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ហុ៊ន ម៉ន៉ី កាំពុងដតលបញបម់្ដលបញប់ធជើងអនុវតថការងាររបស់ខ្វួនោ ងសលសាកស់លសាាំ
ធដើមផើចូលរមួអបអរសាទរទទួលធទវាឆ្ប ាំថយើ ឆ្ប ាំច សាំរទិនស័ក ព.ស.២៥៦២ ធៅធលើទឹកដើអងគរដ៏ពិសិដឌ។ អាជាញ ធរជាតិអបសរា
កបុង មជាម្ដគូស ការមួយកបុងចាំធ្មម្ដគូស ការជាធលចើនធទៀតម្នស ភាពស ពន័នយុវជនកមភុជា ក៏បានបាំធពញ
ការងាររបស់ខ្វួនោ ងមមាញឹកផងដដរ។  
 
រូបភាពសកមយភាពលកុមការងារកាំពុងធរៀបចាំនូវកមយវធិើជាធលចើនម្នលពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថាមទើាាំងនើមួយៗ ទាំងធៅមុខ្
លបាសាទអងគរវតថនិងលបាសាទបាយន័មានដូចខាងធលកាម៖ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រពេះពុ ធ ប្ដិាម្រ ង់អភ័យមុ្ម្រ ៈចាំនួ្ន្២អងគ ទៅម្របាសា ខ្ម្រប្របូ្កាំពុង  ួលបាន្ការជួ្ជុល 
ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អបកជាំ ញដខ្យរខាងអភិរកសថយ ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក ររបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា     
ស ការជាមួយសាទ បន័ GIZ កាំពុងដាំធណើ រការជួសជុលចមាវ ក់ លពោះពុទនបដិមាចាំនួនពើរអងគ សទិតធៅលបាងគក ថ្ លម្ន         
លបាសាទដលបរូប។  
 
សភាពម្នលពោះពុទនបដិមាពើរអងគ គឺបានបាត់បងល់ពោះធកស លពោះ សទទាំងលសុង និងដ្ឋចល់តឹមកធជើង។ បដិមាលពោះពុទនទាំងធនោះ 
ធធឝើអាំពើថយភក ់ កបុងរច បទបាយន័ លទង់ឈរកបុងកាយវកិារអភ័យមុលទៈលមាធដ្ឋយខ្យុកនិងលម័កសណ៍ និងមានកាចបិ់ទលមា
ធដ្ឋយធលគឿងសិបផើសតឝដថមធទៀត។  
 
ាមលកខណៈសមាគ ល់ខាងដផបកកាចល់មានិងរច បថ បងាា ញថ្នលពោះពុទនរូបទាំងពើរអងគរធនោះលបដ លជាធធឝើធ ើងកបុងសមយ័       
ក ថ្ ល (ស.វទើ១៥-១៦) ជាសមយ័ដដលដខ្យរងាកមកធោរពលពោះពុទនសាស ធថរវាទវញិ តផតិលបាសាទធនោះធដើមធ ើយគឺ
សាងឧទធិសដល់លព យញ្ដសាស ។ បចចុបផនបមានលបជាជនធៅជុាំវញិទើធនោះ ដតងដតមកបនល់សន់សុាំទឹកធភវៀង និងបានធក
ធ យ្ ោះពុទនបដិមាទាំងពើរអងគធនោះថ្នធលាកាធៅ។  
 
ធលាក  ុង ្រ ើ លបធានគធលមាងជួសជុលបញ្ញជ ក់ថ្ន ធគពុាំបានដឹងចាស់លាស់ពើធពលធវលា និងមូលធ តុដដលលពោះពុទន
បដិមាទាំងពើរអងគធនោះមានការខូ្ចខាតធដ្ឋយសារអឝើធ ើយ។ ដផាកាមសាវ កសាប មជាកដ់សថង ចមាវ ក់ពុទនបដិមាទាំងពើរអងគធនោះ 
គឺលតូវបានជួសជុលមថងរចួធៅធ ើយ លបដ លជាធៅសតវតសរទ៍ើ១៦ ដដលធគធលបើដដកសបូលមានរាងលជុងសលមាបត់ភាជ ប ់ ខុ្ស
ពើការជួសជុលធៅសម័យបារា ាំងដដលធលបើសាភ ននិ់ងដដកសម្សមូល។ មា ងធទៀតការជួសជុលសម័យធ ោះ ធគធលបើថយថយើជាំនួស
កដនវងដដលបាតប់ង ់និងដផបកខ្វោះបានធលបើលបាស់ធឈើតភាជ ប់ជាមួយថយប ធ បម់កលាបលម័កសណ៍ពើធលើធដើមផើលមា។ 
  
ធលាកបានបដនទមថ្ន លកុមការងារនឹងយកសារធាតុលមក័សណ៍ធនោះធៅពិធសាធធៅមនធើរពិធសាធន៍របស់លបធទសកូធរ   ធដើមផើឱរដឹង
ពើសមាសធាតុផសាំថ្នមានអឝើខ្វោះ។ ចាំធ ោះបធចចកធទសម្នការជូសជុលធទៀតធសាត លកុមការងារនឹងធរៀបចាំតបាំដណកបាកដ់បក
របស់   លពោះពុទនរូប អភិរកសកាច ់ និងធលគឿងលមាដម្ទធដ្ឋយធលបើបធចចកធទសបុរាណ គួបផសាំនឹងការធលបើសមាម រៈថយើៗមួយចាំនួន 
ដូចជាកាវបិទ បាយអរ ថយភក់ ធដើមផើពលងឹងមុខ្តាំណរ ពលងឹងសាប មធលបោះ និងលាងសមាា តធូលើដើ មុន្នដល់ការផគុ ាំធ ើងវញិ
ធ ើយជួសជុល។ កបុងករណើ ដដលលសាវលជាវរកលពោះធកសនិងលពោះ សទម្នពុទនបដិមាទាំងពើរអងគមិនធ ើញ លកុមការងារនឹងធៅ
ដតបនថឱរពុទនបដិមា  លទងគ់ង់ឈរធ ើងវញិធដើមផើឱរលបជាជនបានធោរពបូជាជាលបលកតើធៅធពលខ្វើខាងមុខ្។  
 
ធលាក Sebastian Kerridge អបកសលមបសលមួលកិចចការបធចចកធទសម្នសាទ បន័ GIZ បញ្ញជ ក់ថ្ន ពួកធយើងជាអបកោាំលទ
គធលមាង   អភិរកសថយ ាមរយៈការជួយបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសរបស់ អាជាញ ធរជាតិអបសរាអស់រយៈធពលជាធលចើនឆ្ប ាំ
មកធ ើយ។ គធលមាងធនោះ ធយើងបានបណថុ ោះប ថ្ លអបកជាំ ញដខ្យរបានជាធលចើនរូបធលើការងារជួសជុលនិងអភិរកសថយ ធ ើយ
បចចុបផនបអបកជាំ ញទាំងធនោះកាំពុងបាំធពញការងារធដ្ឋយតធ ល់ខ្វួនរបស់ពួកធគកបុងអងគភាពអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ធនោះលទនផល
លាលបធសើរដដលធយើងចងធ់ ើញលបជាជនដខ្យរបាំធពញការងារអភិរកសជួសជុលលបាសាទដខ្យរ ធដ្ឋយសាយ ម្ដរបស់ពួកធគតធ ល់។ 
ធយើងសងឃមឹថ្ន ចាំធណោះដឹងធនោះនឹងបនថធផធរដល់អបកជាំ ញធកយងៗជាំ នធ់លកាយដដលនឹងបនថធវន ធពលអ គត។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ជាចុងធលកាយ ធលាក  ុង ្រ ើ កប៏ានសាំណូមពរដល់លបជាជនទាំងអស់ដដលមានជាំធនឿ និងលសលាញ់មរតកដូនា គួរដត
ធលើកតម្មវលពោះពុទនសាស  ធពលមកអុជធូប ធទៀន ធលសាចទឹក ឬបាញ់ទឹកអប់ជាធដើម សូមធមាថ កុាំឱរប ោះ ល់ដល់រាល់
បុរាណវតទុ ធល ោះធលគឿងលកអូបដផសងកធ ថ ទាំងអស់ធនោះមានផធុកសារជាតិបងករឱរមានបញ្ញា ដល់បដិមា៕ 
 

  
 

  
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា និ្ងសារម្ន្ទ រី្ិលបៈអា្ីុ ហគ ទីម្ ចុេះអនុ្្សរណៈទលើការប្ណរុ េះប្ណារ ល  

និ្ងចងម្រកង កយ្ិលបៈ និ្ងទប្តិកភណឌ  
ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងចនធ ២ធរាច ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨  សាប ក់ការ         
អាជាញ ធរជាតិអបសរា មានធរៀបចាំពិធើចុោះអនុសសរណៈ ធោគយល់ោប រវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងសារមនធើរសិលផៈអាសុើ គើធម   
លបធទសបារា ាំង។ អនុសសរណៈធនោះ ធធឝើធ ើងកបុងបាំណងធដើមផើបណថុ ោះប ថ្ លអបកជាំ ញដខ្យរ និងធរៀបចាំចងលកងវាករសពធ
ធបតិកភណឍ  ដដលទកទ់ងកបុងសិលផៈវបផធមដ៌ខ្យរ។  
 
ពិធើចុោះអនុសសរណៈធធឝើធ ើងរវាងតាំ្ងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង និងធលាកលសើ Sophie 
Makariou លបធានសារមនធើរសិលផៈអាសុើ  គើធម ដដលជាសារមនធើរដដលតមកល់វតទុសិលផៈដខ្យរធលចើនជាងធគធលើពិភពធលាក។ 
ធោលបាំណងសាំខាន់ៗ ម្នអនុសសរណៈធនោះគឺ ធដើមផើបណថុ ោះប ថ្ លអបកជាំ ញរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាបដនទមធលើការដសឝង
យល់អាំពើអតថសញ្ញដ ណម្នរច បទសិលផៈដខ្យរ និង ចងលកងវាករសពធម្នសិលផៈនិងធបតិកភណឍ ដខ្យរ ដដលឯកសារធនោះនឹង
ធរៀបធរៀងជា៣ភាសាមានដខ្យរ បារា ាំង និងអងធ់គវស។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ាមដផនការ សារមនធើរ គើធមនឹងបញ្ជូ នអបកជាំ ញរបស់ខ្វួនមកបណថុ ោះប ថ្ លមស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរាអាំពើជាំ ញខាងធលើ
ចបព់ើដខ្ មិថុ តធៅ។ ធទោះជាោ ងធនោះកថើ ធនោះមិនដមនជាកិចចស លបតិបតថិការធលើកដាំបូងរវាងសាទ ប័នទាំងពើរធ ើយ 
ធ លសារមនធើ គើធមធាវ បប់ានបណថុ ោះប ថ្ ល មស្តនថើជានខ់្ភស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាចាំនួន០២រូបអាំពើការលគបល់គងទូធៅម្នសារ
មនធើរការអភិរកសវាយនភណឍ និងចាំធណោះដឹងដបបវទិាសាស្តសថសថើពើការដ្ឋកា់ាំងបងាា ញសមុចចយ៕ 
 

  
 

  
 

 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងអងគការមូ្លនិ្ធិបុ្រាណវិ ានិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្ (ADF) ទធប ើកាំណាយ្ទស្តងាគ េះទលើ ីតាាំ ង

 បុ្រាណមួ្យកខ្ន្ល ងទៅទលើមន ងភន ាំរូខ្លន្

ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានស ការជាមួយសាទ បន័ ADF ធធឝើកាំ្យសធស្តងាគ ោះមួយកដនវងធៅបុរាណដ្ឋឌ នធលើភបាំគូដលន ដដល
ធលោងនឹងធធឝើផវូវឆវងកាតធ់លើកដនវងធ ោះ។ គធលមាងកាំ្យធនោះបានចបធ់ផថើមកាលពើម្ថងទើ២៩ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដើមផើឱរ
ដឹងថ្នកដនវងបុរាណដ្ឋឌ នធ ោះជាកដនវងអឝើាមការធពើបលបទោះធ ើញថយបាយធលកៀមដដលផុសធ ើង ធ ើយចងលកងទិនបនយ័ពើ
បុរាណដ្ឋឌ នធ ោះ រកាទុកជាឯកសារសលមាបស់ិកាធៅម្ថងធលកាយ មុននឹងចប់ធផថើមសាងសងផ់វូវ។ ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  
លបធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានបានឱរដឹងថ្ន ៖ គធលមាងសាងសងផ់វូវធនោះលតូវបានអបកជាំ ញសិកា
ាាំងពើឆ្ប ាំ២០១៦ ធ ើយធទើបនឹងចបធ់ផថើមសាងសងធ់ៅធដើមឆ្ប ាំ ២០១៨ធនោះ។ ចាំធ ោះផវូវដដលកាំពុងសាទ ប ធនោះមាន  
ទទឹងលបដវង៦ដម លត និង៣២គើ ូដម លត ធដ្ឋយគិតចបព់ើធជើងភបាំលសុកប ធ យលសើ មកដល់ទើលបជុាំលសុកសាឝ យធដ្ឋយធលបើលបាស់
ថវកិាមូលនិធិអភិរកសនិងអភិវឌណតាំបនអ់ងគរ។ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ចាំធ ោះការសាងសងផ់វូវធទៀតធសាត គឺសាងសងធ់ៅធលើផវូវចស់មានលសាប ់ ធ លគឺផវូវដដលលបជាពលរដឌរស់ធៅធលើខ្បង     
ភបាំគូដលន ធលបើលបាស់ាាំងពើយូរោរ្ស់មកធ ើយ។ ធៅមុនគធលមាងលតូវបានអនុវតថអបកបុរាណវទិាបានចុោះសិកាអាំពើផល
ប ោះ ល់ដល់ដផបកវបផធមល៌បវតថិសាស្តសថធ ើញមានចាំនួន៤កដនវង។ កបុងធ ោះ៣ទើាាំង ធយើងសាងសង់ផវូវវាងបាន ធលើកដលង
ដតចាំណុចដដលកាំពុងធធឝើកាំ្យសធស្តងាគ ោះធនោះ ជាទើាាំងដដលធយើងមិនអាចធធឝើផវូវវាងបាន។ ដូធចបោះធ ើយាមការចុោះធៅ     
ពិនិតរតធ ល់ពើអបកជាំ ញការអាដ ុកនិងអនុសាសនម៍្នគណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរឆ្ប ាំ២០១៧ បានសធលមចឱរធធឝើ      
កាំ្យសធស្តងាគ ោះសិន មុននឹងធធឝើការសាងសងផ់វូវថយើធនោះ ធដើមផើធធឝើោ ង្បធញ្ជ ៀសនូវផលប ោះ ល់ឱរបានជាអតិបរមា។ 
  
ជាចុងធលកាយ ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  កប៏ានសាំណូមពរដល់លបជាពលរដឌទាំងអស់ កុាំឱរមានមនធិល ភាញ កធ់ផាើលចាំធ ោះការ
ធធឝើកាំ្យសធស្តងាគ ោះដបបបុរាណវទិាធដ្ឋយសាទ បន័ទាំងពើរ។ ធលើសពើធនោះធទៀត អាជាញ ធរជាតិអបសរានឹងខិ្តខ្ាំអភិរកស សមផតថិ
ធបតិកភណឍ ជាតិធៅធលើខ្បងភបាំគូដលន ធដើមផើឱរធបតិកភណឍ ទាំងធ ោះទទួលបាននូវការោាំ រ និងអភិរកសពិតលបាកដ រមួទាំង
ចូលរមួធលើកតម្មវធសដឌកិចចលបជាពលរដឌ ាមរយៈវសិ័យធទសចរណ៍។ ជាពិធសសធទៀតធ ោះ ធលាកបណឍិ ត បានបញ្ញជ ក់
បដនទមថ្ន ភបាំគូដលនគឺជារមណើ យដ្ឋឌ នវបផធម ៌ លបវតិថសាស្តសថនិងធមយជាតិ ធ ើយនឹងអាចកាវ យជាសមផតិថធបតិកភណឍ ពិភព
ធលាក ធពលអ គតដឆ៏្ប់ខាងមុខ្។ ដូធចបោះ ធដើមផើឱររមណើ យដ្ឋឌ ន អាចបញ្ចូ លជាសមផតថិធបតិកភណឍ ពិភពធលាកបាន 
សូមលបជាពលរដឌលគប់រូបចូលរមួដថរកា អភិរកសធបតិកភណឍ និងធមយជាតិទាំងអស់ោប ឱររកាបាននូវតម្មវជាសាកលដដលជា
ភាពអសាច ររម្នភបាំគូដលន៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទរៀប្ចា្ំ ាហរណកម្ែ បុ្រគ លិកអចិនស្តន្រ យ៍ជ្ញម្ស្តន្រ រីាជការ 
ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លកុមការងារម្នគណៈកមយការសមា រណកមយបុគគលិកអចិម្ស្តនថយជ៍ា មស្តនថើរាជការកាំពុងធរៀបចាំលកខណៈវនិិចឆយ័សលមាប់ធធឝើការ
ពិនិតរ និងវាយតម្មវកលមិតជាំ ញ សមតទភាព បទពិធសាធន ៍ និងអតើតភាពការងាររបស់ បុគគលិកអចិម្ស្តនថយរ៍បស់           
អាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
ជាកដ់សថងធៅម្ថងចនធ-អងាគ រ ៍២-៣ធរាច ដខ្ធចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១        លតូវនឹងម្ថងទើ២-៣ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
ឯកឧត្តម ជុក មុនន ៉ី អនុរដឌធលខាធិការ លបតិភូលកសួងមុខ្ងារសាធារណៈបានដឹក ាំលកុមការងារចុោះលតួតពិនិតរតធ ល់ និង
ធផធៀងតធ តឯ់កសារ ក់ពន័ន   លពមទាំងជួបសមាម សនធ៍ដ្ឋយតធ ល់ជាមួយបុគគលិកអចិម្ស្តនថយទ៍ាំងធ ោះ។ ាមការបញ្ញជ កព់ើ 
ឯកឧត្តម ជុក មុនន ៉ី ការជួបលបាលស័យតធ ល់ជាមួយបុគគលិកអចិម្ស្តនថយ ៍កព់ន័នទាំងអស់គឺមានសារៈសាំខាន់្ស់ ធល ោះ
ចាំបាច់លតូវដតអនុវតថការងារលបកបធដ្ឋយតមាវ ភាព ទទួលយកបានលគបភ់ាគើ កព់័នន ធ ើយអបកលតូវចូលជាមស្តនថើរាជការ     
សុើវលិ អបកធ ោះលតូវដតបាំធពញនូវរាល់លគប់លកខណៈទាំងអស់ដដលមានដចងកបុងស លកខនថិកៈមស្តនថើរាជការសុើវលិម្នលពោះរាជា 
្ចលកកមភុជា។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន គណៈកមយការធនោះមានសមាសភាពចលមុោះមកពើលកសួងសាទ បន័ កព់័ននមួយចាំនួន ធ ើយបានបធងកើតធ ើង
ាាំងពើម្ថងចនធ ៦ធកើត ដខ្មា  ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ២២ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៨ មកធម វោះ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា៖ ពុាំាន្ម្របាសា ងែ ខី្ដលម្រតូវបាន្រកទ ើៅទៅម្រ្ុកវាវិន្ ទមតរ ទ្ៀម្រាប្ទ  !
ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កាលពើម្ថងទើ២៩ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវងមក មានកាដសតមួយចាំនួនបានចុោះផាយថ្ន «អបកជាំ ញបុរាណវទិាបងាា ញ
សាប មញញឹម ខ្ណៈដដលកាលពើធពលថយើៗធនោះ បានរកធ ើញវតថមានលបាសាទថយើធ យ្ ោះ "ចនធគើរ ើ"» សទិតកបុងភូមិធោកចន ់    
 ុាំលាឝ លកាាំងលសុកវា រនិធខ្តថធសៀមរាប។ 
  
ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  លបធានសថើ យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិបានបញ្ញជ ក់ថ្ន៖ ការធលើក
ធ ើងធ ោះជាធរឿងមិនពិតធ ើយ។ ាមពិតធៅ លបាសាទធ ោះមានធ យ្ ោះថ្ន «លបាសាទ ា ើ» បានចុោះកបុងបញ្ជ ើសារធពើភណឍ
លបាសាទអស់ធៅធ ើយ។ លបាសាទធនោះធាវ បប់ានលសាវលជាវនិងចងលកងជាឯកសារអាំពើធ យ្ ោះ លបវតថិ និងទើាាំង ធដ្ឋយជន
ជាតិបារា ាំង ធលាក LUNET DE LA JONQUIÈRE ធៅឆ្ប ាំ១៩១១។  
 
ធលកាយមក លកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈបានស ការជាមួយសាលាបារាាំងចុងបូ ៌ បានចុោះធធឝើបញ្ជ ើសារធពើភណឍ បុរាណ
វទិាលបធទសកមភុជា ធខ្តថធសៀមរាប ធបាោះពុមភធៅដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១១ កប៏ានបញ្ញជ កោ់ ងចាស់ថ្ន៖ លបាសាទា ើសទិតកបុង   
ភូមិធោកចនធ  ុាំលាឝ លកាាំង លសុកវា វនិ ធខ្តថធសៀមរាប សទិតធៅចមាង យ១៥គើ ូដម លតពើលបាសាទភូមិលបាសាទ។ លបាសាទធនោះ
មានកាំដពងពើរ។ កបុងធ ោះលកខណៈសាំខាន់ៗម្នលបាសាទរមួមាន៖ ប មមួយមានរាងបួនលជុងធសយើធធឝើពើថយបាយធលកៀមដបរមុខ្ធៅ
ធកើត មានយ ធធឝើពើឥដឌអមធដ្ឋយបងាូចពើរធធឝើពើថយបាយធលកៀម។ ប មធនោះមានទឝ របធញ្ញឆ តធៅមុខ្បើធផសងធទៀត។ ធហាលតយ័មួយ
ធធឝើពើថយបាយធលកៀម ដាំបូលពើឥដឌដបរមុខ្ធៅលិច មានយ និងស ុមទឝ រធធឝើអាំពើថយភក ់ សទិតធៅលជុងអាធគបយ។៍ ដថវមួយធធឝើពើថយ
បាយធលកៀមមានសសរធធឝើពើថយភកខ់ាងកបុង។ ធខាវ ងទឝ រកាំដពងពើរមានលចកចូលមួយ សទិតធៅខាងលិចនិងខាងធកើត។ ធខាវ ងទឝ រ
កាំដពងបធញ្ញឆ តពើរធធឝើពើថយបាយធលកៀមសទិតធៅខាងធជើងនិងខាងតផូង។ ធខាវ ងទឝ រធនោះមានដាំបូលធធឝើពើឥដឌដដរ។ ធហាប ធ តល់ទូង
មួយមានទឝ រចាំធ ៀងនិងធខាវ ងទឝ រកាំដពងមួយធធឝើពើឥដឌ។ កាំដពងទើពើរនិងធខាវ ងទឝ រកាំដពងមួយធធឝើពើថយបាយធលកៀមមានលចកបើ។ 
ធខាវ ងទឝ រធនោះមានបនធបក់ ថ្ លមួយនិងបនធប់អមពើរដបរធៅធកើតនិងធៅលិច។ លសោះតូចមួយមានដគមលមារពើថយបាយធលកៀម
សទិតធៅឦសាន។ ធៅខាងធកើតលបាសាទមានបារាយពើរ។ លសោះពើរសទិតធៅបនថប ធ ប់ោប ខាងធកើត។  
 
ធលាក រដ្ឋឌ  បនថធទៀតថ្ន ចាំធ ោះការធកធ យ្ ោះលបាសាទចនធគិរ ើធ ោះ គឺលបដ លអបកលសុកធកធដ្ឋយដផាកធលើធ យ្ ោះវតថនិង
អាលសមដដលធទើបសាងសង់ ធពលថយើៗប ុធ ត្ ោះ ធល ោះមិនមានធ យ្ ោះធនោះធ ើយធៅធលើទើាាំងដូចោប កបុងបញ្ជ ើសារធពើភណឍ
លបាសាទ។ ធលើសពើធ ោះ កាដសតធនោះ កមិ៏នបានបញ្ញជ កព់ើធ យ្ ោះនិងតួ ទើរបស់អបកបុរាណវទិា្មាប ក់មកអោះអាងដដរ។ 
ដូធចបោះ សូមសាទ បន័កាដសតនើមួយៗមុននឹងធធឝើការចុោះផាយព័តម៌ាន សូមចុោះផាយឱរបានលតឹមលតូវ ធដ្ឋយសិកាឱរបាន
ចាស់លាស់ធចៀសវាងការសរធសរធដ្ឋយោយ នមូលដ្ឋឌ នលគឹោះផវូវការ ាំឱរមានការយល់លច ាំ។  
 
បចចុបផនបកដូ៏ចជាកនវងមក អាជាញ ធរជាតិអបសរាកប៏ានធៅពិនិតរធមើលសាទ នភាពលបាសាទធនោះដតធយើងមិនទន់មានគធលមាង
កបុងការអភិរកស ជួសជុលធៅធ ើយធដ្ឋយសារកាថ ជាធលចើន ធ ើយកមិ៏នបានធបាោះបងល់បាសាទធនោះធចលឱរធៅឯកាដដរ។ 
មា ងវញិធទៀត លបាសាទា ើ កមិ៏នមានការលួចបាំតវ ញបនថធទៀតដដរ ធលៅពើភាពលទុឌធលទមម្នអាយុកាល និងសស្តងាគ ម 
ធ ើយកស៏ធងកតធ ើញថ្នមានភូមិបានធរៀបចាំពិធើធ ើងលគូ បញ្ញជ ន់អារកស សុាំទឹកធភវៀងធៅលបាសាទា ើធទៀតផង៕ 
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 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទម្រោងទធប ើកាំណាយទដើម្បីពិនិ្តយទម្ើលរចនា្ម្ា ន័្ធ ម្រ្េះអងគ រ វតរ មុ្ន្ទធប ើការជួ្ជុល

ផាយធៅម្ថងទើ ១០ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា នឹងធរៀបចាំធធឝើកាំ្យធៅដផបក្មួយម្នលសោះទឹកខាងធជើង និងខាងតផូងកបុងលបាសាទអងគរវតថ មុនធធឝើ
ការជួសជុល។ កាំ្យធនោះគឺធដើមផើពិនិតរធមើលរច សមភន័ន និងលទង់លទយរបស់លសោះ មុនអបកជាំ ញធធឝើការជួសជុល      
ឱរលសបាមលាំ ាំចស់និងធជៀសវាងផលប ោះ ល់្មួយ។  
 
ធលាក លើ វ ត្  លបធាន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដថវង
ឱរដឹងថ្ន កាំ្យលសាវលជាវបុរាណវទិាធនោះ ធធឝើធ ើងាមធោបល់អបកជាំ ញការអាដ ុក របស់គណៈកមយការ          
អាយសុើសុើ-អងគរ ដដលសុាំឱរអបកជាំ ញធធឝើកាំ្យមុននឹងជួសជុលនិងដកលាំអលសោះទាំងពើររបស់លបាសាទអងគរវតថ។  
 
ាម ធលាក លើ វ ត្  គធលមាងជួសជុល និងសាឋ រធ ើងវញិម្នលសោះខាងធលើ គឺកបុងបាំណងធលើកតម្មវ ដកលាំអលសោះ ធដើមផើឱរទឹក
ធៅបានយូរ និងធរៀបចាំលចាំងលសោះជុាំវញិ ដដលកនវងមកលសោះទាំងធនោះបានទកទ់ញធភញៀវធទសចរជាធលចើន ដដលចូលចិតថផឋិត
ទិដឌភាពរបស់ពួកធគជាមួយកាំពូលលបាសាទអងគរ ដដលឆវុោះជាមួយទឹកលសោះដល៏សស់សាា ត។ ធលាក លើ វ ត្ បញ្ញជ ក់ថ្ន         
កាំ្យធនោះនឹងអាចឱរអបកជាំ ញដឹងកាន់ដតចាស់ពើរច សមភន័នរបស់លសោះ កដូ៏ចជាគុណភាពរបស់ថយ ថ្នធតើវាលតូវដកលាំអ
ដបប្បដនទមធទៀតផងដដរ។  
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

គធលមាងកាំ្យលសាវលជាវធៅលសោះអងគរ ធលោងធធឝើធៅធលកាយពិធើបុណរចូលឆ្ប ាំលបម្ពណើ ជាតិ និងធលបើធពលចធ វ ោះ             
ពើ១ដខ្កនវោះ ធៅ២ដខ្។ អាជាញ ធរជាតិអបសរា ាមរយៈ យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រ ធសបើ
ឱរធភញៀវធទសចរជាតិ និងអនឋរជាតិ លពមទាំងសាធារណជនទាំងអស់ ធោគយល់ និងលជាបពើព័តម៌ានធនោះ៕ 
 

     
 

បុ្រាណវិ ូប្ញ្ញជ ក់ពីមូ្លទហតុខ្ដលហា ន្្ន្ន  ិឋ ន្ថ្ន ការកាំណាយទ ើៅបុ្រាណ ឋ ន្ទៅទលើភន ាំរូខ្លន្

អាចជ្ញអតីតរាជវាាំ ងឬរាជដាំណាក់រប្្់ម្រពេះបា ជ័យវរ ែន័្ ី២កនុ ង្តវតស ី៩ 

ផាយធៅ ម្ថងទើ ១២ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លកុមបុរាណវទូិម្នអាជាញ ធរជាតអិបសរានិងបុរាណវទូិម្នអងគការមូលនធិិបុរាណវទិានងិអភវិឌណន៍ (ADF) បានស ការជាមួយ
លកសួងបរសិាទ នធធឝើកាំ្យធលើទើាាំងមួយធ យ្ ោះ ប ធ យ ឬធកថ្ន «ផធោះគូចររ» បានរកធ ើញរច សមភននសាំណងបុ់រាណមួយ  
ធធឝើពើឥដឌនងិថយបាយធលកៀម។ ទើាាំងធនោះសទិតធៅស គមនត៍ាំបន់ការ រធមយជាតមិ្លពធាំអនវង់ធាំ ភូមិអនវង់ធាំ  ុាំខ្បងភបាំ              
លសុកសាឝ យធលើ ធខ្តថធសៀមរាប ម្នឧទានជាតលិពោះជ័យវរ យន័នធរាតថមភបាំគូដលននិោមការ 48P 406579 1498122។  
 

ទក់ទងនងឹការអោះអាងថ្ន ទើធនោះអាចជាអតើតរាជវា ាំងឬរាជដាំ្ក់របស់លពោះបាទជ័យរវ យន័ទើ២ធ ោះ ធលាកបណឍិ ត JB Chevance 
លបធានអងគការមូលនិធបុិរាណវទិានងិអភវិឌណន៍ (ADF) បកដលបធដ្ឋយ ធលាក សាធ ឿន សកាក  បុរាណវទូិម្នអងគការ ADF ឱរដឹង
ថ្ន៖  
 ១. ធោងធៅធលើឯកសារលសាវលជាវរបស់បារា ាំងនងិដខ្យរពើមុនៗដដលសនបិដ្ឋឌ នថ្នធនោះជារាជវា ាំងរបស់លពោះអងគដដលលទង់

បានមកាាំងរាជធានើធៅធលើខ្បងភបាំគូដលន។ ាមការសនបិដ្ឋឌ នរបសអ់បកជាំ ញ ទើធនោះលបដ លជាអតើត «រាជ
ដាំ្ក់ឬរាជវា ាំង» របស់លពោះបាទជ័យវរ យន័ទើ២ កសាងធៅធដើមសតវតសរទ៍ើ៩ មានទាំ ាំម្ផធដើ៤០០ដម លតx៦០០ដម លត។  

 ២. ធបើធោងាមសិលាចរកឹសថុកកកធ់ាំ (K.235) លបមាណជាងពើរយឆ្ប ាំប ធ ប់ពើការចូលទើវងគត់របស់លពោះបាទជយ័
វរ យន័ទើ២ បានធរៀបរាប់ោ ងធកាោះកាយពើការតវ ស់បថូររាជធានើរបសល់ពោះអងគពើតាំបន់មួយធៅតាំបនមួ់យ ប ុដនថមាន
ការសនបិដ្ឋឌ នធលចើនដូចោប ថ្នមធ ស្តនធបពត៌ គជឺាភបាំគូដលនបចចុបផនប ធល ោះមានលបាសាទដដលលពោះអងគលបកាសរាជ 
ប ធ ប់ពើលពោះអងគបានធធឝើការបលងួបបលងួមជាតិរចួ សាំណង់សាធារណៈ ទាំនប់ទឹក លបាសាទសលមាប់សាស  និង
រាជវា ាំងក៏បានរកធ ើញជាបនថប ធ ប់។  

 ៣. ទើាាំងធនោះក៏ធាវ ប់មានការសនបដិ្ឋឌ នពើអបកលសាវលជាវជាត-ិអនថរជាតិថ្នលបដ លជារាជវា ាំង ក៏ប ុដនថធៅដតមនិទន់
មានភសថុាងដបបវទិាសាស្តសថ្ មួយមកបញ្ញជ ក់ធ ោះធទ ធទើបកបុងឆ្ប ាំ២០០៩ បុរាណវទូិម្នអាជាញ ធរជាតអិបសរា
បានស ការជាមួយបុរាណវទូិម្នអងគការ ADF ចប់ធផថើមធធឝើកាំ្យ។ ជាលទនផល ធពលធ ោះ ាមរយៈការ
យកធរូងធៅពធិសាធធ ើញថ្ន ទើាាំងធនោះគឺសទតិកបុងសតវតសទើ៩ម្នរាជរបស់លពោះបាទជ័យវរ យន័ទើ២។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 ៤. ដផាកាមទិនបនយ័ LiDAR ឆ្ប ាំ២០១២ និង ២០១៥ និងលទនផលបឋមបានពើការធធឝើកា្ំ យកបុងឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ 
បានបងាា ញកាន់ដតចាស់ពើរច សមភននធរៀបចាំលកុង មានទាំនប់បុរាណ លបាសាទបុរាណ សាំណង់សាធារណៈ 
លបពន័នធារាសាស្តសថ បារាយណ៍ជាធដើម គឺចបធ់ផថើមធចញពើទើាាំងមួយធនោះ។  

 
ាមស ឌ្ នដើទូទាំងភបាំគូដលន អត់មានស ឌ្ នដើ្ដូចកដនវងធនោះធទ ដដលមានទាំនប់ព័នននិងផវូវខាឝ ត់ដខ្ឝងជុាំវញិ។ ធោងាម
លទនផលដដលសនបិដ្ឋឌ នបឋមមាន៖ -ធយើងបានរកធ ើញកាាំជធណថើ រសងព់ើឥដឌដដលជាលចកចូលពើទិសខាងធកើត។ -ចាំធ ោះសាំណង់
ក ថ្ លម្នអោរអាចដបងដចកជា៣ដាំ្កក់ាល។ ដាំ្ក់កាលទើ១៖ លបដ លជាសទិតកបុងរាជលពោះបាទជ័វរ យន័ទើ២ កបុងសតវតសទើ
៩ បធចចកធទសសាំណង់មានការបងាា បល់គឹោះធដ្ឋយធលបើដើលាយជាមួយកធមធចថយបាយធលកៀម លគសួ ប ធ ប់មកធរៀបលកវា ត់ពើឥដឌ មុននឹង
ធធឝើសាំណង់ខាងធលើ។ ដាំ្កក់ាលទើ២៖ គឺចក់ដើកលមាស៣់០សង់ទើដម លតធៅធលើកលមាលឥដឌដាំ្កក់ាលទើ១ ប ធ ប់មកក៏ធរៀប
កលមាលឥដឌធៅពើធលើ។ កបុងដា្ំ ក់កាលធនោះ ធយើងមិនទន់អាចធធឝើការសនបិដ្ឋឌ នថ្នធធឝើធពល្ធៅធ ើយធ ោះធទ ធដ្ឋយសារ
ធយើងមិនទនម់ានភសថុាងលគប់លោន់។ ដាំ្ក់កាលទើ៣៖ សទិតកបុងអាំ ុងទសវតសទើ៦០ រ ូតដល់បចចុបផនបាមរយៈការ
សាកសួរពើចស់ទុាំធៅតាំបន់ធនោះ ធៅទសសវតសទើ៦០ គឺមានធលាកាអាចររមាប ក់បានមកសងផ់ធោះធនោះធដើមផើាាំងធម៌លុោះដល់
លបធទសមានសស្តងាគ មក៏បាតដ់ាំណឹងោត់ចបព់ើធពលធ ោះមក។  
 

កបុង មជាអបកចូលរមួកាំ្យតធ ល់ ធលាក ងនិ សារនុ បុរាណវទូិនងិជាបុគគលិកបធចចកធទសម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅ
ឧទានបានឱរដឹងថ្ន ការរកធ ើញរច សមភននសាំណងធ់នោះពិតជាអសាច ររខាវ ាំង្ស ់ វាជាទិនបនយ័ថយើឱរដងឹកានដ់តចាស់ថ្ន
សាំណង់ធនោះជាអឝើ សមាម រៈធធឝើសាំណង់ ដា្ំ ក់កាលសាងសង់ តួ ទើសាំណង់ ឆ្ប ាំកសាង និងចងលកងជាឯកសារទុកសលមាប់អបក
ជាំ ន់ធលកាយសិកាលសាវលជាវ។ ធលាកបនថធទៀតថ្ន ធលាកបានជួយធលើការងារបធចចកធទស ការគូរបវង់ ការធមើលលសទប់ដើ ធធឝើឱរ
ធលាកបានតវ ស់បថូរបទពធិសាធន៍ោប ធៅវញិធៅមក ពិធសសអភិវឌណនស៍មតទភាពចាំធណោះដងឹដផបកបុរាណវទិាកាន់ដតលាលបធសើរ។  
 

ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  លបធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នអភរិកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានអបអរសារទចាំធ ោះ
លទនផលដធ៏ាំធធងម្នការរកធ ើញភសថុាងថយើៗបដនទមធទៀតធនោះាមរយៈកិចចស ការោប ជាមួយអងគការADF ដដលបានចុោះអនុសា 
រណៈធោគយល់ោប ាាំងពើឆ្ប ាំ២០០៨ ធលើកិចចការអភរិកសការលសាវលជាវដផបកបុរាណវទិានិងកចិចការបណថុ ោះប ថ្ លធនធាន      
មនុសស។ ការងារកាំ្យធនោះ លកុមការងារនឹងធលបើរយៈធពលមួយដខ្កបុងការធបើកកាំ្យលសាវលជាវ ធដ្ឋយចប់ធផថើមពើម្ថងទើ១២   
មើ  ធលោងបញ្ចប់ធៅម្ថងទើ១៣ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុនធនោះ។ ធលៅពើកិចចការកា្ំ យលសាយលជាវធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរានិង
អងគការ ADF បាននឹងកាំពុងចងលកងធសៀវធៅសថើអាំពើបញ្ជ ើសារធពើភណឍ បុរាណវតទុនិងបុរាណដ្ឋឌ នធៅធលើខ្បងភបាំគូដលនដដលជា    
លទនផលដធ៏ាំធធងបានមកពើការងារ លសាវលជាវនិងចុោះធផធៀងតធ ត់ដល់ទើាាំងតធ ល់ធដ្ឋយធលបៀបធធៀប ជាមួយទិនបន័យដដលបាន        
ពើបធចចកវទិា LiDAR ឆ្ប ាំ២០១២និង២០១៥។ លទនផលទាំងធនោះ នងឹកាវ យជាចាំដណកបាំធពញលកខខ្ណឍ កបុងការដ្ឋក់បញ្ចូ ល      
ភបាំគូដលនធៅជាសមផតថធិបតិកភណឍ ពិភពធលាក អ គត៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

    
 
ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទរៀប្ចាំពិធី្ូម្រតម្ន្រ ទលើករា្ីអប្អរសា របុ្ណយចូលឆ្ន ាំ ងែ មី្រប្នពណីជ្ញតិខ្មែ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

 លពឹកម្ថងលព សផតិ៍ ១២ធរាច ដខ្ដចលត ឆ្ប ាំរកា នពឝស័ក ព.ស២៥៦១ លតូវនឹងម្ថងទើ១៤ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨           
ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួទាំងថ្នប ក់
ដឹក ាំលគប ់យកដ្ឋឌ ន មស្តនថើ-បុគគលិក ទាំងអស់ បានធរៀបចាំពិធើនិមនថលពោះសងឃចាំនួន៧អងគចធលមើនលពោះបរតិថ និងថ្នឝ យ
ធទយរទនាមទាំធនៀមទមាវ បល់ពោះពុទនសាស  ធដើមផើសុាំសុខ្សិរ ើសួសថើ អបអរសាទរឆ្ប ាំថយើលបម្ពណើ ជាតិដខ្យរ ដដលនឹងចូលមក
ដល់ធៅម្ថង១៤ធរាច ដខ្ដចលត ឆ្ប ាំច នពឝស័ក ព.ស ២៥៦២ លតូវនឹងម្ថងទើ១៤ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុខ្ធនោះ។  
 

មានមតិសាំធណោះសាំ្លជាមួយថ្នប កដឹ់ក ាំ មស្តនថើ បុគគលិកធលកាមបងាគ បទ់ាំងអស់ ធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើ ដដលកានត់ាំដណង
ជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរាមួយឆ្ប ាំមកធនោះ បានដថវងអាំណរគុណោ ងលជាលធលៅចាំធ ោះកិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់ថ្នប ក់
ដឹក ាំលគប ់យកដ្ឋឌ ន រមួទាំងមស្តនថើ-បុគគលិកលគបរូ់បម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានលោះបងក់មាវ ាំងកាយចិតថបាំធពញការងារ
អភិរកស ជួសជុលសមផតថិវបផធមដ៌ខ្យរបានោ ងលា លបកបធដ្ឋយសាយ រ ើទទួលខុ្សលតូវខ្ភស់ កបុងការធលើកតម្មវមរតកដូនា 
ធដ្ឋយមិនគិតពើការធនឿយ តនិ់ងបញ្ញា លបឈម  ដដលធកើតធ ើងកបុងការបាំធពញការងារធៅតាំបនអ់ងគរ។  
 

ធលាកជាំទវសូមធោរពជូនពរដល់ថ្នប កដឹ់ក ាំ មស្តនថើ និងបុគគលិកលគប់រូប សូមទទួលបាននូវធសចកថើសុខ្ចធលមើន ឱកាសឆ្ប ាំថយើ 
សូមឱរការជួបជុាំធនោះលបកបធដ្ឋយភាពសបាយរ ើករាយ សុខ្ដុមរម កបុងលគួសារ និងសុខ្សុវតទិភាពលគបធ់ពលធវលា៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 
ទ្ចករ ជូីន្ដាំណឹង រ្ ពីី៖ ការទប្ើកឲ្យទម្រប្ើម្របា្់សាា ន្ហាលម្របាសា អងគ រវតរ   

ពីនងត  ី១២ដល់ ី១៧ ខ្មទម្សា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ១២ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីការពងាប ងការចូល ្សនាម្របាសា មួ្យចាំនួ្ន្កនុ ងម្រពឹតរ កិារណ៍អងគ រ្ស្តងាក ន្  

ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ភូមិ្មាុ ា្ំ ស្តងាក ន្រឆ្ន ាំ ងែ បី្ងាា ៅ ិដឋ ភាពពីរ្ម័្យកាលនន្្ងគម្ខ្មែ រ 
ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
មានទើាាំងធៅខាងធជើងលបាសាទបាយន័ថ ភូមិខ្ញុ ាំឆ្ប ាំធនោះបានបងាា ញនូវភាពលសស់សាា តដគួ៏រឱរចប់អារមយណ៍ធលកាមការធរៀបចាំ
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
ាមលបសាសនរ៍បស់ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ ន អភិវឌណន៍ធទសចរណ៍ម្ន                 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានឱរដឹងថ្ន៖ សលមាបឆ់្ប ាំច សាំរទិនស័ក ព.ស២៥៦២ ធនោះ លកុមការងារភូមិខ្ញុ ាំបានបងាា ញសមយ័កាល
ពើរជាសាំខាន ់ គឺសមយ័ឧដុងគ និងសមយ័ឯករាជរ ដដលរាបប់ញ្ចូ លទាំងម ូដផធោះ សធមវៀកបាំ ក ់ការតុបដតងខ្វួន និងការរស់
ធៅជាធដើម។  
 
ឯកឧតថមបនថធទៀតថ្ន ធលៅពើធ ោះ ក៏មានបងាា ញពើសកមយភាពអងគរសស្តងាក នថាាំងពើឆ្ប ាំទើ២០១៣ រ ូតដល់ឆ្ប ាំ២០១៨                
ផធោះអកសរសិលផ ៍ ផធោះចរសវឹករតឹ កដនវងតស្តនថើ កដនវងរបាាំលបម្ពណើ  និងសាលាឆទន ដដលជាកដនវងបងាា ញនូវទាំធនៀមទមាវ ប់
របស់ដខ្យរធលើដផបកជាំធនឿ។ អឝើដដលកាន់ដតពិធសស គឺខ្យុកយកស រូប នុមាន កប៏ានាាំងបងាា ញ ធដើមផើជាការធលើកកមភស់ពើ
សាប ម្ដសិលផៈដខ្យរ កបុងទលមងធ់លាខ នធខាលផងដដរ។  
 
ចងដឹ់ងថ្នធទសភាពធ ោះលសស់សាា តោ ង្សូមទសស កលមងរូបភាពខាងធលកាមដូចតធៅ៖ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទោកជាំវារវរដឋ ម្ស្តន្រ  ីទភឿង ្កុណា អទញ្ជ ើៅទៅពិនិ្តយការម្រកាលការ រទលើឫ្ទ ើទៅម្របាសា តាម្រពហែ  
ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធឆវៀតកបុងឱកាសលពឹតថិការណ៍អងគរសស្តងាក នថដ៏មមាញឹក ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលត
សិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានអធញ្ជ ើញចុោះធៅពិនិតរាមដ្ឋននិងវឌណនភាពម្នការលកាលកលមាលកាថ រធៅធលើ
ឫសធឈើ លបាសាទាលព យ។  
 
ធោលបាំណងម្នការចុោះធៅពិនិតរការលកាលកលមាលកាថ រធនោះ គឺធដើមផើធមើលភាពធរៀបរយម្នការលកាលកលមាលនិងដសឝងយល់
បដនទមពើគុណភាពម្នកលមាលថ្នអាចសធស្តងាគ ោះធដើមធឈើបានកលមិត្។ ធលើសពើធ ោះធទៀត ការលកាលកលមាលកាថ រធលើ     
ឫសធឈើធៅលបាសាទាលព យ កល៏សបធៅាមអនុសាសនរ៍បស់កិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ (ICC-Angkor) ផងដដរ។  
 
គួរបញ្ញជ កផ់ងដដរថ្ន ធដើមធឈើធាំៗភាគធលចើនធៅកបុងលបាសាទាលព យ គឺកាំពុងរង ធលោោះថ្នប ក់ធដ្ឋយសារកាំធណើ នធភញៀវធទសចរ
ជាធលចើនចូលធៅទសស លបាសាទធ ើយជានធ់លើឫស ឬធលើដើដកផរឫស ជាធ តុធធឝើឱរឫសធឈើមានដាំធៅ លកិន មានជាំងឺ 
ធ ើយហាប់ដើមិនអាចដកដធងាើមបាន។ ធដ្ឋយធ តុដូធចបោះ ធដើមផើបធញ្ច ៀសនូវហានិភយ័ដល់ធដើមធឈើទាំងឡាយអាជាញ ធរ 
ជាតិអបសរាក៏ធរៀបចាំលកាលកលមាលកាថ រធលើឫសធឈើធដើមផើសធស្តងាគ ោះធដើមធឈើឱរមានសុវតទិភាពលាលបធសើរធ ើងវញិ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទតើដឹងទ ថ្នសាា ន្បុ្រាណតាម្ប្ទណារ យផលូវជ្ញតិទលម៦ពីម្របាសា បារងដល់ ីម្រប្ជុាំជន្កាំពង់ករ  ី

ាន្ចាំនួ្ន្ប្ នុាែ ន្? 

ផាយធៅម្ថងទើ ២០ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ផវូវជាតធិលខ្៦ ពើបាគងធៅទើលបជុាំជនកាំពង់កថើ គឺរតធ់លើកាំ្ត់ផវូវបុរាណពើសម័យអងគរ ធ ើយាមការលសាវលជាវរបសអ់បកបុរាណ
វទិាបានរកធ ើញថ្ន កាំ្ត់ផវូវធនោះមានសាភ នបុរាណចាំនួន២១ ក៏ប ុដនថបចចុបផនបសាភ នបុរាណចាំនួន១០ បានខូ្ចបាត់រូបរាង 
ធ ើយមានធៅសល់ដតសាភ នចាំនួន១១ប ុធ ត្ ោះដដលអាចរកាបាន។  
 
ការខូ្ចខាតបាត់បងក់៏ធល ោះដតកាថ ធពលធវលា ការខ្ឝោះខាតកិចចការោាំ រ ធពលលបធទសសទិតកបុងសាទ នលបទញលបទង់ធដ្ឋយសារ
សស្តងាគ មសុើវលិ ធ ើយសាភ នដដលមានធៅសល់ទាំង១១ ធ ោះមានដូចជា សាភ នអូរចិធញ្ជ ៀន សាភ នតូច សាភ នថយបាយធលកៀម សាភ នថយ 
សាភ នាមាស សាភ នភូមិអូរ សាភ នថ្នប ល់ដ្ឋច់ សាភ នសាឝ យ សាភ នបឹងអាំពលិ សាភ នខ្ភស់ និងសាភ នលពោះទិស។ 
  
កនវងមកសាភ នបុរាណទាំង១១ធនោះ មានការលទុឌធលទមខាវ ាំង ធទើបធៅឆ្ប ាំ២០១៣ ធៅធពលធធឝើការជួសជុលផវូវជាតធិលខ្៦ធ ើងវញិ 
ធទើបអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធសបើសុាំលកសងួសាធារណការនិងដកឹជញ្ជូ ន និងលកុម  ុនចនិដដលទទួលធ  ការធធឝើផវូវវាងសាភ នបុរាណ
ទាំងធ ោះ ធដើមផើដថរកា អភរិកសសាភ នទាំងធ ោះឱរបានគង់វងសតកូនធៅ និងសលមាប់បធលមើវសិ័យធទសចរណ៍ផង។ 
  
កបុងន័យដថរកានិងធលើកតម្មវសាភ នបុរាណទាំងធ ោះ  យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានយក
ចិតថដ្ឋក់ដថទាំនងិធលើកតម្មវសាភ នបុរាណ ដូចជា សាភ នលពោះទិស ធដ្ឋយដ្ឋក់ឱរមានភាប ក់អភិរកសចាំនួន៤ ក់ បាំធពញការងារជា     
អចិម្ស្តនថយ ៍ បានកសាងធរាងឆ្យ ាំ១ខ្បង បងគន់អ ម័យ១ខ្បង មាន៤បនធប់ សលមាប់បធលមើធទសចរ។ ធដ្ឋយដ កសាភ នបុរាណ      
ចាំនួន១០ធទៀត ធយើងបានដ្ឋក់សាវ កធ យ្ ោះសាភ នបុរាណាមសាភ ននើមួយៗ ធដើមផើឱរធភញៀវធទសចរបានសាគ ល់ លពមទាំងធធឝើការ
សមាា តជាធរៀងរាល់ដខ្រមួមាន៖ ការកាប់ឆ្ក ររកុខជាតិតូចធាំ ធរ ើសសាំរាមជុាំវញិសាភ ន និងធមើលសាទ នភាពសាភ នជាធដើម៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

ម្រកុម្ម្រគុ ទ ទ្ក៍សា រចាំទ េះរទម្រាងម្រកាលកាដ រទ ើទៅតាម្ឬ្ទ ើបុ្រាណកនុ ងប្រទិវណម្របាសា តា

ម្រពហែ  ទហើយថ្នរទម្រាងទន្េះបាន្ជួយដល់ទដើម្ទ ើ និ្ងការ រ្ុវតថ ភិាពដល់ទភា ៀវទ ្ចរផងខ្ដរ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លកុមការងាររបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា បាននិងកាំពុងធរៀបចាំជួសជុល និងលកាលកាឋ រធឈើាមឬសធឈើធាំៗកបុងបរធិវណ
លបាសាទាលព យ។ គធលមាងធនោះលតូវបានោាំលទ និងសាទរធដ្ឋយលកុមមគគុធទធសកធ៍ទសចរណ៍ ធដ្ឋយពួកធគយល់ថ្ន ធនោះជាការ
យកចិតថទុកដ្ឋកដ់ល់ធដើមធឈើដដលមានវយ័ចាំ្ស់ៗ ធលើកធសាភ័ណភាពលបាសាទ កដូ៏ចជាការការ រធលោោះថ្នប កដ់ល់
ធភញៀវជាយថ្នធ តុផងដដរ។  
 
ចបព់ើម្ថងទើ៦ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨មក លកុមការងារម្ន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌ និងបរសិាទ នម្ន     
អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដាំធណើ រការគធលមាងធរៀបចាំលកាលកាឋ រធឈើ ាមឬសធឈើធាំៗ និងធៅាមវង់ទសស របស់          
ធភញៀវធទសចរ ធៅលបាសាទាលព យ។ ាមការបា នស់ាយ ន គធលមាងធនោះអាចនឹងបញ្ចបធ់ៅមុនរដូវវសាមកដល់។ 
  
គធលមាងធនោះមានការសាទរ និងោាំលទធដ្ឋយមគគុធទធសក៍ធទសចរណ៍ជាទូធៅ។ តួោ ង មគគុធទធសក៍ធទសចរណ៍ភសាអងធ់គវស 
ធលាក តឹក ដតម បានសដមឋងអារមយណ៍រ ើករាយ និងោាំលទោ ងធពញទាំ ងឹធលើ គធលមាងធរៀបចាំលកាលកាឋ រធៅលបាសាទាលព យ
ធនោះ។ ធលាកយល់ថ្ន គធលមាងធនោះអាចការ រឬសធឈើដដលមានវយ័ចាំ្ស់ៗ និងមួយធទៀតជួយការ រធលោោះថ្នប កដ់ល់
ធភញៀវជាយថ្នធ តុផងដដរ។  
 
ធដ្ឋយដ ក ធលាក ធទៀ គើយូ លបធានសមាគមមគគុធទធសកធ៍ទសចរណ៍ភាសាចិន-កមភុជាធ ោះវញិ កប៏ានសដមឋងការោាំលទ 
អស់ពើចិតថធៅធលើគធលមាងខាងធនោះផងដដរ។ ធលាក គើយូ បានឱរដឹងថ្ន ឬសធឈើទាំងធ ោះអាចបងកធលោោះថ្នប ក់ដល់ធភញៀវដដល
មានវយ័ចាំ្ស់ គឺអាចឱរពួកោតជ់ាំពបធ់ជើងជាធដើមលបសិនធបើខ្ឝោះការលបុងលបយត័ប ធ ើយគធលមាងធនោះ នឹងជួយការ រដល់
ធដើមធឈើដដលមានវយ័ចាំ្ស់ធៅកបុងលបាសាទាលព យផងដដរ។ ធដើមធឈើទាំងធ ោះអាចនឹងសាវ ប់បាន ាមរយៈការធដើរ
ជានព់ើសាំ្កធ់ភញៀវធទសចរដដលមានចាំនួនធលចើនរយ កក់បុងមួយម្ថងៗ។  
 
ធគដឹងធ ើយថ្ន ធដើមធឈើធាំៗ និងឬសធាំៗ ដដលមានវយ័ចាំ្ស់ធៅលបាសាទាលព យ គឺជាដផបកមួយដ៏ទក់ទញសលមាប់
ធភញៀវធទសចរជាតិ និងអនឋរជាតិ។ ពួកធគដតងផថិតយកទិដឌភាពទាំងធ ោះ ធៅធពលបានមកដល់លបាសាទមថងៗ។ ជាមួយនឹង
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

កាំធណើ នធទសចរជាធលចើនមកដល់លបាសាទាលព យ វាក៏បានបងកហានិភយ័ផងដដរ។ ហានិភ័យលតង់ធភញៀវធទសចរបានធដើរជាន់
ឬសធឈើធៅធលកាមដើធដ្ឋយមិនដឹងខ្វួន ដដលវានឹងបងាា ក់ដាំធណើ រលូតលាស់របស់ធដើមធឈើទាំងធ ោះ។ 
  
ធលាក យនិ សូវា ត អបកលគបល់គងការដ្ឋឌ នគធលមាងលកាលកាឋ រធៅលបាសាទាលព យ បានឱរដឹងថ្ន រ ូតមកដល់ធពលធនោះ 
ធយើងបានលកាលកាឋ របានលបមាណ ៥០ដម លតរចួធ ើយគិតទាំងជធណឋើ រ។ ធលាកបដនទមថ្ន នឹងបនថគធលមាងធនោះជាដាំ្ក ់   
កាលៗរ ូតដល់បញ្ចប។់  
 
ធលាក យនិ សូវា ត អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ បរសិាទ ន និងធទសភាពវបផធម ៌ ដដលកាំពុងដឹក ាំលកុមការងារ
ធរៀបចាំកលមាលកាឋ រធៅលបាសាទាលព យ បានដថវង ធពលកនវងធៅថ្ន ធោលបាំណងម្នការធរៀបចាំធនោះ គឺធដើមផើបធងកើនការលូត
លាស់របស់ធដើមធឈើ និងដថរកាបរសិាទ នជុាំវញិឱរបានលាលបធសើរធ ើងវញិ។ ាមការបញ្ញជ ករ់បស់មស្តនថើម្លពធឈើ ទើាាំង        
ឬសធឈើចាំនួន៦កដនវង ដដលធលោងលកាលកាឋ រ និងធៅាមវងទ់សស លបដវងជាង៤០០ដម លតបដនទមធទៀត ធ ើយធឈើដដល
យកមកលកាលធនោះជាលបធភទធឈើគគើរ ដដលាមការបា នស់ាយ នអាចមានលបដ ល៧០ដម លតគើប ដដលវាអាចរកាគុណភាព
បានពើ៦ ធៅ៧ឆ្ប ាំ។ ធឈើធនោះជាជាំនួយឧបតទមមធដ្ឋយភាគើឥ ឍ្  ដដលកាំពុងដាំធណើ រការជួសជុលលបាសាទាលព យ ចាំដណក
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធចញដផបកកមាវ ាំងពលកមយ ដដលធលបើលបាស់កមយករចាំនួន ១២ ក់៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រប្ជ្ញពលរដឋ ៥ភូមិ្កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ  ួលបាន្ម្រប្ឡាយងែមួី្យខ្មស្ម្រាប់្ទម្រប្ើម្របា្់កនុ ងរដូវម្របាាំ ង 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធដើមផើសលមួលដល់ជើវភាពរស់ធៅរបស់លបជាពលរដឌ អាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ការជាមួយ អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងលកុម  ុន
យុវ ណិជជបានសាថ រលបឡាយបុរាណមួយដខ្ស ដដលមានលបដវង ១៣០០ដម លត ទទឹង៤ដម លត និងជធល ២ដម លត ជូនដល់
លបជាពលរដឌកបុងភូមិគិរ ើមាននធ និងភូមិបធងាក ង ធដើមផើទបទឹ់កធលបើលបាស់កបុងរដូវលបាាំង។  
 
កបុងពិធើធបើកការដ្ឋឌ នសាថ រលបឡាយ លពឹកម្ថងទើ២៤ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ធលាក ធលពៀន លបម ធម ុាំអាំពិលបានបញ្ញជ ក់ថ្ន 
លបឡាយមួយដខ្សធនោះជាលបឡាយបុរាណ ដដលមានជាយូរោរ មកធ ើយ។ កាលពើមុនលបជាពលរដឌធៅទើធនោះ ដតងមានទឹក
ធលបើលបាស់លគប់លបាាំងវសា ធដ្ឋយ អាលស័យទឹកលបឡាយធនោះ។ ប ុដនថធដ្ឋយសារប ុ យ នឆ្ប ាំចុងធលកាយធនោះ អាកាសធាតុ        
ដលបលបួល ធ ើយសាទ នភាពបាតលបឡាយកក៏ានដ់តរាក់ធៅៗ ដដលធធឝើឲ្រលបឡាយដ៏ចាំ្ស់ធនោះ ដលងមាន ទឹក ូរ និង    
ធលបើលបាស់បានធទៀតធៅរដូវលបាាំង។ កបុង មអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នធលាកពិតជារ ើករាយ និងដថវងអាំណរគុណចាំធ ោះ             
អាជាញ ធរជាតិអបសរា និងលកុម  ុនយុវ ណិជជដដលបានជួយសាថ រលបឡា យធនោះធ ើងវញិ។  
 
ធលាក ភូ ភកថើ តាំ្ងលកុម  ុនយុវ ណិជជបានធលើកធ ើងថ្ន ការសធលមចសាថ រលបឡាយបុរាណធនោះធ ើង គឺធធឝើាម   
សាំណូមពររបស់អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន និងមានការអនុញ្ញដ តលពមទាំងការចុោះពិនិតរធមើលបធចចកធទសការងារពើមស្តនថើជាំ ញម្ន          
អាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន លកុម  ុនរបស់ធលាកនឹងបញ្ចប់ការងារធនោះកបុងរយៈធពល១ដខ្ោ ងយូរ។  
 
ធលាក ម ក ់សាំភារ អភិបាលម្នគណៈអភិបាលលសុកលបាសាទបាគងកប៏ានបងាា ញនូវភាពសបាយរ ើករាយដដលលបជាពលរដឌ
នឹងទទួលបាននូវលបឡាយ សលមាបត់មកល់ទឹកធលបើលបាស់ាមតលមូវការជាកដ់សថង។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន ធនោះជាសមិទនផលមួយ
កបុងចាំធ្មសមិទនផលដ៏ធលើសលុបដដលធកើតធ ើងកបុងសមយ័កាលម្ន សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន 
ជាលបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានអធញ្ជ ើញជាអធិបតើកបងពិធើធបើកការដ្ឋឌ នធនោះបាន
បញ្ញជ ក់ថ្ន អាជាញ ធរជាតិដតងធោរពនិងធដើរាមធោលនធោបាយអភិវឌណន៍ជាតិរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា។ ដូធចបោះធ ើយ 
កបុងកិចចអភិរកសរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏មិនធភវចការអភិវឌណធ ដ្ឋឌ រច សមភន័ន ដដលបធលមើដល់                  
វសិ័យធទសចរណ៍ និងតលមូវការរបស់លបជាពលរដឌកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្ន ធនោះសបញ្ញជ ក់អាំពើការ
យកចិតថទុកដ្ឋករ់បស់ថ្នប កដឹ់ក ាំលបធទស ចាំធ ោះសុខ្ទុកខរបស់លបជាពលរដឌ ជាពិធសស គឺសធមថចធតធជា យករដឌមស្តនថើ 
ដដលសធមថចដតងដតគិតគូរដល់សុខ្សនថិភាពជាតិ និងការអភិវឌណលគបវ់សិ័យផារភាជ បនឹ់ងការធបថជាញ ចិតថោ ងមុតមាាំកបុង    
កិចចការ រសមផតថិធបតិកភណឍ ជាតិសលមាបកូ់នធៅលគប់ជាំ ន។់  
 
ជាចុងធលកាយ ឯកឧតថមកប៏ានសាំណូមពរចាំធ ោះលកុម  ុនកបុងករណើ លបទោះធ ើញ ធដ្ឋយម្ចដនរនូវវតទុបុរាណ្មួយ       
កបុងការជើកសាថ រលបឡាយធ ើងវញិ លតូវលបគល់ជូនសមតទកិចចធដើមផើរកាទុកកបុងទើសុវតទិភាព។ ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមកប៏ាន
សាំណូមពរលបជាពលរដឌសូមចូលរមួដថរកាសមិទនផលដដលសធលមចបានឲ្របានគងវ់ងស៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

្ម្តថ កិចា ចម្រមុ្េះចុេះ ប់្សាក ត់ការ ស្តនាទ ន្នម្រពទ ើកនុ ងឧ ាន្អងគ រ 
ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លកុមការងារចលមុោះ រមួមានមស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ប ូលិសធបតិកភណឍ  អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នជាធលចើនរូប បានចុោះ      
ពិនិតរធមើលការកាបទ់ស្ត ធ នម្លពធៅកបុងឧទានអងគរ  រធសៀលម្ថងទើ២៣ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ សទិតកបុងភូមិលកវា ន ់     
សងាក តន់គរធាំ លកុងធសៀមរាប ធខ្តថធសៀមរាប ខាងធកើតកដនវងលតួតពិនិតរសាំបុលតចាំណុចអកសរធតផវូវ៦០ដម លត។  
 

ធលាក ធបង ប ន មស្តនថើទទួលបនធុកម្លពធឈើម្ន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌ និងបរសិាទ ន បានឱរដឹងថ្ន 
សកមយភាពលួចកាបទ់ស្ត ធ នម្លពធឈើ ធៅខាងធកើតប ុសថិ៍លតួតពិនិតរសាំបុលត៦០ដម លត បានចបធ់ផថើមាាំងពើឆ្ប ាំ២០១៧មកធមវ ោះ 
ដតធលកាយការទបស់ាក តធ់ ើញថ្នសកមយភាពទាំងធ ោះបានបញ្ឈបធ់ ើយ។ ធដ្ឋយដ កកបុងកាំ ុងធពលបុណរចូលឆ្ប ាំថយើ   
កនវងមកធនោះ សកមយភាពកាបទ់ស្ត ធ នដុតម្លពបាន ធកើតធ ើងមថងធទៀត។  ជនដដលសកមយកបុងការកាបម់្លពធនោះ  មាន     
ធ យ្ ោះ ម្ថ ធធឿង ដដលមានទាំ ាំលបមាណជាកនវោះ ចិាធៅខាងធលកាយផធោះរបស់ខ្វួន រមួនឹងកដនវងធផសងៗធទៀតជាធលចើន    
កដនវង។ មួយចាំណុចធទៀតធៅធឆៀងមុខ្ផធោះ ម្ថ ធធឿង មានទាំ ាំលបមាណ៣០ម x៤០ម  ដដលបងកធដ្ឋយជនមិនសាគ ល់ធ យ្ ោះ។ 
  
ធលាក ធបង ប ន បញ្ញជ កធ់ទៀតថ្ន៖ ការលួចកាបធ់នោះ ធធឝើធ ើងធពលលកុមការងារម្លពធឈើរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាអវតថមាន 
ដូចជាធពលបុណរចូលឆ្ប ាំ ម្ថងសលមាកបុណរជាតិ ម្ថងធៅរ-៍អាទិតរ និងចធ វ ោះមុននិងធលកាយធពលចូលនិងធចញធធឝើការរបស់
លកុមការងារ។ ពួកធគដតងលួចកាបប់នថិចមថងៗជាធរៀងរាល់ម្ថង លុោះធពលហាម្ត ់ធ ើយសួរ ាំ កធ៏ឆវើយថ្ន លោនដ់តធដើរកាប់
ធដើមផើហាតល់បាណឬកធ៏លបើ ករធជរលបធទចតបមកលកុមការងារ ធ ើយអោះអាងថ្នម្លពទាំងអស់ធនោះ ជាកមយសិទនិរបស់ខ្វួន ទាំង
ដដលខ្វួនលតឹមជាអបកចាំណូលលសុកប ុធ ត្ ោះ ធ ើយអបកខ្វោះធទៀតលតូវធៅសងាក តអ់ោះអាងថ្នមិនមានធ យ្ ោះជាលបជាជនសទិតកបុង
ភូមិលសុករបស់ខ្វួនធ ើយ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធដ្ឋយមូលធ តុអាជាញ ធរជាតិអបសរា មិនមានសមតទកិចចកបុងការដ្ឋកធ់ទសទណឍ ចាំធ ោះជនបងកបទធលយើស កដ៏តងដតស ការ
ជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ននិងមស្តនថើ កព់ន័នធផសងៗធដើមផើទបស់ាក ត។់ ជាក់ដសថង ធលាក ងា  ចុង ធៅសងាក តន់គរធាំ ក៏បានរ ាំឭក
ថ្ន ធលចើនដង្ស់ដដលធលាកធក ម្ថ ធធឿង ធៅជួបធដើមផើនិោយោប  ដតជនធនោះមិនសូវធៅ ធ ើយក៏ធាវ បធ់ធឝើកិចចសនានឹង
បុគគលធនោះធលចើនដងដដរកនវងមក ដតធធឝើរចួ ជនធ ោះធៅដតមិនបញ្ឈប់សកមយភាពរបស់ខ្វួន។ ធលាកកប៏ានធលើកធ ើងថ្ន 
ធដើមផើទបស់ាក ត់ឱរបាន លកុមការងារទាំងអស់ ពិធសសមស្តនថើប ូលិសធបតិកភណឍ លតូវដ្ឋកក់មាវ ាំងាមលគបជ់ាំហាននិងបស្តងាក បធលើ
បទធលយើសជាក់ដសថង ធ ើយដ្ឋកធ់ទសឱរសមនឹងកលមិតធទស ធទើបរាងចល ធដ្ឋយមិនអាចធោគយល់បានធ ើយ ធល ោះ
កនវងមកការធោគយល់គឺោយ នលបសិទនិភាពចាំធ ោះជនធនោះ។  
 
ធដ្ឋយដ ក សលមាបម់ស្តនថើប ូលិសធបតិកភណឍ  បានអោះអាងថ្ន ចាំធ ោះករណើ ដុតម្លពនិងកាបម់្លពទស្ត ធ នយកដើធនោះ គឺមិនបាន
ដឹងពត័៌មានធ ើយ ដតពើធពលធនោះធៅ លកុមការងារនឹងចុោះលាត ធ ើយស ការោ ងជិតសបិទនិជាមួយលកុមការងារ         
អាជាញ ធរជាតិអបសរា អាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ធដ្ឋយការចុោះលាតឱរបានញឹកញប ់ ពិធសសបដនទមធលើធមា ងការងារដដលលកុម   
អាជាញ ធរជាតិអបសរាផុតធមា ងធធឝើការ។  
 
គួរបញ្ញជ កជូ់នថ្ន សលមាបក់ារចុោះពិនិតរធៅរធសៀលម្ថងទើ២៥ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ លកុមការងារចលមុោះមិនបានធ ើញមាន
អបកបងកធ តុធ ើយ ធល ោះពួកធគបានធគចខ្វួនអស់ ធ ើយនឹងសមងាំកបុងផធោះ។ ធលើសពើធ ោះ កប៏ានធ ើញការកាប់បដនទមធទៀត 
ដដលាមការសាយ នគឺធធឝើធ ើងមួយម្ថងពើរម្ថងមុនធនោះធពលលកុមការងារផុតធមា ងការងារ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីការកាំណត់រយៈទពលនន្ការប្ង់នងលទ្វាសាធារណៈ ដ្ ពីីការម្ររប់្ម្ររងម្របាក់ចាំណូល    

ទផសងៗកនុ ងតាំប្ន់្រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រតាម្រណីរប្្់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទៅធនាោជ្ញតិនន្កម្ាុជ្ញ  

សាខាទមតរ ទ្ៀម្រាប្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

 

   
 

ម្រកុម្ការងាររប្្់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាកាំពុងដាំទណើរការកាំណាយម្រ្េះទៅម្របាសា អងគ រវតរ  

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លកុមការងាររបស់ យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កាំពុងដាំធណើ រការ
កាំ្យលសោះខាងធជើងម្នលបាសាទអងគរវតថ។ កាំ្យធទើបនឹងចបធ់ផថើម ធ ើយអបកជាំ ញពុាំទនល់បមូលទិនបន័យបានធលចើន
ពើកាំ្យធៅធ ើយ។ 
  

លកុមអបកជាំ ញបានចបធ់ផថើមកាំ្យ ធៅលសោះខាងធជើងលបាសាទអងគរវតថចបព់ើម្ថងទើ២៣ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨មក។      
កបុងរយៈធពល៣ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ២៣ ដល់ម្ថងទើ២៥ អបកជាំ ញមិនទន់រកលទនផលបានពើរច សមភ័ននលសោះធៅធ ើយ។  
 

អបកលសើ ធនត សុើមន បុគគលិកបធចចកធទស ម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទាន និងបុរាណវទិាបងាក រ ដដលកាំពុងធធឝើ
កាំ្យធៅលសោះអងគរវតថបានឱរដឹងថ្ន ភាវ មៗធនោះលកុមការងារមិនទនប់ានលបទោះធ ើញរច សមភន័នលសោះធៅធ ើយ។      
អបកលសើបដនទមថ្ន ាមគធលមាងលកុមការងាររបស់អបកលសើ នឹងធបើករធតឋ ធៅលសោះខាងធជើងចាំនួន២ទើាាំង គឺធៅដផបកខាងលិច 
និងខាងតផូង។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 
អបកលសើបដនទមថ្ន៖« មូលធ តុដដលធយើងធធឝើកាំ្យធនោះ គឺធយើងចងដឹ់ងពើការបងគរដើធៅទើធនោះ ថ្នធតើវាធទើបនឹងមាន ឬមាន
យូរធ ើយ មួយធទៀតគឺធយើងចងដឹ់ងពើរច សមភន័នលសោះទាំងមូល វាខូ្ចខាតអឝើខ្វោះ ធដើមផើធពលធយើងជួសជុលធៅឱរលសបាម
ទលមងធ់ដើម»។ 
 
លកុមអបកបធចចកធទសរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលកាំពុងដឹក ាំធធឝើកាំ្យធៅលសោះអងគរវតថមានចាំនួន៤រូប ធ ើយាម
គធលមាង ពួកធគនឹងធលបើធពលចាំនួន២ដខ្សលមាបគ់ធលមាងមួយធនោះ។ ោ ង្ អបកលសើ ធនត សុើមន បញ្ញជ ក់ថ្ន គធលមាងធនោះ
អាចធលើសពើរយៈធពលដដលបានកាំណត ់ឬអាចរចួមុន ធៅាមភាពជាកដ់សឋងដដលអបកលសាវលជាវបានលបទោះរាល់រច សមភន័ន
របស់លសោះ។  
 
ធដ្ឋយសារទើាាំងកាំ្យសទិតធៅទើាាំងដដលធភញៀវធទសចរដតងឈរផឋិតរូបរបស់ពួកធគ ធៅនឹងកាំពូលលបាងគក ថ្ លម្ន
លបាសាទអងគរវតថ ដូធចបោះវាបានទញចាំ្ប់អារមយណ៍ធលចើនដល់ពួកធគ ធ ើយអបកលសាវលជាវធៅទើធ ោះដតងទទួលបានសាំណួរ
ពើធភញៀវធទសចរទាំងធ ោះផងដដរ។ ដូធចបោះធ ើយ ធទើបមស្តនថើបធចចកធទសម្នការដ្ឋឌ នកាំ្យ បានធសបើសុាំដល់ធភញៀវទាំងអស់
ធោគយល់និងយល់ពើការងារដដលពួកធគកាំពុងធធឝើ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

បិ្រទវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណី ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 

 
 

កុោលភាជន៍្ចាំនួ្ន្៦៤វតថុ  ផលិតកនុ ង្ម័្យអងគ រម្កពីទមតរ បុ្ររីម្យម្រតូវបាន្ម្រប្រល់ជូន្ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរារកា ុក! 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កុលាលភាជន៍ចាំនួនលបាាំធកស ធសយើចាំនួន៦៤វតទុ មានដូចជាចន លក  ដ វ ប ់ ខួ្ច មានលសទប់រធលាងពណ៌ម្បតងនិង  
ពណ៌ធាប ត លតូវបានលបគល់ជូនអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដ្ឋយវទិាសាទ ន Smitsonian ាមរយៈសាទ នទូតស រដឌអាធមរកិ ធដើមផើ
រកាទុក អភិរកស និងសិកា។ កុលាលភាជន៍ទាំងធនោះផលិតធៅសម័យអងគរ មានលបភពមកពើធខ្តថបុរ ើរមរលបធទសម្ថ         
 ធពលបចចុបផនប។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរ អបកតាំ្ងអាជាញ ធរជាតិអបសរា
កបុងការទទួលកុលាលភាជន៍ទាំងធនោះ បានឱរដឹងថ្ន លបវតថិម្នវតទុខាងធលើ លតូវបានអបកលសឡាញ់វតទុបុរាណជនជាតិជប ុននិង
អាធមរកិលបមូលទិញពើធខ្តថបុរ ើរមរ យកធៅស រដឌអាធមរកិកបុងទសវតសឆ្ប ាំ១៩៧០ ធ ើយប ធ បម់កបានលបគល់ជូន        
វទិាសាទ ន Smithsonian។ ធដ្ឋយមានកិចចស ការលាជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា វទិាសាទ ន Smithsonian កប៏ានលបគល់
កុលាលភាជន៍ទាំងធនោះឱរអងគភាពកុលាលភាជនអ៍ងគរជាអបកធមើលការខុ្សលតូវ។  
 
ទកទ់ងនឹងភាជនទ៍ាំងអស់ ចាំធ ោះភាជនមួ៍យចាំនួនដដលលាៗ  អាជាញ ធរជាតិអបសរានឹងយកធៅាាំងពិពរ័ណ៌បងាា ញជា    
សាធារណៈ ធល ោះអាជាញ ធរជាតិអបសរាមានគធលមាងាាំងពិព័រណ៌វតទុបុរាណដដលលសាវលជាវបានជាង២០ឆ្ប ាំពើតាំបនអ់ងគរ។ 
ធលើសពើធ ោះ វតទុទាំងធ ោះនឹងលតូវរកាទុកធដើមផើសិកាធលបៀបធធៀបពើសមយ័កាល បធចចកធទស និងគុណភាព រវាង
កុលាលភាជន៍ដដលមានលបភពពើបុរ ើរមរ និងតាំបនអ់ងគរធល ោះកុលាលភាជន៍អាចឆវុោះបញ្ញច ាំង ពើសមយ័កាលមួយម្ន        
លបវតថិសាស្តសថដខ្យរ និងបងាា ញពើជើវភាពរស់ធៅរបស់លបជាជនសម័យអងគរ ថ្នធតើដខ្យរធយើងមានលទនភាពផលិតភាជន៍បានលា
កលមិត្។  សមយ័បុរាណ ភាជនល៍តូវបានធគធលបើលបាស់លបចាំម្ថង ធធឝើជាធលគឿងាាំងលមាកបុងផធោះ និងសលមាប់ធលបើកបុងពិធើ
សាស ធផសងៗ ដូចជាពិធើដសនធលពននិងបួងសួងជាធដើម។  
 
ពិធើលបគល់កុលាលភាជន៍ធនោះលបលពឹតថធៅសាទ នទូតស រដឌអាធមរកិ កាលពើម្ថងទើ០២ ដខ្ធមសា ឆ្ប ាំ២០១៨ រវាង         
ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន និង ធលាក ធើ ធសរ ើវុឌណ (តាំ្ងអាជាញ ធរជាតិអបសរា) និង ធលាកលសើ Monica Davis        
(តាំ្ងសាទ នទូតអាធមរកិ)។ ធនោះជាធលើកទើ១ធ ើយដដលកុលាលភាជនដ៍៏ធលចើនដបបធនោះលតូវបានលបគល់ជូនអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា។ អាជាញ ធរជាតិអបសរាសាំណូមពរដល់លបជាពលរដឌដដលធរ ើសបានវតទុបុរាណ សូមកុាំរកាទុកឬលកដូ់រខុ្សចាប ់ សូម
យកវតទុបុរាណធ ោះមកលបគល់ជូនអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធដើមផើរកាទុក អភិរកស និងសិកាពើលបវតថិម្នវតទុសិលផៈទាំងធ ោះ ធដើមផើ
ចងលកងជាឯកសារសលមាប់ឱរអបកជាំ នធ់លកាយបានយល់ដឹងអាំពើបុរាណវតទុដខ្យរ។  
 

សូមបញ្ញជ កថ់្ន ធដ្ឋយមានកិចចស ការលាជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា វទិាសាទ ន Smithsonian កធ៏ាវ បប់ានធរៀបចាំសិកា
សាលាមួយសថើអាំពើថយនិងកុលាលភាជន ៍ (Petrography workshop) ចបព់ើម្ថងទើ៥ ដល់ម្ថងទើ៩ ដខ្មើ  ឆ្ប ាំ២០១៨កនវង
ធៅ ធៅអាជាញ ធរជាតិអបសរា មានអបកចូលរមួ១៦ កម់កពើលបធទសអាសុើអាធគបយ ៍ ដដលកបុងធ ោះអបកជាំ ញជនជាតិដខ្យរមាន
ចាំនួន០៨ ក់។ ធលៅដតពើបានលបគល់កុលាលភាជនដ៍៏ធលចើន វទិាសាទ ន Smithsonian កប៏ានផថល់ជូននូវសមាម រៈមួយចាំនួន
ដូចជា មា សុើនមើលកូទសសន ៍សមាម រៈមនធើរពិធសាធន ៍និងធសៀវធៅសថើពើការវភិាគថយនិងកុលាលភាជន៍ផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផ្ផែកទ ី៥ 
ប្បចាំផ្ែឧសភា 

 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងម្រប្ជ្ញានិ្តចិន្ទម្រោងចុេះអនុ្្ារណៈ រ្ ពីីការចង្ម្ា ន្ធភាពតាំប្ន់្ទប្តិកភណឌ

អងគ រនិ្ងទមតរសាន្្ីុ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៨ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងតាំ្ង ឯកឧត្តម សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា កាលពើលពឹកម្ថងទើ៧ ដខ្
ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ បានអនុញ្ញដ តឱរលបតិភូលកុង Datong ធខ្តថសានសុើ ម្នសាធារណរដឌលបជាមានិតចិន ដឹក ាំធដ្ឋយ 
ធលាក Feng Sujing អភិបាលរងលកុង Datong ចូលជួបសាំធណោះសាំ្លការងារ មុននឹង្នដល់កិចចលពមធលពៀងចុោះ  
អនុសារណៈធោគយល់ោប  សថើអាំពើការចងសមភននធមលតើភាពរវាងតាំបនធ់បតិកភណឍ ពិភពធលាកម្នលបធទសទាំងពើរគឺធខ្តថ
សានសុើ និងធខ្តថធសៀមរាប។  
 
ធលាក Feng Sujing មានលបសាសនថ៍្ន ធៅលកុង Datong មានលបាសាទអុើងកាង កសាងធៅសតវតសរទ៍ើ៤ ជាលបាសាទពុទន
សាស ធាំជាងធគធៅធលើពិភពធលាក ឯធខ្តថធសៀមរាបកម៏ានលបាសាទអងគរវតថជាមជឈមណឍ លសាស ដធ៏ាំធៅអាសុើអាធគបយ ៍
ធ ើយជាសមផតថិធបតិកភណឍ ពិភពធលាកដូចោប ។ ដូធចបោះធនោះគឺជាឆនធៈនិងធោលបាំណងកបុងការចងសមភននភាពរវាងភាគើាាំង
ពើរ។ បចចុបផនបទើលកុង Datong និងលកុងធសៀមរាប បានចុោះ តទធលខាចងសមភននធមលតើភាពធៅលបធទសចិនរចួមកធ ើយ។  
 
ធលាកបានបនថថ្ន លបសិនជាមានការចងសមភននធមលតើភាពរវាងលបាសាទទាំងពើរជាមួយោប  ធយើងអាចជាំរុញនិងពលងឹងកិចច
លបតិបតថិការបដនទមធទៀតធលើវសិ័យធទសចរណ៍ ការជួសជុល និងការអភិរកសលបាសាទ។ ធលាកនឹងសាឝ គមន៍ដល់អបកជាំ ញ
ដខ្យរធធឝើទសសនកិចចធៅធខ្តថសានសុើធៅលបធទសចិន ធពលអ គតផងដដរ។  
 
ដថវងកបុងជាំនួបធ ោះ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ បានសដមថងនូវអាំណរសាទរោ ងលជាលធលៅចាំធ ោះគណៈលបតិភូចិនថ្នអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាធពញចិតថនឹងសាឝ គមនរ៍ាល់កិចចស លបតិបតថិការដដលបធលមើដល់លបធោជនធ៍បតិកភណឍ ទាំងមូល។ ធដ្ឋយធមើល
ធ ើញចាំណុចពិធសស សលមាប់ការតវ ស់បថូរបទពិធសាធនរ៍វាងដខ្យរ និងចិនកបុងការអភិរកសលបាសាទ ការអភិវឌណវសិ័យ 
ធទសចរណ៍ និងការលគបល់គងធបតិកភណឍ ពិភពធលាកឱរកានដ់តលបធសើធ ើង។ មា ងធទៀតទសសនវសិ័យកបុងការអភិរកសនិង
ការអភិវឌណធបតិកភណឍ ពិភពធលាករវាងលបធទសធៅអាសុើ គឺមានទសសនវសិ័យលបហាកល់បដ លោប  និងងាយស ការោប ។  
 
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមកប៏ានរ ាំឭកនូវលបតថិសាស្តសថដយូ៏រអដងឝងម្នទាំ ក់ទាំនងលបធទសទាំងពើរ ទាំងដផបកសាស  និងជាំនួញ 
រមួទាំងការជួសជុលលបាសាទកនវងមកផងដដរ។ ឯកឧតថម កស៏ងឈមឹថ្នទាំ កទ់ាំនងធនោះកានដ់តលាលបធសើរ ាមរយៈកិចច  
ស លបតិបតថិការ  កបុងតាំបនអ់ងគរនិងទាំ កទ់ាំនងធផសងៗ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

យុវជន្ ែ្ ម័្ររចិតរ ទប្តិកភណឌ ប្នាទ យឆ្ែ រខ្ចករខំ្លកប្ ពិទសាធន៍្ការងារ 

ដល់្ិ្ានុ្្ិ្សវិ ាល័យម្រ្េះម្រ្ង់ 
ផាយធៅម្ថងទើ ០៨ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

មានរយៈធពល៣ម្ថងធៅធលើទឹកដើអងគរ  ម្ថងទើ៤ ទើ៥ ទើ៦ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ យុវជនសយ័លគចិតថធបតិកភណឍ ប ធ យឆ្យ រ 
ជាសិសសថ្នប ក់ទើ១០ ១១ និង១២ ចាំនួន១៨ ក ់ បានមកដចករ ាំដលកបទពិធសាធនទ៍កទ់ងនឹងការការ រ ដថរកា និង
លសាវលជាវធបតិកភណឍ កបុងតាំបនខ់្វួនដល់សិសានុសសវទិាល័យលសោះលសង ់ និងដសឝងយល់បដនទមពើលបវតថិសាស្តសថតាំបនអ់ងគរ    
ពើសាំ្ក់អបកជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរាផង។  
 

ធលាក យករងវទិាល័យប ធ យឆ្យ រ  ុត សាធវឿន ជាអបកដឹក ាំយុវសិសសទាំង១៨រូប បានឱរដឹងថ្នកមយវធិើអបរ់ ាំ
ធបតិកភណឍ ធៅប ធ យឆ្យ រមានរយៈធពល៤ឆ្ប ាំធ ើយ គឺចបធ់ផថើមពើឆ្ប ាំ២០១៤ ធ ើយទទួលបានធជាគជយ័គួរឱរសបាយ
ចិតថ។ កមយវធិើធនោះមានការជួយដផបកបធចចកធទសពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា អងគការោាំ រធករមរតក និងថវកិាពើភាគើម្ថ។ 
 

ការបធងកើតឱរមានគធលមាងធនោះ គឺធដើមផើឱរយុវជនធៅកបុងតាំបន់បានសាគ ល់អឝើជាបុរាណដ្ឋឌ ន មរតកវបផធមធ៌ផសងៗដដលមាន
កបុងលសុក ធចោះការ រ ដថរកា អភិរកស ធដើមផើឱរធភញៀវធទសចរធៅធមើល បធងកើនចាំណូលដល់អបកលសុក។ 
 

ធលាកលគូកប៏ានធលើកធ ើងពើបញ្ញា ដដលលបឈមធៅកបុងតាំបនប់ ធ យឆ្យ រ      គឺការធដើរឆក ់ធកាស រូសធលើថយលបាសាទ ការជើក   
កកាយវតទុបុរាណ និងជួញដូរ ដតធលកាយមានយុវជនសយ័លគចិតថធបតិកភណឍ  បញ្ញា ទាំងធ ោះកដ៏លងសូវធកើតមាន ធល ោះពួកធគ
យល់និងធចោះលសឡាញ់សមផតថិដូនា។ ចាំធ ោះកិចចការធនោះ នឹងធធឝើឱរសិសសទទួលបានគាំនិតធចោះសរធសរលសាវលជាវនិងយក
បទពិធសាធនធ៍ៅសិកាធៅមហាវទិាល័យ។  
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

យុវសសិស ធពឿត ឆ្លើ ជាសិសសថ្នប កទ់ើ១២ បានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាឱកាសលាដដលបានមកធធឝើបទបងាា ញដល់មិតថធៅ  
វទិាល័យលសោះលសងទ់ក់ទងនឹងការងារអប់រ ាំធបតិកភណឍ ។ វាជាការងារដ៏រ ើករាយ ថឝើតផតិដតជួបបញ្ញា លាំបាកខ្វោះៗធពលចុោះធៅ
លសាវលជាវធៅកដនវងឆ្ង យ ធដ្ឋយសារមធធាបាយធធឝើដាំធណើ រ ការរុករកកបុងម្លព ដតវាមិនប ោះ ល់ដល់ការសិកាធទ ធល ោះធយើង
ធធឝើការលសាវលជាវដតធពលទាំធនរ។ កបុង មជាអបកប ធ យឆ្យ រ ខ្ញុ ាំលតូវដតសាគ ល់ថ្នធៅតាំបន់ខ្ញុ ាំមានសកាថ នុពលធទសចរណ៍រូបើនិង
អរូបើអឝើខ្វោះ ទនម់ានឱកាសកបុងការសិកា ធ ើយវាផថល់ចាំធណោះដឹងនិងបទពិធសាធនធ៍លតៀមធៅសាកលវទិាល័យ ធលើដផបក
លសាវលជាវនិងការធលបើលបាស់កុាំពរូទរ័របស់ខ្ញុ ាំ។  
 
យុវសសិស ជិន ប ូលើ ថ្នប កទ់ើ១០អា បានសធលមចចិតថចូលកមយវធិើធនោះ ធល ោះការលសឡាញ់វសិ័យធនោះនិងចងដឹ់ងពើលបវតថិសាស្តសថ
និងភូមិសាស្តសថដដលខ្វួនរស់ធៅ។ ការងារធនោះបធលងៀនបាូនឱរធចោះដឹងធលចើនទកទ់ងនឹងការលសាវលជាវ កុាំពរូទរ័ និងដចករ ាំដលក
ចាំធណោះដឹងទាំងធនោះដល់បាូនៗធៅសាលាបឋមធៅប ធ យឆ្យ រ។ បាូនក៏សាំណូមពរឱរយុវជនទាំងអស់ចូលរមួចាំដណកកបុងការ
ដថរកាលសឡាញ់សមផតថិដូនាឱរបានគង់វងស។  
 
អបកលគូ មាាំង ធសរ ើរត័ប លគូបធលងៀនពលរដឌវជិាជ ម្នវទិាល័យលសោះលសង ់ ធពញចិតថជាខាវ ាំងចាំធ ោះគធលមាងសិកាធនោះ ធល ោះអបកលគូ
តធ ល់កល៏សឡាញ់ការលសាវលជាវចាំធ ោះវតទុបុរាណនិងលបាសាទ  ។ កមយវធិើធនោះ នឹងធធឝើឱរធកយងៗសាគ ល់ពើមូលដ្ឋឌ នលគឹោះមួយ
ចាំនួនពើការលសាវលជាវ ធ ើយអាចដកលសងប់ទពិធសាធនត៍ធ ល់ ពិធសសពួកធគសទិតកបុងធខ្តថធសៀមរាបដដលសមផូរធដ្ឋយ
លបាសាទលសាបធ់ ើយធបើអ គតពួកធគចងក់ាវ យជាបុរាណវទូិឬមគគុធទធសកវ៍ាកានដ់តងាយលសួល។  
 
យុវសសិស គឹម នឹង ម្នវទិាល័យលសោះលសង ់កស៏ដមថងនូវការសបាយចិតថដដលបានចូលធរៀនកបុងគធលមាងធនោះ ធល ោះបាូនមាន
ធោលបាំណងចងល់សាវលជាវសមផតថិមរតកធៅកបុងលសុកបាូន ធ ើយវាក៏ជាតួ ទើរបស់កូនដខ្យរលគបរូ់បដដលលតូវចូលរមួដថរកា
សមផតថិធបតិកភណឍ ជាតិដម៏ានតម្មវឱរបានគងវ់ងសផងដដរ៕ 
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 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាពម្រងឹង្ម្តថភាពម្ស្តន្រ ទីលើជាំនាៅ្រទ្រព័ត៌ាន្

ផាយធៅម្ថងទើ ១០ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៩ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨  សាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធបើកវគគបណឋុ ោះប ថ្ លសឋើពើជាំ ញសរធសរ
ពត័ម៌ានដល់មស្តនថើនិងបុគគលិកាម យកដ្ឋឌ នចាំណុោះ កបុងបាំណងពលងឹងការសរធសរពត័ម៌ានបធលមើដល់សាទ បន័របស់ខ្វួន។ 
សិកាខ កាមដដលចូលរមួវគគបណឋុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺជាមស្តនថើនិងបុគគលិកធៅ យកដ្ឋឌ ន  របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដល
សរុបមានចាំនួន២៩រូប។  
 
វគគបណឋុ ោះប ថ្ លដដលមានរយៈធពល៣ម្ថងធនោះ គឺចបព់ើម្ថងទើ៩ ដល់ទើ១១ ដខ្ឧសភា ធធឝើធ ើងធដើមផើផថល់ឱកាសដល់មស្តនថើ 
និងបុគគលិកទទួលបនធុកដផបកពត័ម៌ានលបចាំ យកដ្ឋឌ ននើមួយៗ ឱរទទួលបានការបណឋុ ោះប ថ្ លជាំ ញសរធសរពត័ម៌ាន 
និងពលងឹងបដនទមនូវសមតទភាពកបុងការសរធសរពត័ម៌ានឱរបានលាលបធសើរ លសបធៅាមធោលការណ៍ម្នសារពត័៌មាន។ 
  
ធលាក ឆ្យ សុផល លគូបបធងាគ លម្នវគគបណថុ ោះប ថ្ លជាសាស្តសាថ ចររសារពត័៌មានដដលមានជាំ ញ និងវជិាជ ជើវៈ និងជា
អបកសារព័តម៌ានអាជើពជាធលចើនឆ្ប ាំមកធ ើយ។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន វគគបណឋុ ោះប ថ្ លធនោះសាំខាន់ផថល់នូវចាំធណោះដឹងអាំពើ       
វជិាជ ជើវៈមូលដ្ឋឌ នលគឹោះម្នការសរធសរសារព័ត៌មានលពមទាំងលកមសើលធម៌សារពត័៌មាន។  
 
ធលាក  ុង កុសល លបធាន យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយ បានដថវងថ្នវគគបណឋុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺជាចាំធណោះដឹងបដនទមសលមាបម់ស្តនថើ 
និងបុគគលិកធៅាម យកដ្ឋឌ នមួយចាំនួន ធដើមផើមានគាំនិតធចោះផលិតពត័ម៌ាន  សលមាបយ់កមកផសពឝផាយបធលមើដល់
សាទ បន័អាជាញ ធរជាតិអបសរាទាំងមូល។ 
 
បដនទមពើធនោះ ធលាករ ាំពឹងថ្ន វានឹងជួយឱរមស្តនថើ និងបុគគលិកដដលទទួលបនធុកដផបកពត័៌មាន កានដ់តមានលទនភាពអាចផលិត
ពត័ម៌ានលគប់ទលមង ់សាំធៅធធឝើោ ង្ ាំ ាំពត័៌មាន លពឹតថិការណ៍សាំខាន់ៗ របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាផសពឝផាយឱរបានទូលាំ
ទូលាយដល់សាធារណជន៕ 
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ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង 

ផាយធៅម្ថងទើ ១១ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកវរគប្ណរុ េះប្ណារ ល “កម្ែ វិធីអប់្រទំប្តិកភណឌ ”  
ដល់កុារទៅសាោប្ឋម្្ិកាម្រ្េះម្រ្ង់ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៣ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
«កមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ » ជាកមយវធិើថយើមួយដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាបធងកើតធ ើងធដើមផើអបរ់ ាំ ដល់សិសសបឋមសិកាឱរសាគ ល់
អាំពើធបតិកភណឍ អងគរដដលខ្វួនកាំពុងរស់ធៅជាមួយ បណថុ ោះគាំនិតលសទាញ់ និងការ រធបតិកភណឍ កបុងតាំបន់ខ្វួនឱរបានលា
លបធសើរ។ កមយវធិើធនោះ មានការចូលរមួស ការពើមជឈមណឍ លយុវជនកមភុជា អងគការោាំ រមរតក វសិ័យឯកជន និងធលាកលគូ
អបកលគូម្នសាលាធោលធៅកបុងតាំបន។់  
 

ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរ បានឱរដឹងថ្ន «កមយវធិើអបរ់ ាំ
ធបតិកភណឍ » មានរយៈធពលមួយឆមាស គឺចបធ់ផថើមដាំធណើ រការធៅម្ថងទើ១០ ដខ្ឧសភា រ ូតដល់ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
ធដ្ឋយការបធលងៀនដាំបូង គឺយកថ្នប កទ់ើ៥និងទើ៦ ម្នសាលាបឋមសិកាលសោះលសង ់ ធល ោះជាពួកធគរស់ធៅកបុងតាំបនដ់ម៏ាន  
អាទិភាពទាំងបុរាណដ្ឋឌ ននិងទាំធនៀមទមាវ បល់បម្ពណើ  ធ ើយសាលាធនោះ កម៏ានការស ការោ ងលាជាមួយលកុមការងារផង
ដដរ។ 
  

ធលាក រទិនើ បនថធទៀតថ្ន កបុង៦ដខ្ធនោះនឹងបធលងៀនឱរសិសសដឹងថ្ន អឝើធៅដដលធកថ្នធបតិកភណឍ ? លបធភទម្នធបតិកភណឍ ? 
អឝើធៅជាធបតិកភណឍ ជាតិ? អឝើធៅជាធបតិកភណឍ ពិភពធលាក? ផលលបធោជននិ៍ងតម្មវរបស់ធបតិកភណឍ ចាំធ ោះស គមន?៍ 
និងចាំធ ោះជាតិ? ធតើលតូវការ រធបតិកភណឍ អងគរោ ង្? បញ្ញា បរសិាទ នចាំធ ោះធបតិកភណឍ ? 
  

កបុង មជាអបកធរៀបចាំកមយវធិើ ធលាកអនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរ ករ៏ ាំពឹងទុកខ្ភស់ពើការ
ទទួលបានអបកសយ័លគចិតថអភិរកសធបតិកភណឍ វយ័ធកយងធលចើន ដដលមានចិតថលសឡាញ់ ចងដ់ថរកា ការ រសមផតថិដូនាធដ្ឋយ
ធបោះដូងពិតៗ។ ពួកធគក៏នឹងកាវ យជាអបក ាំសារដម៏ានលបសិទនិភាពបាំផុត ធៅកានស់ គមនដ៍ដលពួកធគរស់ធៅ។ ពិធសស
ពួកធគនឹងមានទុនសលមាបក់ារសិកាលសាវធមធរៀនធៅថ្នប ក់ខ្ភស់ យល់ដឹងធលចើនពើសមផតថិវបផធម៌ជាតិ ជាកាថ ជាំរុញឱរពួកធគ
មានការចូលរមួចាំដណកោ ងសកមយកបុងកិចចការអភិរកសធបតកភណឍ ជាមួយអបកជាំ ញបានកានដ់តលាផងដដរ។ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សារម្ន្ទ រីវាយន្ភណឌ ទប្ើកឱយ ្សនាទ យឥតរិតនងលកនុ ងនងត ិវាសារម្ន្ទ រីអន្រ រជ្ញតិ 
ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ការជាមួយសារមនធើរវាយនភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ អិល ជើ សុើ នឹងបធងកើតឱរមានការចូលទសស 
ធដ្ឋយឥតគិតម្ថវ ធៅសារមនធើរវាយនភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ ធដើមផើចូលរមួអបអរទិវា សារមនធើរអនថរជាតិ ១៨ ឧសភា។ 
  
កមយវធិើអបអរសាទរ ធបើកទសស ធដ្ឋយធសរ ើធៅកបុងសារមនធើរវាយនភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ នឹងធធឝើធ ើងធៅម្ថងទើ១៨ ដខ្ឧសភា 
ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ចបព់ើធមា ង៨កនវោះលពឹកតធៅ លតូវបានធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយលកុមលបឹកាសារមនធើរអនថរជាតិ និងលកុមលបឹកា   
សារមនធើរជាតិ។  
 
សូមសាធារណជនទាំងអស់ មកចូលរមួទសស ការដ្ឋកប់ងាា ញនូវ ផលិតផលលបម្ពណើ ដស៏មផូរដបបធៅកបុងសារមនធើរវាយន
ភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ ដដលមានទើាាំងធៅផវូវ៦០ដម លត ខាងតផូងរងឝងមូ់ល កបុងភូមិបឹងដូនបា  សងាក តស់វលកាម លកុងធសៀមរាប។  
 
គួររឭកថ្ន សារមនធើរវាយនភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ ជាសមិទនផលម្នកិចចស លបតិបតថិការរវាងរដ្ឋឌ ភិបាលឥ ឍ្ ជាមួយប ថ្
លបធទសតាំបន់ទធនវធមគងគរមួមានរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ធវៀត្ម ម្ថ មើោ ន់មា  និងឡាវ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា និ្ងសារម្ន្ទ រីរដឋ ធានី្រប្្់ចិន្ ចុេះអនុ្្សរណៈទោរយល់ោន ប្ទងក ើត 

 ាំនាក់ ាំន្ងោន ទលើការងារសារម្ន្ទ រី 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅរធសៀលម្ថងទើ១៨ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាប កក់ារអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធរៀបចាំពិធើចុោះអនុសសរណៈធោគយល់      
ោប រវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងសារមនធើររដឌធានើរបស់ចិន ធដើមផើធធឝើការរមួោប ធលើវសិ័យសារមនធើរ។ ធោលបាំណងម្ន          
អនុសស     រណៈធនោះកម៏ានបាំណងធដើមផើតវ ស់បឋូរការាាំងពិពរ័ណ៌ ការលសាវលជាវ និងតវ ស់បឋូរបទពិធសាធន ៍លពមទងបណឋុ ោះ
ប ថ្ លអបកជាំ ញដផបកសារមនធើរផងដដរ។  
 
ពិធើចុោះអនុសសរណៈធោគយល់លតូវបានធធឝើធ ើងធដ្ឋយអគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ និង
លបធានសារមនធើររដឌធានើ ធលាក HAN Zhanming។ ខ្វឹមសារពិសាឋ រពើបាំណងម្នពិធើចុោះអនុសសរណៈធោគយល់រវាងសាទ ប័ន
ទាំងពើរ រមួមាន បធងកើតការតវ ស់បឋូរការសិកាលសាវលជាវធតថ តធលើសមុចច័យរបស់សារមនធើរទាំងពើរ បធងកើតការតវ ស់បឋូរសឋពើការ
ាាំងពិព័រណ៍ និងស ការអភិរកសរមួោប រវាងភាគើទាំងពើរ បធងកើតការតវ ស់បឋូរបុគគលិកនិងអបកជាំ ញសារមនធើ និងអធញ្ជ ើញ
បុគគលិកសារមនធើរចូលរមួកបុងសនបិសើទនិងសកមយភាពធផសងៗធទៀត។  
 
មានមតិសាឝ គមនក៍បុងពិធើចុោះអនសរសណៈធោគយល់ធនោះដដរ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
បានរមវឹកធ ើងវញិនូវទាំ ក់ទាំនង ោប ោ ងលាលបធសើររវាងភាគើចិន និងកមភុជា ធ ើយសាទ បន័មួយ    របស់ចិនកប៏ាននិងកាំពុង
ជួយការងារជួសជុលលបាសាទបុរាណដខ្យរផងដដរ។ មា ងធទៀត ធនោះជាធលើកទើ២ធ ើយ ដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចុោះ 
អនុសសរណៈធោគយល់ជាមួយភាគើចិន ទកទ់ងនឹងវសិ័យសារមនធើរ។ បដនទមពើធនោះ ឯកឧតថមអគគ យកកប៏ានធរៀបរាប់
ពើសារមនធើរដដលសទិតធលកាមការលគបល់គងរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួមាន សារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ សារមនធើរវាយ
នភណឍ អាសុើនិងសារមនធើរកុលាលភាជន៍ភូមិានើ។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន អនុសសរណៈធនោះធរៀបចាំធ ើងលសបធពលដដលពិភពធលាកកាំពុងអបអរទិវាសារមនធើរអនឋរជាតិ ១៨ ឧសភា
ធលកាមលបធានបទ «សារមនធើរដដលមានទាំ កទ់ាំនងោ ងជិតសបិទន វធិើសាស្តសថថយើ សាធារណជនថយើ (Hyperconnected 
Museums New approaches, new publics)»៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

សារម្ន្ទ រីវាយន្ភណឌ អា្ីុ អិម្ ជី ្ីុ ចូលរមួ្អប្អរ ិវាសារម្ន្ទ រីអន្ដ រជ្ញតិទម្រកាម្ម្រប្ធាន្ប្  ‹សារម្ន្ទ រី

 ខ្ដលាន្ ាំនាក់ ាំន្ងោ ងជិត ន្  ិធ   វិធីសាស្ត រ្ ងែ  ីសាធារណជន្ងែ ›ី

ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំធៅម្ថងទើ១៨ ឧសភា ពិភពធលាកបានលបារពនទិវាសារមនធើរអនឋរជាតិ។ លបធានបទសលមាបអ់បអរទិវាសារមនធើរ
ជាតិធៅឆ្ប ាំធនោះ គឺ «សារមនធើរដដលមានទាំ កទ់ាំនងោ ងជិតសបិទន វធិើសាស្តសថថយើ សាធារណជនថយើ»។ សារមនធើរវាយនភណឍ
អាសុើ អិម ជើ ស ើ កប៏ានចូលរមួអបអរសាទរកបុងទិវាដម៏ានសារលបធោជនធ៍នោះដដរ។  
 
ធដើមផើជាការអបអរទិវាសារមនធើរអនឋរជាតិ (International Museum Day) សារមនធើរវាយនភណឍ អាសុើ បានធបើកឱរ
សាធារណជនទាំងអស់ ចូលទសស កបុងសារមនធើរធដ្ឋយឥតគិតម្ថវរយៈធពលធពញមួយម្ថងទើ១៨ ឧសភា ចបព់ើធមា ង៨លពឹក
តធៅ។ ជាមួយោប ធនោះ សារមនធើរជាតិកប៏ានចូលរមួអបអរសាទរចាំធ ោះទិវាធនោះដដរ។ ធនោះធបើាមការធលើកធ ើងរបស់    
ពលកជ ៊ុំទាវ ពៅ សុ៊នកិរយិ ។  
 
សមាជិកអគគធលខាធិការម្នលកុមលបឹកាអនថរជាតិម្នសារមនធើរកមភុជា (International council of museums Cambodia) 
ពលកជ ៊ុំទាវ ពៅ សុ៊នកិរយិ បានធលើកធ ើងថ្ន ម្ថងទើ១៨ ឧសភា ជាម្ថងដដលលបជាជនលគបរូ់បលតូវចងចាំ។ ធលាកជាំទវ
បដនទមថ្ន កមភុជាបានកាវ យជាធបកខភាពកបុងលកុមលបឹកាអនថរជាតិម្នសារមនធើរ (International council of museums 
=ICOM) ចប់ពើឆ្ប ាំ១៩៩៧មកធមវោះ ធ ើយសារមនធើរទាំងអស់ជាសមាជិកភាពម្នសាទ ប័នដម៏ានសារសាំខានមួ់យធនោះ។  
 
គួររមវឹកថ្ន លកុមលបឹកាសារមនធើរអនឋរជាតិ លតូវបានបធងកើតធ ើងកបុងឆ្ប ាំ ១៩៤៦ ដដលមានសាប កធ់ៅទើលកុងបា រ ើស         
លបធទសបារា ាំង។ លកុមលបឹកាធនោះបធងកើតធ ើងកបុងបាំណងធដើមផើធលើកកមភស់ និងការ រធបតិកភណឍ ធមយជាតិ និងធបតិកភណឍ
វបផធម ៌ ធពលបចចុបផនប និងអ គត ទាំងដផបករូបើ និងអរូបើ។ បចចុបផនប សមាជិកភាពម្នលកុមលបឹកាអនឋរជាតិសារមនធើរ មាន
ចាំនួនជាង ៣៧០០០ ធៅកបុងលបធទសចាំនួន ១៤១៕ 
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ភូមិ្ធម្ែជ្ញតិរនុ្តាឯក  ួលបាន្ការឧប្តថ ម្ភ អោរ្ិកាមួ្យមន ង 

ពីអងគការ ARK Beautiful Earth for Children 
ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ភូមិធមយជាតិរុនាឯក ដដលមានទើាាំងធៅ ុាំរុនាឯក លសុកប ធ យលសើ ធខ្តថធសៀមរាប នឹងទទួលបានការឧបតទមមអាោរ
សិកាមួយខ្បងធសយើ៥បនធបព់ើអងគការ ARK BeaBeautiful Earth for Children។ ជាកដ់សថង ធៅលពឹកម្ថងទើ២១ ដខ្ឧសភា   
ឆ្ប ាំ២០១៨ ពិធើបញ្ចុ ោះបឋមសិលាបានលបលពឹតថធៅធលកាមវតថមាន ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងតាំ្ង ឯកឧត្តម
បណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង ធលាកលសើ សាន ្រ ើ តា្ំ ងអងគការ ARK Beautiful Earth for 
Children របស់លបធទសជប ុន។  
 
ធលាក ភន័ ផលាវ  លបធាន យកដ្ឋឌ នរដឌបាល បុគគលិក និងសមាម រៈ ទទួលបនធុកជាអនុលបធានគធលមាងអភិវឌណនភូ៍មិធមយជាតិ
រុនាឯកបានឱរដឹងថ្ន អោរសិកាមួយខ្បងធនោះជាសមិទនផលថយើមួយរបស់គធលមាងភូមិធមយជាតិរុនាឯក ដដលបានទទួល
ការឧបតទមមពើអងគការ ARK Beautiful Earth for Children របស់លបធទសជប ុន។ គធលមាងធនោះនឹងចបធ់ផថើមសាងសង់ពើ   
ម្ថងទើ២២ ដខ្ឧសភា រ ូតដល់ម្ថងទើ២២ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨ មាន៥បនធប ់ ដចកជាទើចតក់ារ១បនធប់ ថ្នប កធ់រៀន៤បនធប់     
បាំ កធ់ដ្ឋយធលគឿងបរកិាខ សិកានិងការោិល័យលគប់បនធប។់  
 
ធលាក ផលាវ  បានបញ្ញជ ក់ថ្ន បចចុបផនបសាលាធរៀនធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯកមានលតឹមដល់ថ្នប ក់ទើ៥ប ុធ ត្ ោះ ដតធៅធពលមាន
អោរសិកាថយើធ ោះសិសសនឹងអាចសិកាពើថ្នប កទ់ើ៦ដល់ទើ៨ ធៅទើធនោះបាន ធដ្ឋយមិនបាចធ់ធឝើដាំធណើ រឆ្ង យធៅធលៅភូមិ ធដើមផើ
សលមួលដល់ការធធឝើដាំធណើ រ សុវតទិភាព និងការសិការបស់កុមារធៅតាំបនធ់នោះ។  
 

កបុង មតាំ្ងមាច ស់ជាំនួយ ធលាកលសើ សាន ្រ ើ មានលបសាសនថ៍្ន អងគការ ARK Beautiful Earth for Children មាន
មូលនិធិសលមាបជួ់យសាងសងស់ាលាធរៀនទូទាំងពិភពធលាក។ ចាំដណកធៅលបធទសកមភុជា អងគការធនោះបានជួយសាងសង់
សាលាបានលបមាណជាង២០ខ្បងរចួមកធ ើយធៅាមតាំបនឆ់្ង យៗពើការអភិវឌណ រមួមានធៅធខ្តថបាតដ់ាំបង ធខ្តថប ធ យ
មានជ័យ ធខ្តថាដកវ និងចុងធលកាយធៅធខ្តថធសៀមរាបគឺភូមិធមយជាតិរុនាឯក។ 
  
ធលាកលសើបានបនថថ្ន មានដតការអបរ់ ាំធទ ដដលធធឝើឱរមនុសសមានការធចោះដឹង លបធទសជាតិរ ើកចធលមើន ធទើបអងគការ          
ARK Beautiful Earth for Children ចូលរមួចាំដណកជាមួយរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ធដ្ឋយលបមូលថវកិាពើសមផុរជនជប ុនជួយ
សាងសងស់ាលាធរៀនឱរបានធលចើនាមលទនភាព ធល ោះលបធទសធយើងធៅខ្ឝោះសាលាធលចើន។ ធដ្ឋយដ ក គធលមាងសាងសង់
អាោរសិកាធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯកជាគធលមាងចុងធលកាយសាំរាប់អងគការ ARK Beautiful Earth for Children ដតមិន
មានន័យថ្នអងគការនឹងបញ្ឈបក់ារជួយធៅកមភុជាធទ គឺធយើងកាំពុងពិចរ្ថ្ន ធតើនឹងមានគធលមាងអឝើបដនទមសលមាបជ់ួយ
អភិវឌណនភូ៍មិធមយជាតិរុនាឯកនិងតាំបនដ់ម្ទធទៀតឱរកាន់ដតលបធសើរធ ើង៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
  

     
 

ម្រប្ជ្ញជន្ទៅភូមិ្ម្រតាច ម្រ្ុកម្របាសា បារង   ួលបាន្ការប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ ពីី្ុវតថ ភិាព 

នន្ការទម្រប្ើម្របា្់ថ្នន ាំ រីមី្ទលើដាំណាាំ ក្ិកម្ែ  
ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធដើមផើរមួចាំដណកធលើកសធួយជើវភាពលបជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរគធលមាង ACHA ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាដផបកកសិកមយស ការ
ជាមួយអងគរ IDE (In Partnership Promoting Agribusiness) ធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លដល់លបជាជន៣០ កធ់ៅភូមិ
លាច  ុាំបលវ័ងក លសុកលបាសាទបាគង ធខ្តថធសៀមរាប សថើអាំពើ «សុវតទិភាពនិងលបសិទនភាពម្នការធលបើលបាស់ថ្នប ាំគើមើធលើដាំ្ាំ
កសិកមយ» កាលពើម្ថងទើ២១ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
 
វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះបធលងៀនទាំងលទឹសថើនិងការអនុវតថ ឱរលបជាកសិករដដលដ្ឋាំដាំ្ាំធចោះពើរធបៀបបាញ់ថ្នប ាំគើមើធលើដាំ្ាំឱរ
បានលតឹមលតូវ មានសុវតទិភាព និងលបសិទនិភាព (ការធលបើលបាស់សធមវៀកបាំ ក ់មា ស់សុវតទិភាព ធលសាមម្ដ ដវ  នា) ឱរសាគ ល់ពើ
សតឝបាំតវ ញដាំ្ាំនិងសតឝដដលមានលបធោជន ៍រមួទាំងវធិើទប់សាក ត់ពើការបាំតវ ញរបស់សតឝលាិត និងជាំងឺធផសងៗផងដដរ។  
 
អបកលគូ ចន ់សុម  អបកសលមបសលមួលដផបកគើមើកសិកមយរបស់អងគការIDE បានធលើកធ ើងថ្ន ភាគធលចើនកសិករធលបើលបាស់ថ្នប ាំ
គើមើធៅាមទមាវ ប ់ មិនយកចិតថទុកដ្ឋកព់ើសុវតទិភាពអាយុជើវតិពួកោតធ់ទ។ ដូធចបោះ វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះធធឝើធ ើងធដើមផើឱរ
ពួកោត់ដសឝងយល់បានចាស់ពើការធលបើលបាស់ថ្នប ាំនិងការការ រខ្វួនពើសារធាតុគើមើ ដដលទមទរឱរោត់យកចិតថទុកដ្ឋក់
ខ្ភស់កបុងការធសវៀក ក់ឱរបានលតឹមលតូវ ធមើលបរសិាទ នជុាំវញិ កព់ន័នកដនវងទុកដ្ឋក់ថ្នប ាំ កដនវងដដលលតូវបាញ់ថ្នប ាំ សាគ ល់សតឝ
លាិតចម្លងឬក៏សតឝលាិតមានលបធោជនមុ៍ននឹងបាញ់ថ្នប ាំ។ ចុងធលកាយ គឺធតថ តធៅធលើអបកបរធិភាគ លតូវធមើលធសចកថើដណ ាំឱរ
បានចាស់លាស់ពើការបាញ់ថ្នប ាំ ធតើប ុ យ នម្ថងប ធ ប់ពើការបាញ់អាចលបមូលផលធៅបរធិភាគបាន ដដលមិនធធឝើឱរមានផលប ោះ
 ល់ដល់សុខ្ភាព។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អបកលសើ ឈ ិ រ ិជាកសិករគាំរូលបចាំភូមិលាច បានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាធលើកទើ១ធ ើយទទួលបានវគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើការ
ធលបើលបាស់ថ្នប ាំកសិកមយ។ អ ាំលសើអរគុណដល់អាជាញ ធរជាតិដដលបានផថល់ពូជ ការទាំនុកបលមុងធផសងៗទកទ់ងនឹងការដ្ឋាំដាំ្ាំ 
រមួទាំងលកុមការងារអងគការ IDE ដដលដតងយកចិតថទុកដ្ឋកដ់ណ ាំ ាមដ្ឋន និងបធលងៀនឱរសាគ ល់ពើសតឝលាមានលបធោជន៍
និងសតឝចម្លងពិធសសជួយធដ្ឋោះលសាយភាវ មៗធពលដាំ្ាំមានបញ្ញា ។  
 
ទកទ់ងនឹងការអភិវឌណជើវភាពលបជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរាមរយៈកសិកមយធនោះ ធលាក ឡាច វ ើយូរា  បុគគលិកបធចចកធទសម្ន
គធលមាង ACHA ឱរដឹងថ្ន លកុមការងារបានចុោះជួយលបជាកសិករកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរជាលបចាំម្ថងធៅាមភូមិ ុាំធោល
ធៅ ដូចជា  ុាំដូនដកវ  ុាំសាំធរាងោរ លកបើធរៀល លពោះដ្ឋក ់ ភូមិសាលាលកវា ន ់ (ភបាំបូក) និងភូមិលាច (ធៅលសើវបុិល)។   
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានផថល់ពូជបដនវ ពូជសតឝ លពមទាំងរកទើផារខ្វោះៗធដើមផើធលើកសធួយជើវភាពអបកលសុកឱរលបធសើរជាងមុន។ 
ពិធសសគឺស ការជាមួយអងគការ IDE ធដើមផើបធលងៀនលបជាជនឱរបានយល់ដឹងពើការដ្ឋាំដុោះ ធដើមផើទទួលបានទិនបផលលា៕ 
 

  
 

  
 

អងគភាពម្រប្ព័ន្ធ ម្ររប់្ម្ររងប្រសិាថ ន្អងគ រនន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

 ទ ើប្នឹ្ង  ួលបាន្វិញ្ញា ប្ន្ប្ម្រតងែ ពីីសាថ ប័្ន្ JQA

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អងគភាពលបព័ននលគបល់គងបរសិាទ នអងគរ (EMS) ធទើបនឹងទទួលបានវញិ្ញដ បនបលតថយើពើសាទ បន័ JQA (Japan Quality 
Assurance) ដដលជាសាទ ប័នវាយតម្មវកលមិតសឋងដ់្ឋ ISO ដផបកបរសិាទ ន។ វញិ្ញដ បនបលតថយើធនោះ ជាកលមិតសឋងដ់្ឋ ដដល EMS 
ធទើបនឹងទទួលបានធៅម្ថងទើ២០ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ ជាលបធភទសឋង់ដ្ឋ ISO 14001 ឆ្ប ាំ2015។  
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធៅលពឹកម្ថងទើ២២ ឧសភា ធៅសាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធរៀបចាំសិកាខ សាលាម្ផធកបុងសឋើពើ «ការអនុវតថលបពន័នលគបល់គង 
បរសិាទ ន-អងគរ អនុធលាមាមសឋងដ់្ឋអនឋរជាតិ ISO 14001:2015»។ សិកាខ សាលាធនោះមានធោលបាំណងធដើមផើផសពឝផាយ
ធសៀវធៅធលបើលបាស់លបព័ននលគបល់គងបរសិាទ ន-អងគរ ផសពឝផាយដផនការ និងការអនុវតថការងារបរសិាទ ន យកដ្ឋឌ ននើមួយៗ និង
ដសឝងយល់ពើដាំធ្ោះលសាយរមួ លបសិទនិភាពការងារ និងការដកលមាលបពន័ន។  
 

មានមតិសាំធណោះសាំ្ល និងធបើកសិកាខ សាលាខាងធលើ ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា លបធានអងគភាពលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន 
អងគរ បានឱរដឹង កាលពើម្ថងទើ២០ ឧសភា សាទ បន័ JQA ធទើបនឹងផថល់នូវវញិ្ញដ បនបលតថយើដល់អងគភាព EMS។ ឯកឧតថម
បដនទមថ្ន វញិ្ញដ បនបលតធនោះ គឺជាកលមិតសឋងដ់្ឋវាយតម្មវដផបកបរសិាទ ន ISO 14001:2015 ដដលខុ្សពើរាល់ដង ដដលជា
កលមិតសឋង ់ISO 14001:2004 ។ ឯកឧតថមពនរល់ថ្ន៖« វញិ្ញដ បនបលតថយើធនោះ គឺដូចោប ធទ។ ធៅចុងដខ្មួយ ធដើមដខ្ពើរកនវង
ធៅ លកុមសវនករបានចុោះមកធធឝើសវនកមយធដើមផើយកខ្វឹមសារធៅសាទ ប័ន JQA ធ ើយធគធទើបនឹងសធលមចផថល់សឋងដ់្ឋថយើមក
ធយើងកាលពើ២ម្ថងមុនធនោះ។  
 
ខ្ញុ ាំគិតថ្ន លបដ លធនោះជាកលមិតសឋងដ់្ឋថយើដដលអងគភាពធយើងបានធលបើលបាស់មុនធគក៏ថ្នបាន ធល ោះមិនធាវ បធ់ ើញលកុម  ុន 
អងគភាព្ធលបើលបាស់វាធៅធ ើយ ធ ើញដតលតឹមសឋង់ដ្ឋ ISO 14001:2004 ដដលជាកលមិតសឋង់ដ្ឋចស់»។  
 
ធលៅពើមានធមាទនភាពចាំធ ោះលទនផលខាងធលើធនោះធ ើយ ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា កប៏ានធលកើនរមវឹកដល់មស្តនថើ និង
បុគគលិកាម យកដ្ឋឌ ន កព់ន័នដដលបានចូលរមួកបុងសិកខសាលាខាងធលើ លតូវយកចិតថទុកដ្ឋក់បដនទម និងលបឹងដលបងរកា
និរនថរភាពចាំធ ោះអឝើដដលសាទ បន័អនឋរជាតិ JQA បានផថល់ឱរធនោះ។ 
  
គួរបញ្ញជ កថ់្ន ធនោះជាធលើកទើ៥ធ ើយ ដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលវញិ្ញដ បនបលតសឋងដ់្ឋ ISO។ កបុងធ ោះ ធលើកទើ១        
ឆ្ប ាំ២០០៦ វញិ្ញដ បនបលត ISO 14001 ធដ្ឋយមានសាទ បន័ជប ុនទាំង៤ មាន JQA, Sophia, ISRI, JQAI ធៅបនថជួយជា
បធចចកធទសធដើមផើជាំរុញការងារលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ នធនោះឱរដាំធណើ រការជាលបលកតើ។ ធលើកទើ២ ឆ្ប ាំ២០០៩ ធលើកទើ៣      
ឆ្ប ាំ២០១២ ទើ៤ ឆ្ប ាំ២០១៥ ទទួលបានវញិ្ញដ បនបលត ISO 14001 ាមរយៈការវាយតម្មវ និងផថល់វញិ្ញដ បនបលតធនោះធដ្ឋយ
សាទ បន័ JQA និងទើ៥ ឆ្ប ាំ២០១៨ វញិ្ញដ បនបលត ISO 14001:2015 ាមរយៈការវាយតម្មវ និងផថល់វញិ្ញដ បនបលតធនោះធដ្ឋយ
សាទ បន័JQA៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 

 

     
 

 

ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា នាាំ យកអាំទណាយ្ទស្តងាគ េះប្ឋម្ជូន្ដល់ម្រប្ជ្ញពលរដឋ រងទម្រោេះធម្ែជ្ញតិ 

ទៅ ុាំបារង 
ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ម្ថងទើ២២ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករង ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា 
ទើលបឹកា និងជាលបធានលកុមការងារស គមនល៍បចាំលសុកលបាសាទបាគង រមួនឹងលកុមការងារ បានចុោះជួបលបជាពលរដឌធៅ
ភូមិឪធឡាក និងភូមិថបល់លតង ់  ុាំបាគង លសុកលបាសាទបាគង ធខ្តថធសៀមរាប ដដលជួបធលោោះធមយជាតិធដ្ឋយផធោះ និងធរាង 
របស់ពួកោត់ដួលរាបដល់ដើ ធដ្ឋយសារធភវៀងមួយធមធាំលាយធដ្ឋយខ្រល់ពរុោះ កាលពើម្ថងទើ២០ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវង
ធៅធនោះ។ 
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បានសដមថងការចូលរមួធសាកសាថ យចាំធ ោះលបជាពលរដឌដដលជួបធលោោះធមយជាតិធនោះ និងតថ ាំធផញើលបជា
ពលរដឌឲ្រមានការលបុងលបយត័បខ្ភស់ ពើធលោោះធមយជាតិ ធដ្ឋយសារដតរដូវវសាបាន្នចូលមកដល់ ដដលអាចនឹងមានធភវៀង 
និងខ្រល់បកធ់បាកខាវ ាំងៗ បងកធលោោះថ្នប កដ់ល់លទពរសមផតថិ និងអាយុវជើវតិ។ ជាមួយោប នឹងការចុោះសួរសុខ្ទុកខធនោះ ឯកឧតថម
និងលកុមការងារកប៏ាន ផថល់ជាំនួយសធស្តងាគ ោះបឋមដល់លកុមលគួសាររងធលោោះ ដូចជា ទឹកបរសុិទន ទឹកលតើ ទឹកសុើអុើវ និងអងករជា
ធដើម។  
 
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមក៏បានស ការជាមួយអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នធដើមផើសាងសងផ់ធោះថយើជូនលគួសារងធលោោះមួយលគួសារ ដដល
រលាំដួលផធោះទាំងលសុង ធដ្ឋយឯកឧតថមនិងលកុមការងារជា អបកធា ធលើការចាំ្យ និងលបជាពលរដឌកបុងភូមិជាអបកចូលរមួ
សាងសង។់ ធដ្ឋយដ ក លកុមការងារបានអនុញ្ញដ តឱរលគួសារពើរធផសងធទៀតដដលរងធលោោះធដ្ឋយដួលធរាងធោ និងផធោះបាយ 
ធដើមផើជួសជុលធ ើងវញិ ប ធ បព់ើពិនិតរធ ើញថ្ន សាំណង់ទាំងពើរធនោះជាសាំណងច់ស់ លតឹមលតូវាមចាប។់ 
  
ធលាក យន ់វន ់ធម ុាំបាគងបានឱរដឹងថ្ន ធភវៀងធាំលាយនឹងខ្រល់ពរុោះកាលពើម្ថងអាទិតរ ទើ២០ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវង
ធៅធនោះ បានប ោះ ល់ដល់លបជាពលរដឌ៣លគួសារកបុង ុាំបាគង កបុងធ ោះផធោះមួយខ្បង ធរាងធោមួយ និងផធោះបាយ ដដលរលាំដួល
រាបដល់ដើ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាកោយ ធភៀម ធ ឿន ជាមាច ស់ផធោះរងធ់លោោះបានដថវងអាំណរគុណោ ងលជលធលៅដល់រាជរដ្ឋឌ បាលកមភុជា ធលកាមការ
ដឹក ាំរបស់ សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន ដដលដតងដតយកចិតថទុកដ្ឋកច់ាំធ ោះសុខ្ទុកខរបស់លបជា 
ពលរដឌលគបធ់ពលធវលា៕ 
 

     
  

     
 
្ប្បុរ្ជន្ខ្មែ រកនុ ងម្រ្ុកដាំបូ្ងៗចូលរមួ្ប្ណរុ េះពូជអនកអភិរកសទប្តិកភណឌ អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ការជាមួយអងគការោាំ រធករមរតក និងមជឈមណឍ លជាតិយុវជនកមភុជា បធងកើតកមយវធិើអប់រ ាំថយើមួយ
ធកថ្ន «អប់រ ាំធបតិកភណឍ » កបុងធោលបាំណងធលើកកមភស់ការយល់ដឹងនិងបស្តញ្ញជ បតម្មវធបតិកភណឍ  ដល់សិកានុសិសស   
ម្នសាលាបឋមសិកាធៅកបុងតាំបន់អងគរ ាមរយៈការធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ ល អបរ់ ាំខ្វើៗចាំនួនមួយឆមាសមថង។ កមយវធិើកបុង
ជាំហានដាំបូងបានចបដ់ាំធណើ រការពើដខ្ឧសភា ដល់ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាលាបឋមសិកាលសោះលសង។់  
 
ធដើមផើដាំធណើ រការកមយវធិើអប់រ ាំធបតិកភណឍ កានដ់តទទួលបានភាពធជាគជ័យ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបញ្ជូ នបុគគលិកជាំ ញ
ដផបកធបតិកភណឍ វបផធម ៌ អបកលសាវលជាវបុរាណវទិា ចុោះអបរ់ ាំតធ ល់កបុងសាលាធោលធៅកបុងតាំបន ់ រមួមានសាលាបឋម   
សិកាលសោះលសងនិ់ងវទិាល័យនគរធាំ ធដ្ឋយមានការស ការជាមួយអងគការោាំ រមរតក ធលាក យកសាលា ធលាកលគ ូ
អបកលគូ មជឈមណឍ លជាតិយុវជនកមភុជា។  
 
កមយវធិើធនោះអាចដាំធណើ រការបានកធ៏ដ្ឋយសារការឧបតទមមោាំលទពើមជឈមណឍ លលសាវលជាវទាំ កទ់ាំនងវបផធម ៌ ធៅអាសុើដើធោក 
និងជាពិធសសពើសបផុរសជនអបកធសៀមរាបដតមថង។  
 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    136 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ជាំនួយឧបតទមមពើសបផុរសជនអបកធសៀមរាបកបុងកមយវធិើរធបៀបធនោះ កប៏ានអនុវតថកនវងមកធៅសាលាធរៀនកបុងតាំបន់រមណើ យ
ដ្ឋឌ នប ធ យឆ្យ រ ធខ្តថប ធ យមានជ័យដដរ មាន ធលាក អឹុម តនមូ់លើវណត និងលគួសារ ធលាក  ឝើលើព ធៅ និងលគួសារ ។ល។  
សលមាបឱ់កាសធបើកកមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ធៅអងគរ ធដ្ឋយមានកថើលសឡាញ់វសិ័យធបតិកភណឍ និងបុរាណវទិា ដតមិនមាន   
ឱកាសបានធរៀនសូលត ឬកធ៏ធឝើការដិតដល់នឹងដផបកធនោះ ធលាកលសើ ម ម សុមា លើ ធសរ ើ និងសាឝ មើ លពមទាំងបុលត មានកាំធណើ ត
ធកើតជាធៅធសៀមរាបតធ ល់ បាន ាំយកអាំធ្យ មានធសៀវធៅ២០០កាល ប ចិ៣០០ធដើម កូល័រតតព់ណ៌១៨០លបអប់ 
ធមយ ម្ដ និងជរ័លុបជាធលចើនធដើម ដដលជាតលមូវការចាំបាច់សលមាប់ការសិកា ឧបតទមមដល់សិសានុសិសសសាលាបឋមសិកា
លសោះលសង ់ធដើមផើជាការធលើកចិតថនិងរមួចាំដណកអភិវឌណន៍ធនធានមនុសសធលើវសិ័យធបតិកភណឍ ជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
ធលាកលសើ ធសរ ើ បាននិោយថ្ន ធនោះជាស ថ នចិតថបនថិចបនថួច បរចិច គសមាម រៈសិកាធៅាមលទនភាព ធល ោះខ្ញុ ាំពើធកយង
លសលាញ់ការសិកា្ស់ និងចងឱ់រធកយងៗមានការសិកាបានខ្ភស់ យល់ដឹងពើតម្មវម្នធបតិកភណឍ ដដលធយើងមាននិង
ធមើលធ ើញសពឝម្ថង ជាពិធសសការចូលរមួដថរកាដតមថង។ អបកលសើកប៏ានសាំណូមពរឱរកុមារា កុមារ ើទាំងអស់យកចិតថ
ទុកដ្ឋក់ធរៀនសូលតឱរបានធលចើន ជាជាងយកធពលធវលាធៅធលងឥតលបធោជន ៍ ធល ោះវយ័ធនោះលតូវខ្ាំបណថុ ោះខ្វួនកបុងការសិកា 
ធដើមផើទទួលបានអ គតលាធៅម្ថងមុខ្។  
 

ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានម្នគធលមាងអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ធនោះ បានចប់អារមយណ៍ថ្ន ធនោះជាសកមយភាពចូលរមួោ ងលបម្ព
របស់សបផុរសជនកបុងលសុករបស់ខ្វួន។ ជាសញ្ញដ ណម្នកថើសងឃមឹសលមាប់បណថុ ោះពូជ អបកអភិរកសធបតិកភណឍ ជាតិ។             
មុនៗធយើងសធងកតធ ើញមានដតជាំនួយមកពើបរធទស។ ថយើៗធនោះ ការជួយធលជាមដលជងោប មានកាំធណើ តធ ើយ និងជាទើសងឃមឹ
សលមាបអ់ភិវឌណនល៍សុក។ ធលបៀបដូចនឹង ករបុរាណធ លថ្ន « អបកមានរកាខ្សត ់ ដូចសាំពត ់ត់ពើធលៅ អបកលបាជញរកាធមវ  
ដូចសាំធៅធៅសាំបា ន»៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

ម្រកុម្ការងារ្ហរម្ន៍្នន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចុេះពិនិ្តយ ា្ំទណើរសាង្ង់ 

និ្ងនាាំ យកអាំទណាយជូន្ម្រប្ជ្ញជន្រងទម្រោេះទ យសារមយល់ពយុេះទៅកនុ ងឧ ាន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កបុងរយៈធពល២ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ២២-២៣ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ លកុមការងារស គមន៍ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចុោះ     
ពិនិតរការធសបើសុាំជួសជុលសាំណងនិ់ងសលសាកស់លសាាំកបុងការជួយសធស្តងាគ ោះលបជាជនកបុងតាំបន់អងគរ ដដលទទួលរងធលោោះ
ធដ្ឋយសារខ្រល់ពរុោះ បងកផលប ោះ ល់ដល់ទើជលមកនិងការរស់ធៅោ ងខាវ ាំង។  
 
លកុមការងារស គមន ៍ បានចុោះធៅាមធោលធៅ ដូចជាលសុកអងគរធាំ លសុកពួក និងលសុកលបាសាទបាគង។ ាមការចុោះ      
ពិនិតរជាកដ់សថងធៅម្ថងទើ២០ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ លកុមការងារលបចាំលសុកអងគរធាំ បានឧបតទមមជនរងធលោោះធដ្ឋយខ្រល់ពរុោះ
ចាំនួន០២លគួសារធៅភូមិភវង ់ និងភូមិសាំធរាង លសុកអងគរធាំធដ្ឋយមួយលគួសារទទួលបានអងករ២៥គើ ូ មើមា មា ១ធកស       
ទឹកសុើអុើវ៣ដប ទឹកលតើ៣ដប ទឹកធដ្ឋោះធោ១កាំប ុង ធលបងឆ្១ដប សករស១គើ ូ និងប ើធចង១កញ្ចប់។ ធលើសពើធនោះធទៀត លកុម
ការងារកប៏ានសធលមចអនុញ្ញដ តឱរ  ជួសជុលធៅនឹងទើាាំងមាន០១ករណើ  ដដលសទិតធៅភូមិភវង ់ ុាំលាងម្ដ លសុកអងគរធាំ ។  
ធដ្ឋយដ កលកុមការងារស គមន៍លបចាំលសុកពួក បានចុោះពិនិតរនិងអនុញ្ញដ តឱរលបជាពលរដឌសាង់សងនិ់ងជួសជុលធ ើង
វញិនូវករណើ ផធោះដួលរលាំទាំងលសុង១០ករណើ និងខូ្ចខាតដាំបូល៥ករណើ  ធដ្ឋយសារធលោោះធមយជាតិប ថ្ លពើខ្រល់ខាវ ាំងធៅ
ភូមិលបឡាយ  ុាំខាប ត។  
 
រ ើឯលសុកលបាសាទបាគង លកុមការងារបានចុោះពិនិតរការធសបើសុាំជួសជុលផធោះរបស់លបជាពលរដឌធៅភូមិសធឹង  ុាំបាគង ធដ្ឋយ
សធលមចអនុញ្ញដ តឲ្រជួសជុលផធោះតូចាចធៅទើាាំងតធ ល់ចាំនួន១៤ករណើ  ចាំដណកឯ០៤ករណើ ធទៀត មាច ស់ពុាំទន់មាន    
លទនភាពធធឝើនិងមាច ស់ផធោះមិនធៅ។ លកុមការងារក៏បានធៅពិនិតរនិងអនុញ្ញដ តឱរសាងសងផ់ធោះបាយធ ើងវញិដដលបាន    
ដួលរលាំធដ្ឋយសារមានខ្រល់ ធៅភូមិរលួសខាងលិច ចាំនួន០២ករណើ ដថមធទៀត។  
 
ធនោះជាទឹកចិតថម្នការដចករ ាំដលក និងជួយសធស្តងាគ ោះដល់លបជាជនកបុងតាំបនអ់ងគរ ដដលជួបធលោោះអាសនបធដ្ឋយមិនលបកាន់
និ ប ការនធោបាយ មានលក ឬជាតិសាសនអ៍ឝើធ ោះធ ើយ។ អាជាញ ធរជាតិអបសរាដតងយកចិតថទុកដ្ឋកព់ើការរស់ធៅ សុខ្ទុកខ 
និងការធរៀបសាងសងធ់ផសងៗដល់អបកលសុកកបុងតាំបន់ឱរលសបធៅាមធោលការណ៍ និងធលើកកមភស់ដផបកអបរ់ ាំ រមួទាំង
សុខុ្មាលភាពរបស់លបជាជនផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

  
 

អប្អរសា រ!ម្របាសា អងគ រវតរជ្ញប់្ចាំណាត់ថ្នន ក់ទលម១ជ្ញ ា្ំណង់ម្រប្វតរ សិាស្ត រ្ ដ៏អសាា រយប្ាំផុត 

ទលើពិភពទោកកនុ ងឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធលកាយការចូលរមួធបាោះធឆ្ប តពើធភញៀវធទសចររាបល់ាន កជុ់ាំវញិពិភពធលាក ធគ ទាំពរ័ដល៏ផើលាញ TripAdvisor បានផថល់ 
ចាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១ដល់លបាសាទអងគរវតថរបស់កមភុជា ជាសាំណងដ់ម៏ានសារៈសាំខានដ់ផបកលបវតថិសាស្តសថអសាច ររបាំផុតនិង     
ចាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១៣ជាធោលធៅធទសចរណ៍របស់ពិភពធលាកសលមាបឆ់្ប ាំ២០១៨ធនោះ។  
 
ធនោះគឺជាឆ្ប ាំទើ៥ធ ើយ ដដលអងគរលតូវបានធភញៀវធទសចរធលើពិភពធលាកធបាោះធឆ្ប តោាំលទ ធ ើយទទួលបានចាំ្តធ់លខ្១   
ជាប់ៗ ោប ាមរយៈធគ ទាំពរ័ដល៏ផើលាញធផសងៗោប  គឺកាលពើឆ្ប ាំ២០១៤ អងគរបានជាបច់ាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១ ធៅធលើធគ 
ទាំពរ័មួយដដលដតងដតយកតាំបនបុ់រាណវទិា និងលបវតថិសាស្តសថទាំងអស់ធលើពិភពធលាកមកធលបៀបធធៀបោប  ធ ោះគឺធគ ទាំព័រ 
ArchaeoMadness។  
 
ប ធ បម់កធទៀត ធៅធដើមឆ្ប ាំ២០១៥ អងគរទទួលបានចាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១មថងធទៀត ធៅធលើធគ ទាំពរ័អនថរជាតិមួយ ដដលជា
ធគ ទាំពរ័ផសពឝផាយតាំបនធ់ទសចរណ៍លផើៗ ធលើពិភពធលាក ធ ោះគឺធគ ទាំពរ័ TripAdvisor។ ធៅឆ្ប ាំ២០១៦ អងគរបានបនថ
ជាបធ់លខ្១បដនទមធទៀត ធៅធលើធគ ទាំពរ័របស់លកុម  ុន Lonely Planet ដដលជាធគ ទាំពរ័ផសពឝផាយ និងជា        
លបភពព័តម៌ានធទសចរណ៍ដ៏លផើមួយធលើពិភពធលាក មានទាំងព័តម៌ានាមរយៈដវបសាយ ទសស វដថើ និងធសៀវធៅ ជា    
ធដើម។ ធៅឆ្ប ាំ២០១៧ និងឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ TripAdvisor កប៏ានបនថផថល់ចាំ្ត់ថ្នប កធ់លខ្១ដល់លបាសាទអងគរវតថរបស់   
កមភុជាកបុងឋានៈជាសាំណងដ់៏មានសារៈសាំខានដ់ផបកលបវតថិសាស្តសថអសាច ររបាំផុតកបុងធលាក។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធនោះជាធមាទនភាពមួយរបស់ជាតិដខ្យរធយើងទាំងមូល ដដលអងគរវតថរបស់កមភុជាទទួលបានការោាំលទពើប ថ្ លបជាជនជុាំវញិ
ពិភពធលាក។ កបុង មសាទ ប័នលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរា សូមចូលរមួអបអរសាទរ និងសូមអាំ វ វ
ដល់សាធារណជនទាំងអស់បនថចូលរមួដថរកា ការ រនូវធបតិកភណឍ របស់ដូនាធយើងឲ្របានខាវ ាំងកាវ ធដើមផើភាពគង់វងសយូរ
អដងឝងតធៅ៕ 
 

     
 

  
 

 ម្រប្ជ្ញក្ិករកនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ  ួលបាន្វរគប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ ពីី ីផារក្ិផល

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កាលពើម្ថងទើ២៤ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរាាមរយៈគធលមាង ACHA ស ការជាមួយអងគការ IDE       
(In Partnership Promoting Agribusiness) បានធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើទើផារកសិផលដល់លបជាកសិករ ជា
កសិករគាំរូនិងអបកធធឝើាមចាំនួន២០លគួសារ ដដលសទិតធៅភូមិអូរ  ុាំលពោះដ្ឋក ់ លសុកប ធ យលសើ ធខ្តថធសៀមរាប ធដើមផើជាការ
ធលើកទឹកចិតថក៏ដូចជាផថល់កថើសងឃមឹដល់លបជាកសិករកបុងការដ្ឋាំដុោះកសិកមយបដនទមធទៀត។  
 
ធលាក ឡាច វ ើយូរា  បុគគលិកបធចចកធទសរបស់គធលមាង ACHA បានធលើកធ ើងថ្ន វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ បានផថល់     
ចាំធណោះដឹងដល់ពួកោត់ កព់ន័ននឹងទើផារកបុងភូមិលសុកនិងធលៅតាំបន់ដដលខ្វួនរស់ធៅ ធចោះវភិាគម្ថវធដើម យល់ពើតលមូវការ
របស់ទើផារ និងឱរពួកោត់ធចោះស ការោប កបុង មជាលបជាកសិករនិងលបជាកសិករ ធដើមផើ ាំធចញកសិផលខ្វួនធៅលក់
បានតម្មវខ្ភស់ធៅធលើទើផារ។  
 
ធលាក វ ើយូរា  បដនទមថ្ន លទនផលដដលទទួលបានពើវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះកនវងមក ធធឝើឱរលបជាកសិករដ្ឋាំដាំ្ាំលតូវនឹង
តលមូវការទើផារ ថ្នដខ្្គួរដ្ឋាំដាំ្ាំអឝើ ធដើមផើបានតម្មវខ្ភស់ ធចោះរកធមើលទើផារកបុងភូមិ និងធចោះធសុើបរកទើផារខ្វួនឯងលក់
ផលិតផលបានម្ថវធទៀតផង។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សូមបញ្ញជ កថ់្ន វគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើផារកសិផលធនោះ ធាវ បប់ធលងៀនដល់លបជាកសិករគាំរូនិងកសិករលាប់ាមបាន    
ចាំនួន២០វគគរចួធ ើយធៅកបុងតាំបន់អងគរ ធ ើយវគគធនោះ ជាវគគចុងធលកាយម្នធលមាង ACHA ដដលបានស ការជាមួយអងគរការ 
IDE។ កនវងមក អាជាញ ធរជាតិអបសរានិងដដគូកប៏ានស ការរកទើផារជូនលបជាជនឱរលក់ផលិតផលបានតម្មវសមរមរ 
ធ ើយកប៏ានផថល់ពូជ បធចចកធទស និងជាំរុញធលើកទឹកចិតថកបុងការដ្ឋាំដុោះផងដដរ។ ពិធសស ផលិតផលដដលលបជាជនកបុង
គធលមាងដ្ឋាំបាន កប៏ានយកធៅលក់ធៅកបុងពិពរ័ណ៌ផលិតផលបដនវ ដផវធឈើកមភុជាធលើកទើ១០ កាលពើម្ថងទើ០១ ដល ់        
ម្ថងទើ០៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៧កនវងមកធនោះ ដដលបានធធឝើឱរអបកដ្ឋាំ អបកទិញ និងឈយួញបានជួបោប កបុងការបធងកើតទាំ ក់ទាំនងធលើ
ដផបកពូជ រធបៀបដ្ឋាំដុោះតលមូវការទើផារនិងម្ដគូ ណិជកមយបានោ ងលាលបធសើរ៕ 
 

  
 

  
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកវរគប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ អីាំពី លាំនាាំ ា្ំខាន់្ៗនន្សាថ ប្តយកម្ែ ខ្មែ រ  

និ្ងប្ដិាសាស្ត រ្ បុ្រាណ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អបកជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលការបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើ ”លកខណៈពិធសសម្នធបតិកភណឍ ដខ្យរ៖ លាំ ាំសាំខាន់ៗ ម្ន
សាទ បតរកមយដខ្យរ និងបដិសាស្តសថបុរាណ” បធលងៀនធដ្ឋយធលាកសាស្តសាថ ចររ Pierre Baptiste អបកជាំ ញអភិរកសនិងលសាវលជាវ
ម្នសារមនធើរGUIMET ម្នលបធទសបារា ាំង។  
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ មានរយៈធពល២ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ២៨ ដល់ ២៩ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ កបុងធោលបាំណងធដើមផើ   
ដសឝងយល់ពើទិដឌភាពទូធៅម្នលបវតថិសាស្តសថ បធចចកធទស ធសាភ័ណភាពម្នធបតិកភណឍ របស់អាររធមដ៌ខ្យរសមយ័បុរាណ 
កាំណតក់ាលបរធិចឆទបដិមានិងលបាសាទដខ្យរាមដបបវទិាសាស្តសថ។  
 
អបកជាំ ញដដលចូលរមួកបុងវគគសិកាធនោះ គឺជាមស្តនថើនិងបុគគលិកបធចចកធទសម្នលកុម I.T.A.L.I.A  យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទ
កបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រ  យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនវ៍បផធម ៌ សារមនធើរ និងបទដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ  មជឈមណឍ ល     
អនថរជាតិ និងតមកល់ឯកសារអងគរ  យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍អងគរ និងលកុមការងារអនុវតថដផនការលគបល់គង
ធទសចរណ៍  យកដ្ឋឌ នលទលទងប់ធចចកធទស និងគធលមាងអនថរវសិ័យ ចាំណុោះឱរអាជាញ ធរជាតិអបសរាសរុបចាំនួន៤៥រូប។ 
  
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដតងដតយកចិតថទុកដ្ឋកច់ាំធ ោះការបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសជាធលចើនជាំ ញដល់មស្តនថើបុគគលិក 
ធដើមផើអភិវឌណន៍សមតទភាពនិងចាំធណោះដឹងកបុងកិចចការអភិរកស ជួសជុសបុរាណដ្ឋឌ នកបុងតាំបនអ់ងគរឱរកាន់ដតលបធសើរធ ើង 
ធដ្ឋយមានទាំងលគូជាំ ញជាតិនិងអនថរជាតិមកបធលងៀន។ ធលើសពើធ ោះធទៀត ធលៅពើយកចិតថទុកដ្ឋកធ់លើការអភិរកសនិង  
ជួសជុល ក៏មានបធលងៀនជាំ ញសធស្តងាគ ោះបឋមដល់ភាប ក់ងារធទសចរ ធដើមផើជួយសធស្តងាគ ោះដល់ធភញៀវធទសចរដដលមកទសស 
ធៅកបុងតាំបន់អងគរឱរមានភាពកកធ់ៅថ និងសុវតទិភាពធពលពួកធគមានបញ្ញា ផងដដរ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាបាន្ដឹកនាាំ ្ប្បុរ្ជន្ខ្ចកអាំទណាយជូន្ម្រប្ជ្ញពលរដឋ ម្រកីម្រក 

ទៅតាំប្ន់្អងគ រជិត២០០ម្ររួសារ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៩ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លបជាពលរដឌលកើលកកបុង ុាំបាគង លសុកលបាសាទបាគងម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ បានទទួលអាំធ្យពើសបផុរសជនមកពើ
លបធទសមា ធ សុើ ាមរយៈការសលមបសលមួលរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ពិធើលបគល់អាំធ្យជូនលបជាពលរដឌលបមាណ
១៧៩លគួសារធនោះ លតូវបានធរៀបចាំធ ើង រធសៀលម្ថងទើ២៨ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅវតថលម្ល  ុាំបាគង លសុកលបាសាទ
បាគង ធខ្តថធសៀមរាប។ 
  
ធលាកលសើ TEOH តាំ្ងមូលនិធិ TEOH &GOH បានបងាា ញនូវភាពសបាយរ ើករាយដដលបានរមួចាំដណកជួយដល់លបជា
ពលរដឌខ្ឝោះខាតធៅទើធនោះ។ ធលាកលសើបញ្ញជ ក់ថ្ន មូលនិធិរបស់ធលាកលសើបានដាំធណើ រការជួយជនលកខ្សត់ជាធលចើនឆ្ប ាំមក
ធ ើយ ទាំងលបធទសធផសងៗរមួទាំងកមភុជាផង។ ធលាកលសើក៏បានដថវងងអាំណរគុណដល់លកុមការងារដដលបានជួយ
ធលជាមដលជងធរៀបចាំឲ្រមានកមយវធិើមនុសសធមធ៌នោះធ ើង។  
 

ធលាក ម ក ់សាំភារ អភិបាលលសុកលបាសាទបាគងបានបញ្ញជ ក់ថ្ន លបជាពលរដឌដដលអធញ្ជ ើញមកទទួលអាំធ្យសបផុរសធម៌
ធៅធពលធនោះ ជាលគួសារដដលមានកបុងបញ្ជ ើពលរដឌលកើលកសរុប១៧៩លគួសារ។ ធលាកកប៏ានដថវងអាំណរគុណដល់មាច ស់ជាំនួយ 
និងអាជាញ ធរជាតិអបសរាាមរយៈ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ ដដលបានគិតគូរដល់ធសចកថើទុកខលាំបាករបស់លបពលរដឌកបុងមូល
ដ្ឋឌ នរបស់ធលាក។  
 
មានលបសាសនស៍ាំធណោះសាំ្លជាមួយមាច ស់ជាំនួយ និងលបជាពលរដឌកបុងឱកាសធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យក
រងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានដថវងអាំណរគុណោ ងលជាលធលៅចាំធ ោះមូលនិធិ TEOH &GOH ដដលបានលោះបងល់ទពរធន 
ឧបតទមមដល់លបជាពលរដឌដដលមានជើវភាពខ្ឝោះខាតធៅាមប ថ្ ធខ្តថមួយចាំនួនធៅលបធទសកមភុជា កដូ៏ចជាកបុងតាំបន់
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរធៅធពលធនោះដដរ។  
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្ន មិនថ្នធៅកបុងលបធទស្ធទ មនុសសកបុងសងគមមិនមានជើវភាពដូចៗោប ធ ោះធទ។ ធដ្ឋយសារកលមិត
ជើវភាពមិនដូចោប ធនោះធ ើយ ធទើបសងគមធយើងលតូវការជួយសធស្តងាគ ោះោប ។ ការជួយោប មិនលតឹមដតធធឝើឲ្រអបកខ្ឝោះខាតបានលបធសើរ
ធ ើងធ ោះធទ ដតជាការបធងកើតនូវសមភន័នភាព ការលសឡាញ់រាបអ់ាន និងភាពធសាយ ោះលតង ់ដដលធធឝើឲ្រសងគមធយើងមានសនថិភាព
ពិតលបាកដ។  
 
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមកប៏ានគូសបញ្ញជ កអ់ាំពើការយកចិតថទុកដ្ឋករ់បស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ចាំធ ោះសុខ្ទុកខរបស់     
លបជាពលរដឌលគបរូ់ប។ ជាកដ់សថងគឺ ធោលនធោបាយកាតប់នទយភាពលកើលក ាមរយៈការអភិវឌណជាតិធលើលគប់វសិ័យ និងការ
ធបថជាញ ោ ងមឺុងមា តរ់បស់លបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន កបុងការរកានូវសនថិ
ភាព និងសទិរភាពនធោបាយជូនមាតុភូមិកមភុជាលគបក់ាលៈធទសៈ។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន អាំធ្យសបផុរសធម៌ធៅធពលធនោះគឺពលរដឌមួយលគួសារទទួលបានអងករ៣០គើ ូលកាម មើ១ធកស លតើខ្១
យួរ ទឹកលតើ ទឹកសុើអុើវ ធលបងឆ្ និងអាំបិល១កញ្ចប់៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

   
 

 ដាំណឹងទម្រជើ្ ទរី្ ភាន ក់ងារទ ្ចរ

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

អាជាញ ធរអបសរា អាជាញ ធរធដើមផើការ ររមណើ យដ្ឋឌ ន និងតាំបនអ់ងគរ (www.apsaraauthority.gov.kh) ជូនដាំណឹងដល់
សិសស និសសតិ និងសាធារណៈជនទាំងអស់ឲ្របានលជាបថ្ន អាជាញ ធរអបសរា នឹធធឝើការធលជើធរ ើស ភាប កង់ារធទសចរ កលមិត  
សញ្ញដ បលតទុតិយភូមិ ចាំនួន ១៤រូប ឲ្របធលមើការធៅ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍អងគរ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អនកម្រ្ុកអងគ រចាំនួ្ន្១៣៨ម្ររួសារ  ួលបាន្ការអនុ្ញ្ញា តឱយសាង្ង់  

និ្ងជួ្ជុល ា្ំណង់ម្រសាលកនុ ងខ្មឧ្ភា 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣១ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កបុងអាំ ុងធពលដខ្ឧសភាធនោះ លកុមការងារធលខាធិការដ្ឋឌ នស គមនទ៍ាំង៥លកុមម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានបនថការងារចុោះ
ពិនិតរ អនុញ្ញដ តការសាងសងផ់ធោះថយើជាំនួសផធោះចស់ និងជួសជុលសាំណងតូ់ចាចបានចាំនួន១៣៨ករណើ  រមួមាន         
លសុកលបាសាទបាគង អនុញ្ញដ តបានចាំនួន១៦ករណើ  លសុកអងគរធាំ អនុញ្ញដ តបានចាំនួន១៣ករណើ  លសកុពួក អនុញ្ញដ តបាន     
ចាំនួន៤៧ករណើ  លកុងធសៀមរាប អនុញ្ញដ តបានចាំនួន៥៣ករណើ  និងលសុកប ធ យលសើ អនុញ្ញដ តបានចាំនួន០៩ករណើ ។  
 
ការអនុញ្ញដ តធនោះ ធធឝើធ ើងប ធ បព់ើលកុមការងារស គមន៍ បានចុោះពិនិតរធៅដល់ខ្បងផធោះជាកដ់សថងនិងឯកសារ កព់័ននមួយ
ចាំនួនធទៀត ធដើមផើជាមូលដ្ឋឌ នបធចចកធទសកបុងការវាយតម្មវថ្ន ពួកោត់គឺជាលបជាពលដឌចស់រស់ធៅកបុងតាំបនអ់ងគរ         
ពិតលបាកដនិងមានការបញ្ញជ កោ់ ងចាស់លាស់ពើអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នភូមិ- ុាំ-សងាក ត់ ធ ើយមានតលមូវការជាកដ់សថងកបុងការ
ដកលមាការរស់ធៅឱរបានលាលបធសើរ។  
 
ទនធឹមនឹងធនោះដដរ អាជាញ ធរជាតិអបសរា ក៏បានឧបតទមមថវកិានិងផថល់ស័ងកសើសលមាប់លបកដ់ាំបូលដល់ធកយងកាំល បើ កប់ងបាូន
ធៅភូមិធោកសបូល  ុាំខាប ត លសុកពួក និងបានឧបតទមមធលគឿងឧបធភាគបរធិភាគដល់លបជាពលរដឌចាំនួនបើលគួសារដដលរងធលោោះ
ធដ្ឋយខ្រល់កស្ត ថ ករ់លាំផធោះធៅភូមិភវង ់ និងភូមិសាំធរាង  ុាំលាងម្ដ លសុកអងគរធាំ និងមួយលគួសារធទៀតសទិតធៅភូមិថបល់លតង់    
 ុាំបាគងលសុកលបាសាទបាគង។  
 

គួរបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបធងកើតលកុមការងារស គមនធ៍នោះធ ើង គឺធដើមផើសលមួលដល់ការរស់ធៅរបស់   
លបជាពលរដឌកបុងតាំបន់អងគរដដលលគបដណថ ប់ធលើម្ផធដើ ៤០១គើ ូដម លតកាធរ   សទិតធៅកបុងលកុង/លសុកចាំនួន៥  ុាំចាំនួន២១ និង   
ភូមិចាំនួន១១២ ធលើការសាងសងផ់ធោះថយើជាំនួសផធោះចស់និងជួសជុលសាំណងតូ់ចាច ការធដ្ឋោះលសាយបញ្ញា លបឈម   ការ
ធលើកកមភស់សុខុ្មាលភាពមាានិងទរក ការជួយសធស្តងាគ ោះធពលលបជាជនមានទុកខលាំបាក រមួទាំងផសពឝផាយការយល់ដឹង
អាំពើធបតិកភណឍ ដល់លបជាជនលគប់ៗ ោប ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងការប្ណរុ េះប្ណារ លអនកជាំនាន់្ទម្រកាយ

ផាយធៅម្ថងទើ ៣១ ដខ្ ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លកុមលបឹកាកុមារនិងយុវជនចាំនួន៤០០ ក ់ជាបនថប ធ បប់ានមកទសស ដសឝងយល់អាំពើអងគរធៅកបុងដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
ធដើមផើទទួលបានការអបរ់ ាំបណថុ ោះប ថ្ ល និងដសឝងយល់អាំពើលបវតថិសាស្តសថ វបផធម ៌និងធបតិកភណឍ អងគរ។ ដាំធណើ រទសសនកិចច
សិកាធនោះបានធរៀបចាំធដ្ឋយ យកដ្ឋឌ នយុវជនម្នលកសួងអបរ់ ាំ យុវជននិងកើឡា ធដ្ឋយស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា
ធដើមផើបងាា តប់ងាា ញដល់កុមារនិងយុវជន ទាំងធៅមជឈមណឍ លជាតិយុវជនធខ្តថធសៀមរាបនិងធៅាមលបាសាទ  កបុង
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 

ការបណថុ ោះប ឋ្ លធនោះ សាំធៅឱរសិសសនិងយុវជនបានយល់ដឹងអាំពើលបវតថិសាស្តសថម្នទឹកដើមួយដដលជាអតើតរាជធានើម្ន  
ចលកភពដខ្យរ ដដលមានអាររធមច៌លមុងចធលមើន ធ ើយដដលបចចុបផនបកាវ យជារមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាកដ៏មាន  
តម្មវខ្ភស់បាំផុតរបស់ជាតិ។  
 
ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លលសាវលជាវអនថរជាតិនិងតមកល់ឯកសារអងគរ បានធលើកធ ើងកបុងកមយវធិើ             
បណថុ ោះប ថ្ លថ្ន អងគរមិនលតឹមដតជារាជធានើម្នចលកភពមួយធទ ដតអងគរបានកាវ យជាអាររធមមួ៌យធដ្ឋយខ្វួនឯង និងបាន
រ ើកសននឹងធៅសមាគ ល់ដល់តាំបនភូ់មិសាស្តសថទាំងមូលធទៀតផង ដដលធនោះអាចសមាគ ល់បានធដ្ឋយការតាញបញ្ចូ លោប រវាង
សាទ នភាពភូមិសាស្តសថលាយ ាំជាមួយសាំណល់បុរាណវទិា។ លកុងពិសិដឌ លពោះនគរ ដដលផសាំធទផើងធដ្ឋយលបាសាទរាបរ់យ 
អាងរកាទឹកបារាយណ៍ លបពន័នធារាសាស្តសថ និងសាំណល់បុរាណវទិាដម្ទធទៀត ាាំងធៅកបុងលមាធទសភាពធាំទូលាយមួយ 
ដដលធលចធទផើងធដ្ឋយលកុងតូចៗទើលបជុាំជនជាធលចើនធៅផថុ ាំោប ។  
 
ធលាកបនថថ្ន អងគរមិនបានបាតខ់្វួនធៅាមសមយ័កាលដដលកនវងផុតធៅធទ គឺសាំណល់បុរាណវទិា សាំណង់សាទ បតរកមយ 
សាវ កសាប មម្នរាជធានើម្នចលកភពដខ្យរ ដដលបានសាទ ប ធ ើងរវាងធដើមសតវតសទើ៩ដល់ទើ១៥ ភាគធលចើនធៅគងវ់ងស      
ដល់សពឝម្ថង។ លបវតថិសាស្តសថម្នអាររធម៌សមយ័អងគរពិតជាបានជោះឥទនិពលដល់ការអភិវឌណលបធទសកមភុជាោ ងលជាលធលៅ 
ទាំងកបុងទលមង់សងគមនិងវបផធមជ៌ាបនថប ធ ប ់ ធដ្ឋយផារភាជ បធ់ៅបុពឝបុរសអងគររបស់ខ្វួន។ ធលើសពើធនោះ អងគរជានិមិតថរូប
ជាតិដធ៏ាំសធមផើមកបុងសតវតសរទើ២១ ធ ើយរមណើ យដ្ឋឌ នធនោះកប៏ានកាវ យជាធោលធៅធទសចរណ៍វបផធមដ៌ល៏ផើលាញធពញ
និយមបាំផុតមួយធៅអាសុើនិងធៅធលើពិភពធលាកធដ្ឋយមានធភញៀវធទសចរចលមុោះជាតិសាសនប៍ានមកទសស  និងទទួល      
ចាំ្ត់ថ្នប ក់ខ្ភស់បាំផុតជាធោលធៅធទសចរណ៍របស់ពិភពធលាកកបុងរយៈធពល៥ឆ្ប ាំជាប់ោប ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សូមបញ្ញជ កថ់្ន  ឆ្ប ាំ១៩៩១ អតើតលពោះមហាកសលតកមភុជាលពោះនធរាតថមសើ នុ លពោះបរមរតនធកាដឌ បានអាំ វ វដល់អងគការ
យូធណសកូធដើមផើឱរជួយធលសាចលសងអ់ងគរ។ ជាការធឆវើយតបធៅនឹងសាំធណើ ធនោះ អគគ យកអងគការយូធណសកូបានចបធ់ផថើម     
ធធឝើយុទន ការអនថរជាតិមួយជាផវូវការធដើមផើ "ធលសាចលសងអ់ងគរ"។ ធៅឆ្ប ាំ១៩៩២ លបាសាទអងគរលតូវបានអងគការយូធណសកូ
បញ្ចូ លជាធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ ការចុោះបញ្ជ ើធនោះបាន ាំមកនូវកិចចស លបតិបតថិការអនថរជាតិធដើមផើការ រនិងអភិវឌណន៍
តាំបនល់បវតថិសាស្តសថអងគរ។  
 
មកដល់បចចុបផនប កិចចស លបតិបតថិការអនថរជាតិធនោះបាននិងអនុវតថនូវគធលមាងជាធលចើនកបុងការអភិរកសនិងការលគបល់គង
ឧទានអងគរអស់រយៈធពល២៥ឆ្ប ាំមកធ ើយ។ រ ើឯគធលមាងអភិរកសថយើៗក៏ធៅដតបនថធលកាមឆលតអងគការយូធណសកូ ដដលធនោះ
បានឆវុោះបញ្ញច ាំងពើចាំណងមិតថភាពដ៏យូរអដងឝងដដលមានាាំង ពើមុនលបវតថិសាស្តសថរវាងតាំបនអ់ងគរនិងតាំបនអ់ាសុើ លពមទាំង   
ពិភពធលាកទាំងមូល៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផ្ផែកទ ី៦ 
ប្បចាំផ្ែមិថុនា 

 

រណ:កាែ ធិការអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រនឹ្ងទប្ើកកិចា ម្រប្ជុាំប្ទចា កទ ្ទលើក ី៣០រប្្់មលួ ន្ 

ទៅនងត ី០៥-០៦ ខ្មមិ្ងុនា ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

គណៈកមាយ ធិការអនថរជាតិធដើមផើសលមបសលមួលកិចចោាំ រនិងអភិវឌណន៍រមណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសថអងគរធកកាត់ថ្ន អាយសុើ
សុើ-អងគរ (International Coordination Committee for the Safeguarding and Development of Historic Site of 
Angkor : ICC-Angkor) នឹងធបើកកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣០របស់ខ្វួន ធៅម្ថងទើ០៥និងទើ០៦ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 សាលសនបិសើទអងគរធៅមជឈមណឍ លអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
កិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ នឹងលបារពនធ ើងធលកាមអធិបតើភាព ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ង
វចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួជាមួយស លបធានទាំងពើរ គឺធលាក Guillaume NARJOLLET ទើលបឹកា
ដផបកស លបតិបតថិការនិងកិចចការវបផធម ៌ ម្នសាទ នទូតបារា ាំងលបចាំកមភុជា និង ធលាក Kenichi BESSHO អនុលបធាន      
ធបសកមយម្នសាទ នទូតជប ុនលបចាំលបធទសកមភុជា។  
 
រធបៀបវារៈម្នកិចចលបជុាំធពលធនោះ នឹងធតថ តធៅធលើចាំណុចសាំខាន់ៗ មួយចាំនួនដូចជា ាមដ្ឋនរបាយការណ៍ម្នការងារអភិរកស 
ជួសជុល និងការងារលសាវលជាវ ការអភិវឌណធដ្ឋយចើរភាព កបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលបានពើការផថល់អនុសាសនធ៍ៅ
កបុងកិចចលបជុាំធពញអងគពើឆ្ប ាំ២០១៧និងឆ្ប ាំកនវងមក។  
 
គណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-អងគរ(ICC-Angkor) បានបធងកើតធ ើងធៅឆ្ប ាំ១៩៩៣ ធលកាយសនិបសើទអនថរជាតិធលើកទើ១សថើពើ
អងគរធៅទើលកុងតូករូ លបធទសជប ុន ាមសាំណូមពររបស់គណៈកមាយ ធិការធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ធពលទទួលចុោះអងគរធៅ
កបុងបញ្ជ ើធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ ការបធងកើតយនថការអនថរជាតិ ICC សលមាបអ់ងគរ ជាលកខខ្ណឍ មួយកបុងចាំធ្មលកខខ្ណឍ
ទាំង៥ ដដលតលមូវឱរអាជាញ ធរកមភុជាបាំធពញកបុងរយៈធពល៣ឆ្ប ាំ (១៩៩៣-១៩៩៦)។ សមាជិកម្នអាយសុើសុើ (ICC) មាន
ចាំនួន៣៧លបធទស មកពើទឝើប៥ និងមានអងគការអនថរជាតិចាំនួន១៣ធទៀតចូលរមួជាសមាជិកដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
    

កម្ែ វិធីប្ណដុ េះរាំនិ្តកុារខ្ងរកាប្រសិាថ ន្អងគ រជ្ញខ្ផនកមួ្យជាំរៅុទអាយការម្ររប់្ម្ររងប្រសិាថ ន្ 

កនុ ងឧ ាន្អងគ រាន្និ្រន្ដ រភាព 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

កមយវធិើបណឋុ ោះគាំនិតកុមារដថរកាបរសិាទ នអងគរ ជាកមយវធិើសលមាប់អប់រ ាំកុមារតូចឱរយល់ ដឹងពើការដថរកាបរសិាទ នកបុងរមណើ យដ្ឋឌ ន
អងគរ។ កមយវធិើធនោះលតូវបានបធងកើតធ ើងធដ្ឋយសាទ ប័នធា គុណភាពជប ុន (Japan Quality Assurance Organization= 
JQA) ស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា នងិមនធើរអបរ់ ាំ យុវជន នងិកើឡា ធខ្តថធសៀមរាប។ ធោលបាំណងម្នកមយវធិើអប់រ ាំធនោះ គឺ
ធដើមផើបណឋុ ោះគាំនិតកុមារធៅធលើការដថរកាបរសិាទ ន ជាំរុញឱរការលគប់លគងបរសិាទ នអងគរមាននិរនឋរភាពជានរិនឋន៍។ 
  

ធលាក SATORU KISHINO មស្តនថើទទួលបនធុកអបរ់ ាំបរសិាទ នចាំធ ោះកុមារ ម្នសាទ ប័ន JQA បានឱរដឹងថ្ន សាទ ប័នជប ុន JQA បាន
ចូលមកធធឝើការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាធៅធលើការងារអបរ់ ាំកុមារ ចប់ពើឆ្ប ាំ២០១១មក។ ធលាកថ្ន ការអបរ់ ាំបរសិាទ នពិតជាមាន
សារសាំខាន់្ស់ ធលើការងារលគប់លគងបរសិាទ នកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ធលាកពនរល់ថ្ន ធគលតវូបណឋុ ោះគាំនិតឱរកុមារយល់ដងឹ   
ពើការដថរកាបរសិាទ ន ការលគប់លគងបរសិាទ នចប់ពើពួកធគធៅតូចៗធៅ ធដើមផើឱរគាំនតិធនោះរ ើកដុោះដ្ឋលធៅធពលពួកធគធាំដឹងកឋើ។ 
ធលាកបដនទមថ្ន ធោលបាំណងរបស់កមយវធិើអបរ់ ាំធនោះ គឺធធឝើោ ង្ រការមណើ យដ្ឋឌ នអងគរឱរធៅបនថជារមណើ យដ្ឋឌ នដដលមាន   
បរសិាទ ន វបផធម៌ និងស គមន៍ ធដើមផើធា បាននូវការអភវិឌណលបកបធដ្ឋយនិរនឋរភាពសលមាប់អបកជាំ ន់ធលកាយ។  
 

ធៅកបុងការអនុវតថកមយវធិើបណឋុ ោះគាំនិតកុមារដថរកាបរសិាទ នធនោះ សាទ ប័ន JQA បានធលជើសយកវធិើមួយដដលជាធោលគាំនតិម្នសឋង់ដ្ឋ
អនឋរជាតិ ISO14001 ដ្ឋក់ជាសបូលម្នការអបរ់ ាំ ធ លគធឺោរពធៅាមកផួន PDCA =Plan,Do,Check,Act មានន័យថ្ន គិត ធធឝើ 
ាមដ្ឋន និងពនិិតរធ ើងវញិ ធដ្ឋយចប់ធផថើមពើការដ្ឋក់ធោលធៅ រចួធ ើយចប់អនុវតថ បនឋធដ្ឋយធធឝើការាមដ្ឋន និងពិចរ្
សារជាថយើ ធ ើយសកមយកបុងការដកតលមូវ ដកលមាជាបនឋប ធ ប។់ ធលាក SATORU KISHINO ថ្ន កផួនធនោះ ជាជាំនួយឱរកុមារធចោះគតិ
ធដ្ឋយខ្វួនឯង ភាញ ក់រឮកអាំពើបញ្ញា បរសិាទ ន ថ្នជាបញ្ញា តធ ល់ខ្វួន របស់ផធោះខ្វួន សាលាខ្វួន ភូមិខ្វួន តាំបនខ់្វួន ធ ើយលតិោះរោិះរកវធិើធដ្ឋោះ
លសាយធដ្ឋយខ្វួនឯងនិងធចោះរបួរមួោប ធធឝើសកមយភាពធៅាមឆនធៈរបសខ់្វួន។  
 

ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ សាទ ប័ន JQA បានជួយឧបតទមមដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធដ្ឋយបញ្ជូ នអបកជាំ ញការរបស់ខ្វួន ធបើកសកិាខ សាលា
ទក់ទងនងឹការដថរកាបរសិាទ នជូនមស្តនឋើរដឌបាលលសុក-ធខ្តថ និងលកុម  ុន ណិជជកមយធទសចរណ៍ មានស ឌ្ ោរ និង  ធភាជនើយ
ដ្ឋឌ នជាធដើម ធដើមផើឱរពួកធគចូលរមួចាំធ ោះការងារដថរកាបរសិាទ នអងគរធនោះ។ ចប់ពើឆ្ប ាំ២០១១មក សាទ ប័ន JQA បានធធឝើសកមយ 
ភាពអប់រ ាំកុមារធៅាមសាលាកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលធរៀនធៅថ្នប ក់ទើ៥ និងទើ៦ ឱរពួកធគយល់ដឹងបដនទមពើបញ្ញា បរសិាទ ន និង
សងឃមឹថ្ន ការចូលរមួរបសកុ់មារនឹងធធឝើឱរចល ធនោះរ ើកសាយភាយធៅដល់លគួសារ ដលភូ់ម-ិ ុាំ រ ូតដល់ស គមនក៍បុងតាំបន់
ទាំងមូលកាវ យជាគាំរូលាមួយសលមាប់លបធទសកមភុជាធៅអ គតជាពុាំខាន។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធទោះជាសាទ ប័ន JQA មានកិចចស លបតិបតថិការោ ងជិតសបិទនជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា ទាំងធៅធលើការងារផថលវ់ញិ្ញដ បនបលត    
សឋង់ដ្ឋ ISO 14001 និងការងារអប់រ ាំបរសិាទ នកុមារដបប្កឋើ ក៏សាទ បន័ធនោះមានបាំណង ចង់ឱរអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលជា     
សាទ ប័នជាតិ អាចបនឋការងារធនោះបានធដ្ឋយខ្វួនឯង និោយឱរខ្វើគធឺដើរតួជាតួឯកជាំនួសសាទ ប័ន JQA ធដ្ឋយសាទ ប័នធនោះសុាំធធឝើជា   
តួរង ឬតួរាយវញិ។ ធនោះជាការធលើកធ ើងរបស់ធលាក SATORU KISHINO អាំពើបាំណងកបុងរយៈធពល៣ឆ្ប ាំធៅមុខ្។ ធលាកពនរល់
ថ្ន ទាំងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងមនធើរអប់រ ាំ យុវជន និងកើឡា ដដលស ការធរៀបចាំកមយវធិើបណឋុ ោះកុមារដថរកាបរសិាទ ន សុទនសឹង
មានបទពធិសាធន៍ធលចើន រយៈធពលប ុ យ នឆ្ប ាំមកធនោះ ធ ើយសាទ ប័នធលាកចងឱ់រដខ្យរធធឝើការងារធនោះធដើមផើដខ្យរធដ្ឋយខ្វួនឯង ដូច
ការធលើកធ ើងរបស់ ធលាកសាស្តសាឋ ចររ យ ូសុើអាគើ អុើសុើសាវា  ម្នសាកលវទិាល័យ សូ ឝើោ  ដដលមានលបសាសន៍ថ្ន «អប់រ ាំកូន
ដខ្យរ ធដ្ឋយម្ដដខ្យរធដើមផើដខ្យរ»។  
 
កបុងរយៈធពលចុងធលកាយដដល ធលាក SATORU KISHINO មកកមភុជា ធលាកសធងកតធ ើញថ្ន បញ្ញា បរសិាទ នកបុងតាំបនអ់ងគរមាន
ភាពលាលបធសើរ ទាំងការលគប់លគងសាំរាមក៏លាជាងមុន ធ ើយការលគប់លគងធភញៀវធទសចរក៏លាលបធសើរផងដដរ។ ទក់ទងនឹងកុមារវញិ 
ធលាកសធងកតធ ើញថ្ន ពួកធគមានការយកចតិថទុកដ្ឋក់ ចងធ់ចោះ ចង់ដឹង ាមរយៈលកដសដភបករបសពួ់កធគ ធ ើយធនោះជាលទនផល
លាកបុងការអប់រ ាំកុមារធៅតាំបនអ់ងគរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាយ្ីុ-្ីុអងគ រ៖ ការងារខ្ងរកានិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រកាន់្ខ្ត  ួលបាន្ទជ្ញរជ័យ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អស់រយៈធពល២៥ឆ្ប ាំមកធ ើយ ដដលរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរលតូវបានចុោះកបុងបញ្ជ ើសមផតថិធបតិកភណឍ ពិភពធលាករបស់អងគការយូ
ធណសកូ។ កបុងរយៈធពល២៥ឆ្ប ាំធនោះ ពិភពធលាកទាំងមូលមានភាពរ ាំធជើបរ ាំជួលចាំធ ោះសាំណងស់ាទ បតរកមយម្នលបាសាទអងគរវតថ 
ធ ើយពើមួយឆ្ប ាំធៅមួយឆ្ប ាំធភញៀវធទសចរកានដ់តធលចើនបានមកទសស រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ដថវងកបុងកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣០  ទើសាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា ម្ថងទើ៥ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយមានការ
ចូលរមួពើ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនឋើលកសួងវបផធម៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
តាំ្ងសាទ នទូត លកុមអបកជាំ ញការជាតិ និងអនឋរជាតិ   ស លបធានបារា ាំងម្នកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ ធលាក 
Guillaun NARJOLLET បានបងាា ញពើភាពរ ើករាយចាំធ ោះការខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់អបកជាំ ញការជាតិ និងអនឋរជាតិ ដដល
ធធឝើឱររមណើ យដ្ឋឌ នអងគរមានភាពធលចធធាវ មកដល់សពឝម្ថង។ ទនធឹមនឹងការអបអរសាទរ ធលាក Guillaun NARJOLLET ក៏
បានរ ាំលឹកដដរថ្ន ការរ ើករាយជាមួយនឹងភាពធជាគជយ័ នឹងអាច ាំឱរធយើងបរាជយ័ដដរ ធបើធយើងធធឝសលបដ លធៅ   ចាំណុច
្មួយធៅកបុងតាំបន់អងគរ។  
 
ស លបធានបារា ាំងរូបធនោះ បានពនរល់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរទទួលបានធជាគជ័យោ ងខាវ ាំងជាបនឋប ធ ប់ធៅកបុងរមណើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរាាំងពើឆ្ប ាំ១៩៩៣មក ធធឝើឱររមណើ យដ្ឋឌ នអងគរដលបកាវ យពើសមផតថិធបតិកភណឍ លបឈមនឹងធលោោះថ្នប កក់ាវ យជា
សមផតថិធបតិកភណឍ មួយដធ៏ពញធលញ និងជាធោលធៅធទសចរណ៍ដ៏ធលចធធាវ កបុងពិភពធលាក ធ ើយធភញៀវធទសចរមានការ
ធកើនធ ើងជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ។ ប ុដនថកាំធណើ នធនោះកជ៏ាការគាំរាមកាំដ ងដល់អងគរដដរ ដូធចបោះធយើងមិនលតូវរ ើករាយជាមួយនឹងភាព
ធជាគជ័យធនោះធទ។ ធយើងលតូវធតថ តសាំខាននូ់វការធរៀបចាំធោលនធោបាយនិងអនុវតថនូវវធិានការធផសងៗដដលអាចឲ្រធយើង
ធា បាននូវតុលរភាពរវាងកាំធណើ នវសិ័យធទសចរណ៍និងកិចចការអភិរកស។  
 
ដូចោប ដដរ ធលាកលសើ Ann LEMEISTRS តាំ្ងអងគការយូធណសកូលបចាំកមភុជា កប៏ានបងាា ញការធពញចិតថជាខាវ ាំងធពល
ធ ើញរមណើ យដ្ឋឌ អងគរមានការអភិវឌណ ធ ើយអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានគិតគូរ យតច់តជ់ាមុនពើផលលាំបាកនិងចាំណុច
លបឈម  ដដលអាចនឹងធកើតធ ើងកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរផងដដរ។ ធលាកលសើក៏បានអរគុណដល់អបកចូលរមួទាំងអស់កបុង
រយៈធពល២៥ឆ្ប ាំមកធនោះ ដដលបានធធឝើឱររមណើ យដ្ឋឌ នអងគរមានភាពធលចធធាវ រ ូតមកដល់សពឝម្ថង ធ ើយសងឃមឹថ្ន អបក
ទាំងធ ោះនឹងបនថការងារធដើមផើបុពឝធ តុរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរបនថធទៀត។  
 
ធលើសពើធនោះធទៀត គណៈកមយការអាយសុើសុើអងគរក៏បានបងាា ញនូវធសចកថើធពញចិតថជាខាវ ាំងចាំធ ោះការរ ើកចធលមើននូវសមតទភាព
របស់អបកជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរា ជាពិធសសភាពមាច ស់ការកបុងការដឹក ាំអនុវតថថនូវគធលមាងជាធលចើនកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នទាំង
ការងារលសាវលជាវ ការងារអភិរកសជួសជុល និងការងារអភិវឌណន៍លបកបធដ្ឋយចើរភាពតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន គណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិធដើមផើសលមបសលមួលកិចចោាំ រ និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធកកាតថ់្ន     
អាយសុើសុើ-អងគរ បានធបើកកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣០របស់ខ្វួន ធៅម្ថងទើ៥ និងទើ៦ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាប ក់ការ
អាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 

     
 

    
  

កិចា ម្រប្ជុាំប្ទចា កទ ្ទលើក ី៣០នន្រណៈកម្ែការអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រប្ញ្ា ប់្ទ យទលើកពីវឌ្ឍន្ភាពនន្ការងារ 

និ្ងធន្ធាន្ម្នុ្្សរប្្់អនកជាំនាៅខ្មែ រទលើកិចាការជួ្ជុលនិ្ងអភិរកស្ម្បតរ ទិប្តិកភណឌ ពិភពទោក 

កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣០ម្នគណៈកមាយ ធិការអនថរជាតិធដើមផើសលមបសលមួលកិចចោាំ រ និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ ន
លបវតថិសាស្តសថអងគរ ធកកាត់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ (International Coordinating Committee for the Safeguarding 
and Development of Historic Site of Angkor : ICC-Angkor) បានបញ្ចប់ធដ្ឋយធជាគជ័យធៅរធសៀលម្ថងទើ០៦     
ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨  សាលសនបិសើទអងគរម្នមជឈមណឍ លអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
កិចចលបជុាំធនោះបានបងាា ញ ពើរបាយការណ៍ការងារធដ្ឋយអបកជាំ ញ ជាតិនិងអនថរជាតិជាធលចើនដដលកបុងធ ោះមានដូចជា   
វឌណនភាពម្នការឆ្វ កក់លមាលពិដ្ឋនធឈើធៅធរាងទងកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះ ការជួសជុលលបាសាទភបាំបាដខ្ង ការជួសជុល  សាភ ន
ហាលលបាសាទអងគរវតថ ការសិកាលសាវលជាវបុរាណវទិាធៅលបាសាទធបងមាលា-ភបាំគូដលន និងការជួសជុល លបាសាទា
លព យ។ល។ រ ើឯកិចចការអភិវឌណនម៍ានដូចជា ការដកលមាផវូវថបល់កបុងឧទានអងគរ ការធរៀបចាំចាំណតរថយនថការធរៀបចាំនិងបធងកើត
វងទ់សស សលមាបធ់ភញៀវធទសចរ ការធរៀបចាំបរសិាទ ន ការទបស់ាក តស់ាំណងខុ់្សចាប ់។ល។  
 
ធលៅពើសាថ បរ់បាយការណ៍និងការវភិាគដវកដញករបស់អបកជាំ ញ កិចចលបជុាំបានសដមថងនូវធសចកថើធពញចិតថជាខាវ ាំងចាំធ ោះភាព
ធជាគជ័យដដលលកុមការងារម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរានិងលកុមការងារអនថរជាតិបានពួតម្ដោប ោ ងមាាំធលើវថិើអភិរកសនិងអភិវឌណន៍
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

លបកបធដ្ឋយចើរភាពធៅកបុងតាំបនអ់ងគរកបុងរយៈធពល២៥ឆ្ប ាំធនោះ។ ភាពធជាគជយ័ធនោះ មិនលតឹមដតជាធមាទនភាពរបស់ជាតិ
ប ុធ ត្ ោះធទ ប ុដនថក៏ជាធមាទនភាពរបស់អងគការយូធណសកូផងដដរធល ោះទលមងម់្នកិចចស លបតិបតថិការអនថរជាតិធៅធលើការ  
អភិរកសជួសជុលនិងអភិរកសធបតិកភណឍ ពិភពធលាកដដលមានធៅអងគរលតូវចត់ទុកជាគាំរូ និងយកធៅអនុវតថធៅប ថ្
លបធទសដម្ទធទៀតផងដដរ។  
 
ជាពិធសសធទៀតធ ោះគណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរក៏បានសដមថងនូវការធកាតសរធសើ និងអបអរសាទរោ ងលជាលធលៅដល់
ធោលនធោបាយអភិរកសវបផធមរ៌បស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ជាពិធសសសុឆនធៈរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជាកបុងការបធញ្ជ ៀស
ឱរផុតនូវផលប ោះ ល់អវជិជមាន  ពើកាំធណើ នវសិ័យធទសចរណ៍ដល់ធបតិកភណឍ ។  
 
លសបនឹងធោលនធោបាយម្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ 
និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធលើកធ ើងនូវកាថ សាំខាន់ៗ ចាំនួន៤កបុងការរកាបាននូវតុលរភាពម្នការអភិរកសនិង
ការអភិវឌណធដ្ឋយចើរភាពធៅតាំបនអ់ងគរដូចជា ១. កិចចស លបតិបតថិការអនថជាតិដ៏លា ធល ោះកាលពើ២៥ឆ្ប ាំមុន អបកជាំ ញ
ដខ្យរមិនទន់មានកលមិតអាចលគបល់គងនិងជាំ ញអាចជួសជុល អភិរកសលបាសាទបានធពញធលញដូចសពឝម្ថងធនោះ ដូធចបោះមាន
ដតអបកជាំ ញបរធទសធនោះធ ើយ ដដលបានជួយអងគរទាំងអបកជាំ ញ បធចចកធទស និងថវកិា ២. កាថ អបកជាំ ញជាតិនិងកិចច
ស លបតិបតថិការជាតិ គឺអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានខិ្តខ្ាំបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសលគបដ់ផបកទាំងកបុងលសុកនិងធលៅលសុក 
រ ូតអបកជាំ ញដខ្យរ អាចដឹក ាំនិងជួសជុលលបាសាទបានធដ្ឋយខ្វួនឯង និងមានការធកាតសរធសើរខ្ភស់ពើអបកជាំ ញ
បរធទសផងដដរ។ 
 
ធលើសពើធ ោះ កម៏ានការរមួចាំដណកដល៏ាពើសាទ បន័ជាតិ   ធដើមផើធា បាននូវភាពទកទ់ញធទសចរ ការដថរកាបានោ ង
លបធសើរ ធទើបធធឝើឱរអងគរទទួលបានធជាគជ័យជាធោលធៅធទសចរណ៍ធលខ្មួយជាធលចើនឆ្ប ាំ ៣. ការអភិវឌណជាក់ដសថងធៅនឹង
កដនវងរបស់ស គមន៍លបជាពលរដឌ កបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ជាពិធសសការធលើកកមភស់ជើវភាព  របស់លបជាពលរដឌាម 
រយៈកាំធណើ នធទសចរណ៍ ៤. ចុងធលកាយ គឺកាថ សុខ្សនថិភាពម្នធោលនធោបាយឈបោះៗរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា 
នធោបាយធបើកចាំ ធជើងធម ដដលទក់ទញបាននូវអបកជាំ ញការបរធទស ធភញៀវធទសចរ និងអបកវនិិធោគទុនោ ងធលចើន
រមួោប មកអភិរកសនិងអភិវឌណនត៍ាំបន់អងគរលបកបធដ្ឋយចើរភាព៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

 អនកជាំនាៅប្ងាា ៅពីរចនា្ម្ា ន្ធ ម្រ្េះខាងទជើងមុ្មអងគ រវតរ ខ្ដលបាន្ពីល ធផលកាំណាយម្រសាវម្រជ្ញវ

ផាយធៅម្ថងទើ ០៨ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
មស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបងាា ញថ្ន ការងារកាំ្យលសាវលជាវធៅលសោះខាងធជើងមុខ្អងគរវតថ ទទួលបាន    
លទនផលខ្វោះធ ើយមកដល់ធពលធនោះ។ ជាលទនផលបឋមលកុមការងារបានរកធ ើញរច សមភននលសោះដដលមានកាាំជធណថើ រធធឝើ
អាំពើថយបាយធលកៀមធៅតួលសោះនិងថយភកធ់ៅមាតល់សោះ ធលៅពើធ ោះមានការចកប់ងគរដើជាលសទប់ៗ ខុ្សៗោប ធដើមផើរកាធសទរភាព
ម្ផធលសោះទាំងមូល។  
 
ធៅកបុងកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣០ របស់គណៈកមាយ ធិការអនថរជាតិធដើមផើសលមបសលមួលកិចចការោាំ រនិងអភិវឌណន៍
រមណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសថអងគរ ធកកាត់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ កាលពើលពឹកម្ថងទើ០៥ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ អបកលសើ ធនត     
សុើមន បុរាណវទូិម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក រម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា មានលបសាសន៍
ថ្ន ការធធឝើកាំ្យធនោះមានចាំនួន២ទើាាំង។ ទើាាំងទើ១ដដលកាំពុងកាំ្យមាន៣រធតថ ជាបោ់ប  ធ ើយលទនផលបឋមបាន
បងាា ញអាំពើការធរៀបចាំលគឹោះ មាតល់សោះនិងជធណថើ រ៣កាាំចុោះធលកាមសាងអាំពើថយភក់ និងកាាំជធណថើ រធលកាមៗធទៀតធធឝើអាំពើថយ
បាយធលកៀមកបដ់ើដដលមានសភាពលទុឌធលទមខូ្ចខាតរូបរាងកបុងទលមងមិ់នចាស់លាស់ ពិបាកសនបិដ្ឋឌ នថ្នជាកាាំជធណថើ រឬជា
ដើបុកបងាា បធ់ធឝើជាបាតលសោះ។ អបកលសើបានបញ្ញជ ក់ធទៀតថ្ន ាមរយៈការសិកាលសទបដ់ើធនោះ បានបងាា ញទលមងពិ់ធសសៗ 
៣ចាំណុចសាំខាន់ៗ ។ ទើ១. ការចកប់ងគរដើោ ងធាំធៅម្ផធខាងធលៅលសោះដដលបានបុកបងាា បឆ់្វ ស់ោប  ធដ្ឋយមានលសទបថ់យ
បាយធលកៀមលាយដើឥដឌ លាយថយភបាំ លសបាមបធ ថ្ យមាត់លសោះ រ ើឯម្ផធខាងធលកាម មានការបុកបងាា ប់ជាមួយដើខ្ាច់លាយ
ដើឥដឌ លាយថយបាយធលកៀម។        ទើ២. រច សមភននលសោះទាំងមូលបានធរៀបកាាំជធណថើ រថយភកធ់ៅមាត់លសោះ លពមទាំងធរៀបថយ
បាយធលកៀមដផបកខាងធលៅធៅបាតលសោះមានការបុកបងាា ប់ដើ មានខ្ាច់លាយថយភបាំ ធៅលសទបធ់នោះ ដដលពិបាកកាំណតតួ់ ទើ
ម្នការធលបើលបាស់ ធដ្ឋយសារថយភបាំនិងថយបាយធលកៀមមានការពុកផុយជាអធនវើៗ។ ទើ៣. ការចកប់ងគរសម័យថយើ រកធ ើញ
កាំ្ត់ធឈើ បនធោះកាថ រធលបើលបាស់សមយ័មុននិងលាយ ាំធដ្ឋយសមាម រៈសមយ័ថយើ។ ប ធ បព់ើបញ្ចប់គធលមាងកាំ្យរធតថ ទើ
មួយធនោះ លកុមការងារនឹងបនថកាំ្យធៅលសោះដផបកខាងធកើតធឆៀងខាងតផូងដដលជារធតថ ទើ២។  
 
សូមបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន ការធធឝើកាំ្យធនោះមានធោលបាំណងធលើកតម្មវលសោះ ដដលជាដផបកមួយម្នសាទ បតរកមយលបាសាទអងគរ 
ទលមងស់ាទ បតរកមយលបាសាទសលមាប់ការពលងឹងជួសជុលធលើធសាភណឍ ភាពលសោះ និងទលមងទ់សសនើយភាពធទសចរ។ គូររ ាំឭក
ដដរថ្ន កនវងមកលសោះខាងធជើងនិងខាងតផូងមុខ្អងគរវតថលតូវបានបាំតវ ញធដ្ឋយធមយជាតិ ធៅកបុងឆ្ប ាំ១៩២០-២១សាលាបារាាំង
ចុងបូ ៌ មាន ធលាក HENRI Machal ( ងរ់ ើ មា  ាល)់ បានធធឝើកាំ្យ និងជួសជុលធ ើងវញិ។ ធៅឆ្ប ាំ២០០៥-
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

២០០៧ លកុមការងារបុរាណវទិាក៏បានសិការច សមភននលសោះខាងតផូងរកធ ើញជធណថើ រចាំនួន៦កាាំដដលមានសាទ នភាពលា
និងជធណថើ រថយបាយធលកៀមពុកផុយនិងបាតលគឹោះមានសភាពធៅលាធៅធ ើយ៕ 
 

         

    
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានឹ្ងចាត់ វិធាន្ការោ ងតឹងរងងចាំទ េះការប្ទងាា េះ Drone  

ទៅកនុ ងតាំប្ន់្រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៣ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធដើមផើទបស់ាក ត់ការបធងាា ោះយនថធហាោះខាប តតូច (Drone) កបុងតាំបនអ់ងគរឲ្រកានដ់តមានលបសិទនភាពជាងមុន  រធសៀល       
ម្ថងទើ១១ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធបើកកិចចលបជុាំពិភាកាជាមួយសាទ បន័ជាំ ញ និងសមតទកិចច កព់ន័ន
ធផសងៗដូចជា តាំ្ងរដឌធលខាធិការដ្ឋឌ នអាកាសចរណ៍សុើវលិកមភុជា តាំ្ងអគគ យកដ្ឋឌ នគយ និងរដ្ឋឌ ករកមភុជា 
តាំ្ងសាលាធខ្តថធសៀមរាប តាំ្ងសបងការនគរបាលធខ្តថធសៀមរាប តាំ្ងធមបញ្ញជ ការកងរាជអាវុធ តទ           
ធខ្តថធសៀមរាប លបធាន យកដ្ឋឌ ននគរបាលធទសចរណ៍ តាំ្ង យកដ្ឋឌ ននគរការ រធបតិកភណឍ  តាំ្ង             
លគឹោះសាទ នអងគរ លបធានមនធើរវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈធខ្តថធសៀមរាប តាំ្ងមនធើរធទសចរណ៍ធខ្តថធសៀមរាប តាំ្ងមនធើរ
ពត័ម៌ានធខ្តថធសៀមរាប សមាគមមគគុធទធសកធ៍ទសចរណ៍ទាំង៦ធៅធខ្តថធសៀមរាប តាំ្ងសមាគមទើភាប ក់ងារធទសចរណ៍
ធៅធខ្តថធសៀមរាប និងធមធាវ ើរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាជាធដើម ធដើមផើរោិះរកវធិានការលសបចាប់ និងអាចអនុវតថបាន
លបកបធដ្ឋយលបសិទនភាព។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ការធរៀបចាំកិចចលបជុាំធនោះធ ើង លសបធពលដដលការលួចបធងាា ោះ Drone កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរមានការធកើនធ ើងោ ងគាំ ុក 
កបុងរយៈធពល២ឆ្ប ាំចុងធលកាយធនោះ ធ លគឺលតើមាសទើ១ ឆ្ប ាំ២០១៧ មានចាំនួន៥៨ ធលគឿង និងលតើមាសទើ១ឆ្ប ាំ២០១៨ មាន
រ ូតដល់ចាំនួន ១៥៨ ធលគឿង ធបើធទោះជាអាជាញ ធរជាតិអបសរាធាវ បប់ានផសពឝផាយជាសាធារណៈាមរយៈធសចកថើជូនដាំណឹង
ធលខ្៦៧៧/១៦រប.សជណ ធ ើយលកុមការងារបានពាោមទបស់ាក តោ់ ង្កថើ។ ការធរៀបចាំកិចចលបជុាំធនោះ គឺកបុងធោល
ធៅពិភាកា រកវធិើសាស្តសថផសពឝផាយឱរកានដ់តទូលាំទូលាយធៅកានអ់បកធលបើលបាស់Drone និងរោិះរកវធិានការពិន័យតឹងរងឹ
បដនទមធទៀត។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា មានលបសាសនថ៍្ន កាំធណើ នម្នDroneកបុងតាំបនអ់ងគរធនោះ វាជា
ហានិភ័យដល់លបាងគលបាសាទ   បងកការរ ាំខាន និងអាចប ោះ ល់ដល់សុវតទិភាពរបស់លបជាពលរដឌកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
និងធភញៀវធទសចរដថមធទៀត។ មា ងវញិធទៀត Drone ជាបធចចកវជិាជ ដទ៏ាំធនើប ដដលអាចបងកភាពងាយលសួលដល់លកុមធភរវកមយ
កបុងការបាំតវ ញដល់រមណើ ដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាកផងដដរ។  
 
ធលាក លកូច វា នឌ់ើ អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នអាកាសចរណ៍សុើវលិ បញ្ញជ ក់ថ្ន ជាធោលការណ៍កនវងមកធលខាធិការដ្ឋឌ ន
អាកាសចរណ៍សុើវលិបានកាំណតមិ់នឲ្រមានធលបើលបាស់Droneជាលកខណៈបុគគលធ ើយ។ អាចអនុញ្ញដ តបានដតកបុងករណើ
លកុម  ុនមានចុោះបញ្ជ ើលតឹមលតូវ និងអាចអនុញ្ញដ តឲ្របធងាា ោះកបុងរយៈចមាង យ១៥គម ពើតាំបន់ហាម្ត ់ និងមិនឲ្រ ួសពើ
កមភស១់៥០ដម លតពើដើ។  
 
ជាលទនផល កិចចលបជុាំធនោះបានលពមធលពៀងោប ធដើមផើបធងកើតលកុមការងារចលមុោះមួយដដលនឹងពិភាកាធៅធលើអងគចាប ់ ធដើមផើចត់
វធិានការតឹងរងឹបដនទមធទៀត។ ចាំដណកវធិានការជាបធ ថ្ ោះអាសនប គឺលតូវចប់Droneរកាទុកមួយរយៈជាបធ ថ្ ោះអាសនប 
និងតលមូវឲ្រមាច ស់បាំធពញដបបបទធសបើសុាំាមធលកាយ។  
 
ជាមួយោប ធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរានិងសាទ ប័ន កព់័ននធផសងធទៀត នឹងធរៀបចាំការផសពឝផាយឲ្រកានដ់តទូលាំទូលាយដថមធទៀត 
នូវបលមាមធលបើលបាស់Droneកបុងតាំបន់អងគរ ដូចជា ការធបាោះពុមភតធ ាំងបា ណូធាំៗ ការដ្ឋក់សញ្ញដ ហាម្តធ់ៅធលើបណតទសស  
និងការផសពឝផាយធៅធលើធគ ទាំពរ័ធទសចរណ៍ជាធដើម៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

 រទម្រាងជួ្ជុលម្របាសា ទម្បុ្ណយខាងលិចនឹ្ងម្រតូវជួ្ជុលទ យអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ន្រ ពីភារីបារាាំង

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លបាសាទធមបុណរខាងលិចលតូវបានអភិរកស ជួសជុល និងសាថ រធ ើងវញិធដ្ឋយគធលមាងស ការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរានិង 
រដ្ឋឌ ភិបាលបារា ាំង ាមរយៈសាលាបារាាំងចុងបូ ៌ ដដលចបធ់ផថើមពើឆ្ប ាំ២០១២មក និងធលោងបញ្ចបធ់ៅឆ្ប ាំ២០១៩។     
ប ុដនថធដ្ឋយមានកងឝោះខាតដផបកថវកិានិងាមការពិភាកាោ ង យតច់ត់រវាងសាទ ប័ន កព់នន ័ គធលមាងជួសជុលនឹងលតូវលបគល់
មកអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាអបកទទួលរា ប់រងជួសជុលវញិ។  
 
ជាកដ់សថង ធៅម្ថងទើ១៣ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរា  ធពលដឹក ាំលកុម
អបកជាំ ញជាតិធលើដផបកជួសជុលនិងអភិរកសលបាសាទធៅលបាសាទធមបុណរខាងលិច បានឱរដឹងថ្ន  ធពលអ គតោ ងខ្វើ 
ការដ្ឋឌ នជួសជុលលបាសាទធមបុណរខាងលិច ដដលទទួលខុ្សលតូវធដ្ឋយជាំនួយឧបតទមមរបស់រដ្ឋឌ ភិបាលបារា ាំងនឹងលតូវបាន
បញ្ចបទ់ាំងលសុងមុនកាំណត ់ ប ុដនថការជួសជុលបនថនឹងលតូវលបគល់ជូនអាជាញ ធរជាតិអបសរាលគបល់គងនិងទទួលខុ្សលតូវវញិមថង។  
 
ឯកឧតថមបនថថ្ន ធបើធទោះបើជាមិនលគបល់គងការជួសជុលធពញម្ដធពញធជើងដូចមុន ក៏ភាគើបារា ាំងធៅដតបនថោាំលទនិងជួយផថល់
ធោបល់លបឹកាបធចចកធទសដល់អបកជាំ ញជាន់ខ្ភស់ដខ្យរលគបធ់ពល។ មិនដតប ុធ ត្ ោះ ភាគើបារា ាំងក៏បានផថល់ព័ត៌មានលមាិត
អាំពើវធិើសាស្តសថម្នការជួសជុលកនវងមកដល់អបកជាំ ញជាតិធដើមផើដសឝងយល់ពើការងារឱរបានចាស់មុននឹងចបធ់ផថើមការងារបនថ។  
 
ាមការពិនិតរជាកដ់សថង លទនផលជួសជុលធៅលបាសាទធមបុណរខាងលិចមានដូចជា ជួសជុលជញ្ញជ ាំងដផបកខាងធកើតនិង
ប មចាំនួន២បានរចួរាល់ធ ើយ រ ើឯដប កខាងលិច ខាងធជើង និងខាងតផូង បានធរៀបចាំពលងឹងលគឹោះដល់កាាំទើ៥ និងកាាំទើ៦។ 
  
សូមបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន លបាសាទធមបុណរខាងលិចជាលបាសាទបុរាណដខ្យរ មានទើាាំងសទិតធៅធលើដើទួលមួយកដនវង ចាំក ថ្ ល
បារាយណ៍ខាងលិច។ លបាសាទធនោះលតូវបានសាទ ប ធ ើងធៅអាំ ុង កក់ ថ្ លសតវតសរទ៍ើ១១ម្នលគិសថសករាជកបុងរាជរ
លពោះបាទឧទោទិតរវរ យន័ទើ២ ឧទធិសចាំធ ោះលព យញ្ដសាស ដដលមានលកខណៈដបវកពិធសស ធដ្ឋយធ តុថ្ន សាំណង់
លបាសាទផសាំធ ើងធដ្ឋយកាំដពងមួយជានធ់ធឝើអាំពើថយភក ់   ុមពទ័នលសោះទឹកធាំមួយដដលធគជើកធៅធលើដើទួលធ ោះ។ ាមរយៈការ
ធធឝើកាំ្យធៅឆ្ប ាំ១៩៣៩ ធគបានរកធ ើញរូបបដិមាជាលពោះវសិណុកបុងឥរោិបថផធាំមួយអងគដដលសពឝម្ថងតមកល់ទុកធៅសារមនធើរ
ជាតិភបាំធពញ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចុេះ អនុ្្ារណៈទោរយល់ជ្ញមួ្យអាជ្ញា ធរDASTAរប្្់ម្រប្ទ ្នង  

រ្ ពីីការអភិវឌ្ឍទ ្ចរណ៍ម្រប្កប្ទ យចីរភាព 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៥ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅទើលកុងបាងកកម្នលបធទសម្ថ  លពឹកម្ថងទើ១៤ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា និងអាជាញ ធរ DASTA 
(Designated Area for Sustainable Tourism Administration) របស់លបធទសម្ថ បានចុោះអនុសារណៈធោគយល់
ោប ជាផវូវការធលកាយបានជួបពិភាកានិងសិកាពើោប អស់រយៈធពលជាងមួយឆ្ប ាំមក។  
 
សារៈសាំខានម់្នពិធើចុោះអនុសារណៈគឺ ធដើមផើបធងកើតកិចចស ការសលមាបត់វ ស់បថូរបទពិធសាធន ៍ និងជាំ ញម្នការលគបល់គង
ធទសចរណ៍លបកបធដ្ឋយចើរភាព ធដ្ឋយធតថ តធៅធលើកិចចការសាំខាន់ៗ មួយចាំនួនដូចជា ការលសាវលជាវធទសចរណ៍ ការតវ ស់ 
បថូរអបកជាំ ញធទសចរណ៍ និងដចករ ាំដលកបទពិធសាធន ៍ និងចាំធណោះដឹង   កព់ន័ននឹងការលគបល់គងធទសចរណ៍ ការធធឝើ
ទសសនកិចចចុោះសធងកតធដើមផើដសឝងយល់ និងដកពិធសាធនក៍ារងារ ការបណថុ ោះប ថ្ លអាំពើគាំរូម្នការអភិវឌណស គមន៍
ធទសចរណ៍និងការបណថុ ោះប ថ្ លវគគជាំ ញធទសចរណ៍ធផសងៗជាធដើម។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ តាំ្ងឯកឧតថមអគគ យកអាជាញ ជាតិអបសរា បានបញ្ញជ កថ់្ន ការសធលមចចិតថចុោះអនុសារណៈ
ធោគយល់ជាមួយអាជាញ ធរ DASTA គឺកបុងធោលធៅពលងឹងទាំ ក់ទាំនងធលើវសិ័យលគបល់គងធទសចរណ៍ ធដ្ឋយធ តុថ្ន កិចច
ការចមផងរបស់អាជាញ ធរធនោះគឺធតថ តសាំខាន់ធៅធលើចើរភាពធទសចរណ៍ធៅតាំបន់ទាំង៥គឺ Koh Chang Islands, Pataya 
City, Sukhothai-Kamphaengphet Historic Parks, Leoi Province និង U-Thong ដដលបានកាំណត់ធដ្ឋយ        
លពោះរាជលកឹតរ។  
 
ឯកឧត្តម Nalikathibhag Sangsnit បញ្ញជ ក់ថ្ន ភាពធជាគជ័យម្នការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺជាចាំណុចដដលធធឝើឲ្រ
លកុមការងាររបស់ធលាកធកាតសរធសើរោ ងខាវ ាំង។ ឯកឧតថមធជឿជាក់ថ្ន ាមរយៈទាំ កទ់ាំនងធនោះ លកុមការងារធលាកនឹង
ទទួលបានបទពិធសាធនល៍ាៗ បដនទមធទៀត កបុងការធរៀបចាំតាំបនធ់ទសចរណ៍ DASTA។ ជាមួយោប ធនោះដដរ ឯកឧតថមក៏បាន
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អធញ្ជ ើញមស្តនថើជាំ ញម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើចូលរមួលបជុាំអាំពើការលគប់លគងតាំបនធ់បតិកភណឍ ពិភពធលាកកបុងតាំបន់អាសា ន
ដដលធលោងនឹងធរៀបចាំធៅលបធទសម្ថកបុងដខ្សើហាខាងមុខ្ធនោះ។  
 
ជាការចបធ់ផថើមម្នការអនុវតថធលើអនុសារណៈធោគយល់ោប ធនោះ អាជាញ ធរ DASTA បានធរៀបចាំដាំធណើ រទសសនកិចចសិកាជូន
មស្តនថើជាំ ញរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅកានរ់មណើ យដ្ឋឌ នសុធខាទ័យ ដដលជាធបតិកភណឍ ពិភពធលាកមួយ ធដើមផើដកលសង់
បទពិធសាធន៍ពើការងារលគបល់គងធទសចរណ៍ធៅទើធ ោះ៕ 
 

    
 

    
 

សារលិមិតថ្នប យម្រពេះពរ្ទម្រចម្រពេះម្ហាកសម្រតកសម្រតី ន្ទរាតរម្    មុ្និ្នាង   ្ីហនុ្ ម្រពេះវររាជាតាជ្ញតិខ្មែ រ 
ផាយធៅម្ថងទើ ១៥ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ទូលលពោះបងគាំខ្ញុ ាំមាច ស់ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួទាំងមស្តនថើ
បុគគលិកធលកាមបងាគ ប់ទាំងអស់ ចូលរមួថ្នឝ យលពោះពរសពធសាធុការ ដល់អងគ ព្ពះមហាកសព្ត្កសព្ត្៉ី នពរត្តម មុននិាថ   
ស៉ីហនុ លពោះវររាជមាាជាតិដខ្យរ ជាទើធោរពសកាក រៈដខ៏្ភង់ខ្ភស់បាំផុត  ឱកាសដដ៏សននកខតថឫកសម្នលពោះរាជពិធើចធលមើនលពោះ
ជ យ យុ គលមប់៨២លពោះវសា ោងចូល៨៣លពោះវសា ដដលនឹងលបលពឹតថិធៅធៅម្ថងចនធ ៦ធកើត ដខ្បឋមសាឍ ឆ្ប ាំច សាំរទឹនិស័ក 
ព.ស ២៥៦២ លតូវនឹងម្ថងទើ១៨ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ខាងមុខ្ធនោះ។  
 
ាង មថ្នប ក់ដឹក ាំ មស្តនថើរាជការលគបល់ាំដ្ឋបថ់្នប កម់្នលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ និងសាទ ប័នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងកបុង
 មទូលលពោះបងគាំខ្ញុ ាំមាច ស់តធ ល់ ទូលលពោះបងគាំខ្ញុ ាំមាច ស់ សូមលពោះបរមរាជានុញ្ញដ តដ៏ខ្ភងខ់្ភស់ លកាបបងគាំទូលថ្នឝ យនូវលពោះរាជសពធ
សាធុការពរជ័យ សិរ ើវឌណ  វបុិលសុខ្មហាលបធសើរលគបល់បការ និងសូមធលើក តទលបណមរបួងសួងដល់គុណបុណរ       
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

លពោះរតនលតយ័ដកវទាំងបើនិងវតទុស័កថិសិទនិទាំងឡាយកបុងធលាក ឫទនើបារមើធទវាដថរកាលពោះមហាធសឝតឆឆលត បុណរបារមើម្នដួង
លពោះកខននអតើតលពោះមហាកសលត លពោះមហាកសលតិោនើដខ្យរលគបល់ពោះអងគ ជាពិធសសលពោះករុ្លពោះមហាវ ើរកសលត លពោះវររាជបិា 
លពោះបរមរតនធកាដឌ សូមោងាមជួយោាំ រ បើបាចដ់ថរកា សធមថចលពោះមហាកសលតើ លពោះវររាជមាាជាតិដខ្យរ សូមមាន     
លពោះរាជសុខ្ភាពលាបរបូិណ៌លពោះកាយពលរងឹមាាំ លពោះបញ្ញដ ញណភវឺថ្នវ  និងលពោះជ យ យុយនឺយូរជាងរយលពោះវសា ធដើមផើ    
លពោះអងគបានថ្នបជ់ាមវប់ដល៏តជាកដ់ល់លបជារាស្តសថដខ្យរជាយូរងដងឝងតធរៀងធៅ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ដាំ ូងនដខាល  ជ្ញដាំណាាំ ម្រប្នពណីខ្ដលបាន្ទលើកកម្ា ្់ជីវភាពរប្្់អនកភូមិ្ ម្បាន្ោ ងម្រប្ទ ើ្រ 
ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ដាំ ូងម្ដខាវ  ជាលបធភទរុកខជាតិវលវិ៍ សវឹកមានស ឌ្ នដូចសវឹកមវូរ និងមានធមើមតូចធាំធៅាមលបធភទពូជ។ លបធភទដាំ ូងធនោះ
ជាដាំ្ាំលបម្ពណើ របស់អបកភូមិ ម  ុាំដូនដកវ លសុកពួក ធខ្តថធសៀមរាប ដដលដ្ឋាំតកូនតធៅធលចើនតាំណមកធ ើយ ជា    
លកខណៈលគួសារផងនិងសលមាបល់ក់ដូរផង។ បចចុបផនបលបជាជនមួយចាំនួនធាំកបុងភូមិបានពលងើកការដ្ឋាំដុោះធលចើនជាងមុន 
ធល ោះលក់បានតម្មវខ្ភស់ធៅធលើទើផារធ ើយងាយលសួលដថទាំធទៀត។  
 
ទកទ់ងនឹងការដ្ឋាំដុោះ ពើធដើមធ ើយរ ូតមកដល់ធពលធនោះ អបកភូមិភាគធលចើនធៅដតបនថធធឝើាមទមាវ ប់ពើបរមបុរាណ។ ធដ្ឋយ
លសបនឹងធោលការណ៍អភិរកសវបផធមល៌បម្ពណើ កបុងការរស់ធៅ ការធលើកសធួយកលមិតជើវភាព និងចងឱ់រលបជាជនកបុងតាំបន់
អងគររកានូវដាំ្ាំមរតករបស់ខ្វួន អាជាញ ធរជាតិអបសរាាមរយៈគធលមាង ACHA បានស ការជាមួយអងគការ IDE        
(In Partnership Promoting Agribusiness) កាំពុងយកចិតថទុកដ្ឋកប់ធលងៀននិងឱរអបកភូមិសាកលផងដ្ឋាំាម
បធចចកធទសថយើដដលងាយលសួល ចាំ្យកមាវ ាំង ទុន និងសមាម រៈតិចជាងមុន ដតទទួលបានទិនបផលធលចើនជាងដ្ឋាំាមទមាវ ប់
បុរាណ។  
 
អបកមើង តត គន ់ កសិករគាំរូធៅភូមិ ម មានលបសាសនថ៍្ន ោតដ់្ឋាំដាំ ូងម្ដខាវ ាមទមាវ ប់បុរាណជាង២០ឆ្ប ាំមកធ ើយ 
ធ លគឺតពើមាថ យឪពុករបស់ោត។់ ដាំ ូងធនោះមួយរដូវដ្ឋាំបានដតមថងធទ គឺចបព់ើធលកាយចូលឆ្ប ាំធ ើយ (ដខ្ពិសាខ្ឬ       
ដខ្ធជសឌ)។ ម ាងធទៀតដាំ្ាំដាំ ូងធនោះ ងាយលសួលដ្ឋាំដុោះ មិនលតូវការទឹកធលចើន មិនចាំ្យទុនធលចើន ឆ្ប់បានផល វាមិន
ទមទរកមាវ ាំងធលចើនកបុងការដថទាំ លសើៗក៏អាចធធឝើបាននិងងាយលសួលលកធ់លើទើផារ។ ចាំធ ោះធមើមធៅលកធ់ចញ ៣៥០០
ធរៀល/គើ ូ ចាំដណកឆាិនបាន៥០០០ធរៀល/គើ ូ ធ ើយធពលខ្វោះវាអាចម្ថវជាងធនោះកម៏ាន។ រ ើឯធៅឆ្ប ាំធនោះអបកមើងបានដ្ឋាំ
ដាំ ូងម្ដខាវ ធនោះាមទមាវ បនិ់ងាមបធចចកធទសថយើ ដដលអងគការ IDE បធលងៀន។  
 
អបកមើងបានធរៀបរាបប់នថថ្ន ការដ្ឋាំាមទមាវ បព់ើដូនា គឺលោនដ់តជើករធតថ ជធល ៣តឹកធៅធលកាម ធ ើយដុតសាំរាម      
លទប់បាត រចួលជួយដើបាតឱរសាា ត ប ធ បម់កដ្ឋក់ពូជធមើមដាំ ូងកបដ់ើ ធលសាចទឹកជាការធលសច។ ប ធ បព់ើដាំ ូងដុោះ      
លូតលាស់ធបាោះម្ដបានសមលយម លតូវយកកូនធឈើមាាំលយមមកធធឝើធលទើងធដើមផើឱរដាំ ូងវារធាងធ ើង លុោះរយៈធពលចាំនួន៦ដខ្ 
អាចលបមូលផលបានធ ើយ។ ចាំធ ោះការដថទាំកបុងធពលកាំពុងលូតលាស់ ធយើងលោនដ់តធបាចធៅយ កុាំឱរវាធ ើងលគបធលើគល់
ធ ើយធលសាចទឹក៤ឬ៥ដងកបុងមួយដខ្ លបសិនធបើោយ នធភវៀងធាវ ក ់ និងលជួយដើពូនគល់វាឱរខ្ភស់។ ដាំ ូងធនោះមិនធរ ើសដើធទវា  
ទទួលបានផលធៅាមរបបទឹកធភវៀង កាល្ធបើធភវៀងធាវ កធ់លចើនប ថ្ លឱរដើហាប ់ ធមើមចុោះតិច និងមិនសូវធាំ ដតធបើ
ធភវៀងធាវ កស់មលយម ដើផុសលា នឹងទទួលបានផលធលចើន។ កសិករខ្វួនឯងអាចធមើលដឹងថ្នដាំ ូងនឹងទទួលបានទិនបិផលតិច
ឬធលចើនធដ្ឋយសធងកតធៅធលើសវឹក ធបើសវឹកដាំ ូងធាំបញ្ញជ ក់ថ្នដាំ ូងធមើមលា ដតធបើសវឹកលាិតៗធ ោះដាំ ូងធមើមតូចៗ។ កបុងការ
ដ្ឋាំ ផលលាំបាកគឺកាប់ដើធធឝើធរាងដ្ឋាំ ធ ើយចាំ្យដតលុយទិញធលទើងប ុធ ត្ ោះ ដតងាយលសួលដថនិងមិនសូវមានជាំងឺធ ើយ។  
ធបើធទោះបើមិនទន ់ ដឹងថ្នទិនបផលដ្ឋាំាមដបបបធចចកធទសខុ្សដបវក ពើការដ្ឋាំាមទមាវ ប់ោ ង្ដត អបកមើង តត គន ់     
ឱរ  ដឹងថ្ន ការដ្ឋាំាមបធចចកធទស គឺងាយលសួលជាង ចាំ្យកមាវ ាំងតិច កាតប់នទយបធងាគ លធឈើបានធលចើន ចាំ្យការ
ទិញសមាម រៈតិច ធ ើយសមាម រៈមួយចាំនួនកម៏ានការជួយឧបតទមមពើអងគការនិងអាជាញ ធរជាតិអបសរាផងដដរ ដូចជាធលទើង 
សាំ្ញ់ម្សផ និងជើ ធ ើយរធបៀបដ្ឋាំងាយៗ។ អបកមើងបញ្ញជ ក់ថ្នការធៅបនថដ្ឋាំដាំ្ាំធនោះដល់សពឝម្ថង ធល ោះផលដាំ ូងមាន
ទើផារ អាចលកដូ់រ និងបានធលើកសធួយជើវភាពលគួសារកានដ់តលាលបធសើរជាងមុន និងមិនបាចធ់នឿយ តក់បុងការដ្ឋាំដុោះ ធ ើយ
ចងរ់កាដាំ្ាំពើមាថ យធនោះឱរគងវ់ងសផងដដរ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក ឡាច វ ើយូរា  បុគគលិកបធចចកធទសម្នគធលមាង ACHA ឱរដឹងថ្ន ធៅ ុាំដូនដកវ ដាំ ូងម្ដខាវ លតូវបានលបជាជនដ្ឋាំាាំងពើ
ដូនាមកធ ើយ។ ដូធចបោះ ធដើមផើធលើកទឹកចិតថដល់អបកភូមិឱររកានូវដាំ្ាំធនោះបនថនិងកបុងនយ័អភិវឌណន៍ធសដឌកិចចលគួសារ 
ធ ើយលសបាមធោលការណ៍របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាផងធ ោះ ធយើងបានផថល់បធចចកធទសបដនទមកបុងការដ្ឋាំដាំ ូងដល់អបក
ភូមិធដើមផើឱរទិនបផលបានលបធសើរជាងមុន។  
 
ធលាកបនថថ្ន ការដ្ឋាំាមបធចចកធទស គឺងាយលសួលជាង ចាំ្យកមាវ ាំង និងថវកិាទិញសមាម រៈតិចជាងដ្ឋាំាមទមាវ ប ់ធដ្ឋយ
លោនដ់តដុតសាំរាមឬអងាក មដ្ឋកធ់ៅកដនវងធរាងមុនដ្ឋាំ រចួធ ើយកបដ់ើ ធលសាចទុកជាការធលសច។ គួរបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន ដាំ ូងធនោះ
លតូវការជាតិអាំបិលធលចើន ដូធចបោះការដុតអងាក ម ធ ើយដ្ឋក់ជើកាំធបារកសិកមយ គឺលាបាំផុត ធល ោះវាជួយសមាវ បធ់មធរាគនិងដើមាន
ជើវជាតិ ធធឝើឱរធមើមចុោះធាំ។ លុោះធពលវាធាំលយម ចបធ់ផថើមពូនដើឱរខ្ភស់ពើរបើដង រ ូតដល់៦ដខ្លបមូលផលបាន៕ 
 

     
 

     
 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកវរគប្ណដុ េះប្ណារ លពម្រងឹង្ម្តថភាពម្ស្តន្រ  ីនិ្ងបុ្រគ លិកទលើជាំនាៅផលិតវីទដអូ  

និ្ងប្ យកការណ៍ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ១៩ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨  សាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា វគគបណឋុ ោះប ថ្ លពើជាំ ញផលិតវ ើធដអូ និង     
បទយកការណ៍ដល់មស្តនថើ និងបុគគលិកធៅ យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយលតូវបានចបធ់ផថើម។ វគគបណថុ ោះប ថ្ លមានរយៈធពល៣ម្ថង 
គឺម្ថងទើ១៩-២១ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធរៀបចាំធ ើងកបុងបាំណងធដើមផើពលងឹងការផលិតវ ើធដអូ និងបទយកការណ៍ បធលមើដល់
លបធោជនក៍បុងការផាយធចញនូវសមិទនិផល  អាជាញ ធរជាតិអបសរាឲ្រកាន់ដតទូលាំទូលាយ។ សិកាខ កាមដដលចូលរមួវគគ
បណឋុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺជាមស្តនថើ និងបុគគលិក យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយចាំនួន១៣ ក ់និងមស្តនថើសាលាធខ្តថកាំពង់ធាំចាំនួន០៤ ក ់
សរុបមានចាំនួន១៧ ក។់  



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    162 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

លគូបធងាគ លម្នវគគបណឋុ ោះប ថ្ លធនោះ គឺ ធលាក ជា តនិត មស្តនថើពត័ម៌ានម្នលកសួងពត័ម៌ាន និងជាអបកជាំ ញដផបកផលិត      
វ ើធដអូ និងបទយកការណ៍ោ ងបិុនលបសពឝ។ ធលៅដតពើការយល់ដឹងលទឹសថើ សិកាខ កាម នឹងធលជើសធរ ើសយកលបធានបទមួយ
ចាំនួនធដើមផើអនុវតថនជ៍ាកដ់សឋង។  
 
ធលាក  ុង កុសល លបធាន យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយ បានដថវងកបុងពិធើធបើកវគគបណឋុ ោះប ថ្ លថ្ន ការផថល់ចាំធណោះដឹងនិងបទ
ពិធសាធន៍បដនទមដល់សិកាខ កាមទាំងអស់គឺជាសកមយភាពកបុងការធលើកកមភស់ចាំធណោះដឹងបធចចកធទសជាំ ញ ដដលចាំធណោះដឹង
ទាំងធនោះជាធនធានដស៏ាំខាន់កបុងការចផចិយកលបធានបទសាំខាន់ៗ ម្នការងារជាធលចើនរបស់សាទ បន័ ធ ើយរ ាំធលចខ្វឹមសារ     
ទាំងធ ោះធដើមផើផសពឝផាយឲ្របានសុើជធល និងទន់ធពលធវលា។ បដនទមពើធនោះ ធលាករ ាំពឹងថ្នមស្តនថើ និងបុគគលិកដដលទទួល
បនធុកដផបកពត័៌មាន វ ើធដអូ និងបទយកការណ៍ កានដ់តមានលទនភាពអាចផលិតព័តម៌ានលគបទ់លមង ់សាំធៅធធឝើោ ង្ ាំ ាំ
ពត័ម៌ាន លពឹតថិការណ៍សាំខាន់ៗរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ផសពឝផាយឱរបានទូលាំទូលាយដល់សាធារណជនបានដឹង៕ 
 

  
 

  
 

 អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា  ួលងវិកា រ្ ពីីការទម្រប្ើម្របា្់របូ្ភាពម្របាសា អងគ រវតរ ពីម្រកុម្ហ នុ្សាម្្ុង

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

 រធសៀលម្ថងទើ២០ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានចុោះ តទធលខាធលើកិចចលពមធលពៀងទទួលថវកិា     
ចាំនួន២៤៧,០៨០,០០០ធរៀល ពើលកុម  ុនម្ថសាមសុងធអ ចិលតូនិក ដដលបានធលបើលបាស់រូបភាពម្នលបាសាទអងគរវតថ     
ធៅធលើលបអប ់(box) និងធៅធលើតធ ាំងមុខ្ (theme) ម្នទូរស័ពធម្ដមា ក Samsung Galaxy «J» ធស រ ើ២០១៦ ាមរយៈ
យុទន ការ «ធមាទនភាពជាតិកបុងម្ដអបក» កបុងធចត បាំផុសទឹកចិតថលសលាញ់ និងធមាទនភាពចាំធ ោះលបាសាទអងគរវតថ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក Seungho Choi អគគ យកសាខាលកុម  ុនម្ថសាមសុង ធអ ចិលតូនិក លបចាំលបធទសកមភុជាបញ្ញជ ក់ថ្ន រូបភាពអងគរ
វតថដដលបានបងាា ញធៅធលើលបអប ់ (box) និងធលើតធ ាំងមុខ្ (theme) ម្នទូរស័ពធម្ដមា ក Samsung Galaxy «J» ធស រ ើ  
(J3 J5 និង J7) គឺបានបងាា ញពើធចត របស់លកុម  ុន ដដលចងចូ់លរមួជាមួយលបជាជនកមភុជា កបុងការបាំផុសទឹកចិតថ
លសលាញ់ អភិរកស និងដថរកាសមផតថិវបផធម ៌ ដល៏ាមួយធនោះផងដដរ។ ជាមួយោប ធនោះ ធលាកកប៏ានដថវងអាំណរគុណចាំធ ោះ
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានលពមធលពៀងអនុញ្ញដ តឲ្រលកុម  ុនរបស់ធលាកធលបើលបាស់នូវរូបភាពម្នលបាសាទដល៏ាឯកធនោះ។ 
  

ឯកឧត្តម សខុ សង្វា រ អគគ យករង និងជាតាំ្ងឯកឧតថមអគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានអធញ្ជ ើញចុោះ
 តទធលខាធលើកិចចលពមធលពៀងធនោះបានបញ្ញជ កថ់្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរា ពិតជាអរគុណ និងធកាតសរធសើរចាំធ ោះលកុម  ុន    
សាមសុង ដដលបានបាំធពញតួ ទើជាគាំរូោ ងលា ាមកិចចលពមធលពៀងកបុងការធលបើលបាស់រូបភាពលបាសាទអងគរវតថ              
ធលើផលិតផលរបស់ខ្វួន។ អាជាញ ធរជាតិអបសរា នឹងទទួលយកកញ្ចបថ់វកិាធនោះ ធដើមផើធលបើលបាស់សលមាបប់ធលមើការងារអភិរកស 
និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរឲ្របានលាលបធសើរដថមធទៀត៕ 
 

     
 
ពិធីចុេះហតថ ទលខាទន្េះ ម្រតូវបាន្អទញ្ជ ើៅជ្ញអធិប្តីទ យ ឯកឧតរម្អរគប្ណឌ តិ្ភាចារយ អូន្ ព័ន្ធ មុ្នី្រត័ន   

ទ ្រដឋ ម្ស្តន្រ  ីរដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងទ្ដឋ កិចា  និ្ងហិរញ្ា វតថុ  និ្ងទោកជាំវារវ Gao Yan 

 អនុ្រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួង ណិជជកម្ែ ចិន្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ម្ថងអងាគ រ ៧ធកើត ដខ្បឋមាសាឍ ឆ្ប ាំច សាំរទឹនិស័ក ព.ស.២៥៦២ លតូវនឹងម្ថងទើ ១៩ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ធៅទើសថើការ
លកសួងធសដឌកិចច និង រិញ្ដវតទុ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង ពលក ល៉ី អាន លបធាន
ការោិល័យលបឹកាដផបកធសដឌកិចច និង ណិជជកមយ ម្នសាទ នទូតសាធារណៈរដឌលបជាមានិតចិនលបចាំធៅ លពោះរាជា្ចលក
កមភុជា បានចុោះ តទធលខាសថើពើកិចចលពមធលពៀងសលមាប់ការអនុវតថគធលមាង ជួសជុលលពោះបរមរាជវា ាំង ធៅអងគរ-ធខ្តថធសៀមរាប។ 

 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    164 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ាំភល ទឺៅប្ណារ ៅ្ងគម្អាំពីអកសរប្រទ ្ទៅទលើងែ ម្របាសា អងគ រវតរ  

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ថយើៗធនោះ ធគ ទាំពរ័មួយធ យ្ ោះសារពត័៌មានលកមា បានចុោះផាយថ្ន «អបកធលងធ ឝសបុករោិះគនអ់ាជាញ ធរអបសរា ដដលមិនធមើល
ជនជាតិចិនសរធសរអកសរចិនធៅកបុងបរធិវណលបាសាទអងគរវតថ» កាលពើម្ថងទើ២០ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨។ 
  

អតទបទធនោះបានធលើកយកមតិរបស់អបកធលបើលបាស់ប ថ្ ញសងគមមួយចាំនួនបានធលបើនូវ ករអសុធរាោះ លបមាថធមើលងាយ និង
ផថល់ភាពអយុតថិធម៌ហាកោ់យ នការយល់ដឹងចាស់លាស់ពើអឝើដដលធកើតធ ើងពើមុនមក ជាពិធសសធលើកិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់
សមតទកិចចលគប់ជាំ ញកបុងការដថរកាធបតិកភណឍ កបុងតាំបន់អងគរ។ 
  
ទកទ់ងនឹងការធលើកធ ើងខាងធលើធនោះ វាមិនដមនជាធរឿងថយើធទ ធល ោះអាជាញ ធរជាតិអបសរាធាវ ប់បានធធឝើលិខិ្តបាំភវឺមថងរចួ     
មកធ ើយ ដដលចុោះផាយកាលពើម្ថងទើ១៧ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៤ បានគូសបញ្ញជ កថ់្ន៖ អកសរបរធទសដដលមានចរធលើ        
ថយជញ្ញជ ាំងឬសរធសរធៅអងគរវតថធ ោះ លតូវបានលកុមសិកាលសាវលជាវសិលាចរកឹម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ចុោះបញ្ជ ើនិងសិកាាាំង   
ពើឆ្ប ាំ២០០២មកធមវ ោះ។ ភាសាបរធទសដដលបានសរធសរនិងចរធលើថយលបាសាទអងគរវតថ មានដូចជា ជប ុន ចិន ភូមា ធសៀម 
បារា ាំង និងធវៀត្មជាធដើម។ អកសរលបធភទធនោះអបកលសាវលជាវចត់ទុថ្នជា Graffiti ាមនិោមអនថរជាតិ ដដលមិនដមនជា
លបធភទសិលាចរកឹគាំនូរឬចមាវ កធ់ទ។  
 

ាមការសិការបស់លកុមសិលាចរកឹបានផឋល់ពត័ម៌ានថ្ន កបុងចាំធ្មអកសរជាភាសាបរធទសទាំងអស់បានសរធសរធលើថយ
លបាសាទ គឺភាសាជប ុនមានអាយុកាលចស់ជាងធគ សរធសរធៅធដើមសតវតសទើ១៧។ រ ើឯភាសាធផសងៗធទៀត សរធសរធៅ
ចុងសតវតសទើ១៩ធដើមសតវតសទើ២០ និងមុនឆ្ប ាំ១៩៤៩។  
 
ភាសាធវៀត្ម ដដលលបទោះធៅទើធនោះមានពើរសមយ័កាលគឺធៅធដើមសតវតសទើ២០និងធៅមុនឆ្ប ាំ១៩៤៩។ ធបើធយើងសរុប
នយ័ធសចកថើចាំ្រនិងការសរធសរធលើថយដូចធ លមកពើខាងធលើធ ោះ កម៏ាននិោយអាំពើអបកដសឝងបុណរមកពើជប ុន ភូមា 
ធសៀម និងធវៀត្មមកសាំពោះបូជនើយដ្ឋឌ នអងគរវតថ ជាទឹកដើរបស់លពោះដដលធគឯងដតងមកធោរពបូជា។  
 

អងគរវតថកសាងធ ើងកាលពើធដើមសតវតសទើ១២ឧទធិសដល់លព យញ្ដសាស និកាយលពោះ រាយណ៍។ ដតចបព់ើធលកាយសម័យ
អងគរមក អងគរវតថបានកាវ យជាបូជនើយដ្ឋឌ នលពោះពុទនសាស  មិនលតឹមដតចាំធ ោះដខ្យរប ុធ ត្ ោះធទ ដតចាំធ ោះពុទនសាសនិកជន   
ទូទាំងអាសុើភាគអាធគបយទ៍ាំងមូល ដដលមានភសថុាងជាសាំធណរនិងចាំ្រធលើថយម្នជនជាតិទាំងធ ោះលសាប។់  
 
ទនធឹមនឹងធនោះក៏មានជាធ យ្ ោះមនុសសម្នជនជាតិ  ធលចើនជាតិសាសន៍មកទសស មុនទសវតស១៩៩០ បានសរធសរឬចរ
ទុកសមាគ ល់ថ្ន ខ្វួនបានមកដល់អងគរវតថទើឋានដខ៏្ភងខ់្ភស់ធលើធលាក។ ធលកាយមកគឺោយ នចាំ្រធលើសាចថ់យដូចមុនធទៀតធទ   
ដតអាចមានសាំធណរលួចលាកដ់ដលសរធសរធដ្ឋយធរូង ដើស ទឹកថ្នប ាំលុប ពណ៌សឬពណ៌ធផសងៗមួយចាំនួនតូចធៅាម
កដនវងសាង តផុ់តពើដភបកឆ្យ ាំលបាសាទ។ បចចុបផនបធនោះ ធដ្ឋយធោងាមចាបស់ឋើពើការការ រធបតិកភណឍ  អាជាញ ធរជាតិអបសរា
មិនអនុញ្ញដ តឱរមានការសរធសរឬចរធលើសាចថ់យធៅាមជញ្ញជ ាំងឬសសរលបាសាទធទៀតធ ើយ។  
 

ធៅធដើមទសវតស១៩៩០ឆ្យ ាំលបាសាទម្នអភិរកសដ្ឋឌ នអងគរបានពាោមធកាសលុបអកសរចាំ្រទាំងធ ោះខ្វោះដដរ។ ប ុដនថការ
លបឹងធនោះមិនសូវបានផល ធ ើយបានធធឝើឱរបាត់ដ្ឋនលបវតថិសាស្តសថរបស់អងគរ។ អបកលសាវលជាវបរធទសមួយចាំនួនដដល
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

លសាវលជាវពើអងគរ ដតងដតនិោយកបុងធសៀវធៅផសពឝផាយរបស់ខ្វួនថ្ន អងគរលតូវបានធគធបាោះបងធ់ចលកាវ យជាម្លពសយសាន 
ម្លពសាឝ  ខាវ ដាំរ ើ ធទើបដតលសាវលជាវធ ើញធដ្ឋយជនបរធទសទាំងធ ោះ  ចុងសតវតសទើ១៩។  
 

ដូធចបោះអឝើដដលបាននិោយខាងធលើ គឺជាភសថុាងលបាកដលបជាបងាា ញឱរធ ើញថ្នោយ នធពល្មួយដដលអងគរកាវ យជាម្លព
សយសាន ម្លពខាវ ដាំរ ើ ធ លគឺមានមនុសសរស់ធៅដថទាំធរៀងរ ូត លោន់ដតថយចាំនួនធដ្ឋយសារការបឋូររាជធានើធៅកានទ់ើាាំង
ធផសង៕ 
 

    

 
ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ការប្ទងាា េះ និ្ង ក់ដាំទណើរការ ម្រម្ង់ងែ នីន្ទរហ ាំព័រទ ្ចរណ៍ www.angkor.com.kh 

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា មានកិតថិយសសូមជាំរាបជូន ដាំណឹងដល់លគបល់កសួង មនធើរ សាទ បន័ជាតិ-អនថរជាតិ និងសាធារណជន
ទាំងអស់ធអាយបានលជាបថ្ន៖ កបុងធោលធៅពលងឹង កដូ៏ចជាអភិវឌណធសវាកមយធទសចរណ៍ម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិ
អបសរាបានសិកាបធងកើត និងដ្ឋកឲ់្រដាំធណើ រការសាកលផងធគ ទាំព័រធទចរណ៍ www.angkor.com.kh  អាំ ុងដខ្កុមមៈ  
ឆ្ប ាំ២០១៧។ ាមរយៈធគ ទាំពរ័ធនោះ ធភញៀវជាតិ និងអនថរជាតិបានដសឝងយល់ពើរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ បានសុើជធល  ទាំង
ពត័ម៌ាន លបវតថិសាស្តសថ សងគម និតិវធិើ   ដដលលតូវអនុវតថមុន និងអាំ ុងធពលទសស  រមួទាំងពត័៌មានសាំខាន ់ សាំរាប់
ធទសចរ កបុងការធរៀបចាំកញ្ចបទ់សសនកិចចមកកាន់អងគរ។ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការប្ខ្ងប រ ិ្ចរាចរណ៍ ទៅមុ្មអងគ រវតរ  កនុ ងពីធីខ្លងកូន្ម្រតី  

នន្ ិវាម្ចាា ជ្ញតិទៅនងត ី ០១ ខ្មកកដ  ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលប្ងក រហានិ្ភ័យមា ្់ 

ថ្ តិទៅកនុ ងប្រទិវណម្របាសា ប្នាទ យម្រ្ី 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រនឹ្ងប្ទងក ើន្ប្ណារ ៅម្រប្ព័ន្ធ  ូរ្ពទកាន់្ខ្ត ូលាំ ូោយ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ជាយូរមកធ ើយដដលតាំបន់អងគរពុាំសូវមានធសវាទូរសពធលគបល់ោន ់ ធដ្ឋយសារតាំបនធ់នោះលគបដណថ ប់ធដ្ឋយលបាសាទ និងម្លព
ធឈើជាធលចើន។ លកុម  ុនទូរសពធជាធលចើនធាវ បប់ានធសបើមកអាជាញ ធរជាតិអបសរា សុាំធលើកបធងាគ លអងដ់តន កបុងតាំបន់អងគរ ធដើមផើ
បធងកើនលបពន័នធសវារបស់ខ្វួន។  
 

ធដ្ឋយតលមូវការបចចុបផនបធលើការធលបើលបាស់លបពន័នអិុនធធើណិតកានដ់តខាវ ាំង ជាពិធសស ធដើមផើសលមួលដល់ការទាំ កទ់ាំនងរបស់
លបជាពលរដឌ និងធភញៀវធទសចរដដលមកទសស តាំបនអ់ងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរា ាមរយៈការពិភាកាជាមួយអបកជាំ ញជាតិ 
និងអនថរជាតិ ជាពិធសស ធលកាយឆវងធោបល់ជាមួយគណៈកមាយ ធិការ ICC-Angkor រចួមក បានអនុញ្ញដ តឲ្រមានការសាង
សងប់ធងាគ លសិបផនិមិតថ ដដលអាចអនុញ្ញដ តឲ្រលកុម  ុនទូរសពធធផសងៗ អាចបាំ កល់បពន័នធសវាទូរសពធរបស់ខ្វួនបាន។ 
  

កាលពើឆ្ប ាំ២០១៦ បធងាគ លសិបផនិមិតថធនោះលតូវសាងសងធ់ ើងចាំនួន៦ទើាាំងសាំខាន់ៗ ធៅកបុងតាំបនអ់ងគរ និងមានលកុម  ុន
ទូរសពធចាំនួន៤កបុងលបធទសកមភុជាបានជួលបាំ កធ់សវា។ ប ុដនថ ចាំនួនបធងាគ លធនោះ ធៅដតមិនអាចផថល់ធសវាលគបដណថ ប ់   
កបុងតាំបនអ់ងគរបានលគបល់ោន់ធៅធ ើយ។ ធៅកបុងកិចចលបជុាំបធចចកធទស ICC-Angkor  ធដើមដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ កនវងធៅ
ថយើៗធនោះ អាជាញ ធរអបសរាបានធសបើធោបល់ជូនគណៈកមាយ ធិការធនោះ ធដើមផើសាងសងប់ធងាគ លសិបផនិមិតថចាំនួន១២ទើាាំងបដនទម
ធទៀត។  
 

ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករង និងលបធានលកុមការងារអនថរលកសួងទកទ់ងការធរៀបចាំដាំធ ើងអងដ់តនកបុងតាំបនអ់ងគរ 
មានលបសាសនថ៍្ន ធទោះបើជាការងារធនោះមានភាពសយុគសាយ ញ ធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា លតូវធធឝើការជាមួយម្ដគូជាតិ និងអនថរ
ជាតិអស់រយៈធពលយូរក៏ធដ្ឋយ ដតធយើងបាន ដសឝងរកធ ើញនូវចាំណុចរមួោប  កព់ន័ននឹងបធចចកធទស សមាម រៈ និង
មធធាបាយជាធដើម ធដើមផើរកានូវធទសភាពវបផធម៌ម្នតាំបនអ់ងគរ និងតលមូវការជាកដ់សថងម្នការអភិវឌណធដ្ឋយចើរភាព។ 
  
ឯកឧតថមបដនទមថ្ន ធនោះជាការងារសាំខាន់សលមាបអ់ងគរ ធដើមផើបធលមើការងារអាជាញ ធរ កព់ន័ន និងលបជាពលរដឌកបុងតាំបនអ់ងគរ 
លពមទាំងធភញៀវធទសចរលគបជ់ាតិសាសនដ៍ដលមកទសស អងគរ។ ការងារធនោះនឹងជួយដល់កិចចការលបចាំម្ថងកបុងការទាំ កទ់ាំនង 
និងជួយសលមួលដល់បញ្ញា សនថិសុខ្កបុងតាំបនអ់ងគរផងដដរ។  
 
ឆវងាមកិចចពិភាកាោ ងលាិតលានរ់ចួមក គណៈកមាយ ធិការ ICC-Angkor បានអនុញ្ញដ តធលើគធលមាងសាងសង់បធងាគ លថយើ
ធនោះ ជាមួយនឹងអនុសាសនដ៍ណ ាំឲ្រអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធធឝើកាំ្យលសាវលជាវដផបកបុរាណវទិា ជាមុនធៅលគបទ់ើាាំង  
ដដលធលោងនឹងសាងសង ់ ធដើមផើបធញ្ច ៀសផលប ោះ ល់ដល់ដផបកបុរាណវទិា និងតលមូវឲ្ររច បធងាគ លនិងពណ៌ សុើោប នឹង
សាទ នភាពជាក់ដសថងម្នធដើមធឈើធមយជាតិដដលមានធៅទើធ ោះ កបុងន័យដថរកានូវធទសភាពវបផធមដ៌ដលមានលសាប់។  
 
ចាំធ ោះទើាាំងដដលលតូវដាំធ ើងអងដ់តនធដើមធឈើសិបផនិមិតថទាំង១២កដនវងសទិតធៅទើាាំងម្នតាំបន់ការ រទើ១ និងតាំបន់
ការ រទើ២ម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដូចជា ធៅភូមិលសោះលសង ់ ភូមិលបដ្ឋក ភូមិធោកសបួល ជិតចាំណតភបាំបាដខ្ង ភូមិលាងម្ដ 
ភូមិមណឍ ល៣ ជិតលពោះលានជល់ដាំរ ើ ដកផរលពលានយនថធហាោះ ជិតចាំណត គព័នន ាមបធ ថ្ យផវូវជាតិធលខ្៦A          
ភូមិទឹកវលិ និងដកផរលបាសាទបាយន័។ បធងាគ លទាំងធនោះមានកមភស់ចធ វ ោះពើ១៨ម ធៅ៤០ ាមសាទ នភាពជាក់ដសថង និង
មានលទងល់ទយដូចធដើមធឈើធៅដកផរៗធ ោះលសាប។់  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

បចចុបផនប លកុមការងារកាំពុងពិភាកាលមាិតជាមួយលកុម  ុនដាំធ ើងបធងាគ ល ធដើមផើ្ នដល់ការចុោះកិចចលពមធលពៀងមួយ 
ធ ើយអាចនឹងដាំធណើ រការកបុងធពលឆ្ប់ៗ ខាងមុខ្ធនោះ។ ដូធចបោះ មិនយូរធទៀតធទ ធភញៀវធទសចរនិងលបជាពលរដឌកបុងតាំបនអ់ងគរ 
នឹងទទួលបានធសវាអិុនធធើណិតលគបល់ោន ់សលមាបធ់លបើលបាស់ធលើលបព័ននទូរសពធ និងតលមូវការធផសងៗធទៀត។ ធនោះជាដផបកមួយ
ម្នការអភិវឌណរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលធតថ តធលើការផថល់ជូននូវសុខ្ដុមភាពដល់លបជាពលរដឌនិងធភញៀវធទសចរ លគបជ់ាតិ
សាសនធ៍ ើយរកាបាននូវតម្មវអងគរធដ្ឋយចើរភាព៕ 
 

     
 

     
 
ពិធីបិ្ រទម្រាងអប់្រទំប្តិកភណឌ ្ម្រាប់្កុារម្រប្ចាាំ ឆ្ន ាំ ២០១៨ទៅប្នាទ យឆ្ែ រ 
ផាយធៅម្ថងទើ ២៧ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
គធលមាងអបរ់ ាំធបតិកភណឍ កុមារលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅប ធ យឆ្យ រ បានបិទបញ្ចប់កាលពើម្ថងទើ២៤ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
ធលកាមអធិបតើភាព ពលកជ ៊ុំទាវ បុ៉ក ណាឌ៉ី អភិបាលរង តាំ្ងឯកឧតថមអភិបាលម្នគណៈអភិបាលធខ្តថប ធ យមាន
ជយ័ និង ធលាក យមឹ សារារទិិន អគគ យករងធបតិកភណឍ  តាំ្ងធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ 
តាំ្ងអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួទាំងមនធើរ សាទ បន័ កព់័នន ធលាកលគូ អបកលគូ និងសិសានុសិសស សរុបចាំនួន២៦០ ក។់  
 
ធលាក អ ុន មុណើ នើា  យកលបតិបតថិម្នអងគការោាំ រធករមរតក បានជលមាបថ្ន៖ ឆ្ប ាំ២០១៨ គឺជាឆ្ប ាំទើ៤ម្នកមយវធិើ      
អបរ់ ាំធបតិកភណឍ សលមាប់កុមារ ដដលមានកុមារចូលរមួសរុបចាំនួន១៧០ ក ់ចប់ពើថ្នប កទ់ើ៥និងថ្នប កទ់ើ៦ មានអាយុចធ វ ោះ
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ពើ១០ធៅ១៥ឆ្ប ាំ ធ ើយកុមារមាប ក់ៗ អាចទទួលបានការបណឋុ ោះប ឋ្ លកបុងកមយវធិើអប់រ ាំធនោះចាំនួន២ឆ្ប ាំ មុននឹងបនថធៅសិកា
ថ្នប កអ់នុវទិាល័យ។ សរុប៤ឆ្ប ាំមកធនោះ កមយវធិើបានបណឋុ ោះចាំធណោះដឹងនិងបណឋុ ោះគាំនិតដល់កុមារបានចាំនួន៣៦៥ ក ់      
ឱរធចោះលសឡាញ់ធបតិកភណឍ និងចូលរមួដថរកាមរតកវបផធមដូ៌នារបស់ខ្វួនបានោ ងលា។  
 
ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ សមាជិកលកុមលបឹកាភិបាលអងគការោាំ រធករមរតកនិងជាអនុលបធានលកុមការងារអប់រ ាំធបតិកភណឍ       
ធៅអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងពើធោលបាំណងម្នគធលមាង គឺធដើមផើឱរកុមារដដលធកើតនិងរស់ធៅកបុងតាំបន់     
រមណើ យដ្ឋឌ នវបផធម៌-លបវតថិសាស្តសថ បានយល់ដឹងនូវធករមរតកវបផធ៌មរបស់ខ្វួន លពមទាំងបណឋុ ោះគាំនិតកុមារឱរលជួតលជាបពើ
តម្មវមរតកវបផធមឱ៌រធចោះលសឡាញ់ ធចោះដថរកាការ រ។ ជាពិធសស កុមារទាំងធនោះអាចធធឝើជាអបកសបងតាំណរធៅស គមន៍
របស់ខ្វួនធលើវសិ័យដថរកាការ រនិងលគបល់គងធករមរតកវបផធ៌ម ធពលអ គត។  
 
ធលាកបនថថ្ន ធមធរៀននិងសកមយភាពសិកា ធរៀបចាំធដ្ឋយលកុមលគូបធលងៀនដដលបធលងៀនធៅមហាវទិាល័យជិត២០ឆ្ប ាំមក
ធ ើយ និងអបកលសាវលជាវដផបកសងគមវបផធម ៌ នរវទិា និងបុរាណវទិា។ ការបធលងៀនមថងៗ កម៏ានអធញ្ជ ើញធលាកលគូ អបកលគូ 
ចូលរមួសាថ ប់ឱរបានលជួតលជាបអាំពើមូលដ្ឋឌ នលគឹោះម្នធបតិកភណឍ វបផធម៌ និងការចូលរមួរបស់ស គមន៍ចាំធ ោះការដថរកា
ការ រធបតិកភណឍ វបផធម៌ជាមុនសិន ធដើមផើឱរងាយលសួលកបុងការជួយជាំរុញកុមារសិកាាមធោលការណ៍ដណ ាំ និងតលមូវ
ការម្នកមយវធិើធនោះ។  
 
ចាំធ ោះការអប់រ ាំធបតិកភណឍ  គឺមានទាំងកបុងថ្នប ក ់ ទាំងធលៅថ្នប ក ់ ធដ្ឋយបញ្ជូ នកុមារឱរចុោះសិកាាមរមណើ យដ្ឋឌ ន  កបុង
តាំបន ់និងធៅសារមនធើរធខ្តថប ធ យមានជ័យ លពមទាំងឱរកុមារធរៀនអានធសៀវធៅនិទនសលមាបកុ់មារដូចជា៖ ធរឿង “មនុសស
និងផបូរបុរាណ” និងធរឿង “វាចថយ” ដដលជាលបធភទធរឿងនិទនទកទ់ងការរមួោប របស់ស គមន៍ជួយោប ដថរកាការ រ ទប់
សាក តក់ារបាំផវិចបាំតវ ញ ការជើកកកាយ និងការជួញដូរវតទុបុរាណ លពមទាំងឱរកុមារធចោះគូរគាំនូរ និងតតព់ណ៌ជាធដើម។ 
  
ការអប់រ ាំធនោះ កជ៏ាំរុញឱរកុមារយល់ពើទលមង់ធផសងៗោប ម្នធបតិកភណឍ ទាំងមរតករូបើ និងមរតកអរូបើ យល់ពើតម្មវ និងសារៈ   
សាំខាន់ៗ ម្នធបតិកភណឍ វបផធម ៌ ឱរកុមារធចោះពិចរ្ធលើបញ្ញា ទកទ់ងនឹងការជើកកកាយ ការលួចវតទុបុរាណ ការបាំផវិច
បាំតវ ញទើាាំងបុរាណដ្ឋឌ ន ឬការឈូសឆ្យទើទួលបុរាណធធឝើដលសចាំការ ឬភាពមិនធអើធពើររបស់ស គមន៍ចាំធ ោះសាទ នើយ ៏ 
វបផធម៌-លបវតថិសាស្តសថ លពមទាំងឱរកុមារធចោះធលើកធ ើងនូវការដថរកាការ រធដើមផើទុកជាផលលបធោជន៍រមួកបុងស គមន៍ 
និងអាចទទួលបានចាំណូលជាលបចាំាមរយៈវសិ័យធទសចរណ៍វបផធម ៌ធពលអ គត។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន កមយវធិើធនោះធកើតធ ើងបានធដ្ឋយមានការអនុញ្ញដ តនិងការជួយធលជាមដលជងោាំលទោ ងសកមយពើសាលា      
ធខ្តថប ធ យមានជយ័ លកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ មនធើរអប់រ ាំធខ្តថ គធលមាងអប់រ ាំធបតិកភណឍ សលមាបកុ់មារដដលផថួចធផថើម
ធទផើងធដ្ឋយអងគការោាំ រធករមរតក (Heritage Watch) និងលកុមលសាវលជាវផវូវបុរាណរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចប់
ធផថើមអនុវតថគធលមាង ធៅសាលាបឋមសិកាប ធ យឆ្យ រ  ុាំប ធ យឆ្យ រ លសុកថយពួក ធខ្តថប ធ យមានជយ័ ចប់ពើឆ្ប ាំ២០១៥។ 
  
ពិធសសជាងឆ្ប ាំមុន ឆ្ប ាំធនោះកម៏ានសបផុរសជនដខ្យរម្នលកុមយុវជនធៅធសៀមរាប (ភាប កង់ារឯកជន) មាន៖ ជាងបាកវ់ណត ុង 
ធថមផលលគបុ ធម ម រនិងសា  បានជួយឧបតទមមជាជាំនួយសមាម រៈសិកា ធរៀបចាំអាហារទទួលសលមាបក់មយវធិើបិទធនោះ ផថល់
កាបូបសាភ យចាំនួន២០ដល់សិសសវទិាល័យ និងកងច់ាំនួន១០ដល់សិសសបឋមសិកាដដលខ្ឝោះខាតនិងធរៀនពូដក។ ធនោះជា
សញ្ញដ វជិជមានខាវ ាំង ដដលដខ្យរចប់ធផថើមជួយដខ្យរធលើវសិ័យអបរ់ ាំនិងការ រធបតិកភណឍ  ធ ើយជាទើគួរឱរមានធមាទនៈខាវ ាំង 
ដដលលកុមយុវជនធនោះកប៏ាននិងកាំពុងរមួចាំដណកដល់ការងារអប់រ ាំធបតិកភណឍ ធៅអងគរផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

  
 

 ឆ្ា្ ី១នន្ឆ្ន ាំ ២០១៨ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាបាន្អនុ្ញ្ញា តការជួ្ជុល ា្ំណង់ម្រសាលចាំនួ្ន្៦២៤ ករណី

ផាយធៅម្ថងទើ ២៧ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨   
 

លកុមការងារស គមន៍របស់អាជាញ ជរជាតិអបសរាបានលបជុាំបូកសរុបរបាយការណ៍កបុងឆមាសទើ១ ម្នឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយមាន
ការអនុញ្ញដ តសាំណងល់សាលចាំនួន៦២៤ករណើ  ជូនលបជាស គមនក៍បុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធលកាមអធិបតើភាព        
ឯកឧត្តម សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅសាលធបងមាលា ម្នអាជាញ ធរជាតុអបសរា ធៅលពឹកម្ថងអងាគ រ ៍ទើ២៥ ដខ្
មិថុ ឆ្ប ាំ២០១៨កនវងធៅធនោះ។  
 

ធោងាមរបាយការណ៍របស់លកុមការងារស គមន៍បានធលើកធ ើងថ្ន លកុមការងារស គមនទ៍ាំង៥ លកុង/លសុក កបុងធ ោះ
មានលកុងធសៀមរាប លសុកប ធ យលសើ លសុកលបាសាទបាគង លសុកពួក លសុកអងគរធាំ បានចុោះធៅដល់ខ្បងផធោះរបស់លបជាពលរដឌ 
លពមទាំងបានអនុញ្ញដ តលបធភទសាំណងល់សាល ាមការធសបើសុាំរបស់ពួកោតម់កអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលលបធភទសាំណង់
ទាំងធ ោះគឺមាន តោ ប ដូរសសរផធោះ ដូរជញ្ញជ ាំងផធោះ ដូរដាំបូលផធោះ ធធឝើបងគន ់ធធឝើរបងផធោះ។ល។  
 

ឯកឧត្តម សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកបានធលើកធ ើងថ្ន ការងារស គមន៍ជាធរឿងចាំបាច់ដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាលតូវដតធធឝើ និង
ចុោះជួបលបជាពលរដឌាមខ្បងផធោះ និងាមធោលធៅធរៀងៗខ្វួន ធដើមផើបធងកើនការយកចិតថទុកដ្ឋកខ់្ភស់កបុងការធដ្ឋោះលសាយ និង
សលមបសលមួលជូនលបជាពលដឌធៅកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធល ោះវាទកទ់ងនឹងជើវភាព ជាពិធសសគឺសុខ្ទុកខរបស់ពួក
ោតជ់ាចាំបាច់។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯកឧតថមអគគ យក បានបនថថ្ន ធដើមផើឱរការងារស គមន ៍ កានដ់តមានលបសិទនភាពខ្ភស់ សូមលកុមការងារស គមន៍
នើមួយៗ បធងកើនការយកចិតថទុកដ្ឋក់បដនទមធទៀត កបុងការងារចុោះាមមូលដ្ឋឌ ន ធដើមផើជួបលបជាពលរដឌបនថធដ្ឋោះលសាយបញ្ញា
លបឈមរបស់ពួកោត់ដដលនូវធសសសល់ឱរដ្ឋច់ធលសច៕ 
 

     
 

     
 
ចាប់្ពីឆ្ន ាំ ២០០០ម្ក ការងារជួ្ជុលម្របាសា កនុ ងតាំប្ន់្រលួ្ាន្ការវិវតរ អបមីល េះ? 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
តាំបនរ់លួសលតូវបានធគសាគ ល់ថ្ន ជាអតើតរាជធានើធដើមសមយ័អងគរ។ តាំបនធ់នោះមានលបាសាទចមផងៗមួយចាំនួន ដូចជា
លបាសាទលម្ល លបាសាទលពោះធោ និងលបាសាទបាគង។ មិនខុ្សពើលបាសាទដ៏ម្ទលបាសាទកបុងតាំបនធ់នោះរងការខូ្ចខាតជា
ធលចើនដដលទមទរឱរមានការជួសជុលឱរបានទនធ់ពលធវលា។  
 
ធលាក ាន ់សុផលអនុលបធាន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទាន និងបុរាណវទិាបងាក រ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងជា
អបកជាំ ញជាតិមួយរូប ដដលបានចូលរមួជួសជុលលបាសាទកបុងតាំបន់រលួសចបព់ើឆ្ប ាំ២០០០មកទល់នឹងបចចុបផនប បាន
ធរៀបរាបធ់ៅកបុងកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣០ អាយសុើសុើ-អងគរ កាលពើធដើមដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ថ្ន៖ លបាសាទកបុងតាំបន់
រលួសដដលទទួលបានការជួសជុលមានដូចជា លបាសាទលម្ល លបាសាទលពោះធោ និងលបាសាទបាគង។ ធលាកបដនទមថ្ន ការ
ជួសជុលទាំងធ ោះភាគធលចើនជាការជួសជុលលបាសាទឥដឌ ធដ្ឋយមានទាំងការទល់លទ និងការជួសជុលដផបករច សមភនន កបុង
ធោលបាំណងធដើមផើទប់សាក ត់ការខូ្តខាតតធៅមុខ្ធទៀត។  
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

១.ការជសួជុលលបាសាទលម្ល  
ការជួសជុលលបាសាទលម្លគឺចបព់ើឆ្ប ាំ២០០០មក ធដ្ឋយធផថើមពើកាងារតូច រ ូតដល់ការងារធាំ។ ធៅទើធ ោះអបកជាំ ញការ
ដខ្យរបានធរៀបចាំទល់លទ និងជួសជុលរច សមភននលបាសាទឥដឌ។ តួលបាងគចាំនួន២ ដដលទទួលបានការជួសជុលបាន      ជាង 
៥០ភាគរយ ដូចជាលបាងគធៅលជុង យព័រមួយ និងធៅលជុងឦសានមួយ ធ ើយលកុមការងាររ ាំពឹងថ្ន គធលមាងធនោះនឹងអាច
បញ្ចបធ់ៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ។  
 
២.ការជសួជុលលបាសាទលពោះធោ  
ការជួសជុលលបាសាទលពោះធោ ចបធ់ផថើមពើឆ្ប ាំ២០០១មក ធដ្ឋយបានជួសជុលតួលបាងគក ថ្ ល ដដលជាលបាងគធាំជាងធគ
រចួរាល់ជាសាទ ពរធៅឆ្ប ាំ២០០៩។ ចាំដណកលបាងគធៅជុាំវញិទាំង៥ធទៀត កទ៏ទួលបានការជួសជុលដផបកខ្វោះដដរ ដូចជាសសរ
ធពលជ និងសសរធតា ប ធ ើយធៅឆ្ប ាំ២០១៦-២០១៧ ការជួសជុលប ត្ ល័យធៅលបាសាទលពោះធោ កល៏តូវបានរចួរាល់ជា
សាទ ពរ។  
 
៣.ការជសួជុលលបាសាទបាគង  
លបាសាទបាគងដូចធៅនឹងលបាសាទធផសងធទៀតដដរកបុងតាំបនរ់លួស គឺលបាសាទភាគធលចើនសងព់ើដើឥដឌ។ ការងារជួសជុលធៅ
លបាសាទធនោះ គឺបានជួសជុលលបាងគធាំធៅលជុង យព័រ ដដលជាកិចចស ការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងអងគការអា មឺ ង ់
GACP ដដលបានបញ្ចបធ់ៅធដើមឆ្ប ាំ២០១៨។ បចចុបផនប គធលមាងកាំពុងបនថជួសជុលលបាងគធលខ្៨ ដដលជាលបាសាទឥដឌ 
ធ ើយធនោះជាការងារមួយដ៏ធាំសលមាប់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលលតូវការទាំងធពលធវលា និងថវកិា ធដ្ឋយសារធៅទើាាំងធ ោះ
មានដផថធាំមួយបានធាវ កធ់ៅឆ្ប ាំ២០១០។ បចចុបផនបដផថធ ោះបានជួសជុលរចួរាល់ ធ ើយធយើងនឹងធរៀបចាំឱរមានធ ើងវញិ។  
 
ធបើាមអបកជាំ ញការងារជួសជុលលបាសាទ ធលាក ាន ់ សុផល ការជួសជុលលបាសាទកបុងតាំបនរ់លួស មានជួបបញ្ញា មួយ
ចាំនួនផងដដរ។ ធលាកបញ្ញជ កថ់្ន អបកបធចចកធទស លតូវគិតគូរឱរបានលាិតលានធ់លើដផបកអឝើមួយ ដូចជារច សមភនន គឺការ    
ជួសជុលលតូវធោរពធៅាមទលមងធ់ដើម ទាំងធសាភណឍ ភាព និងភាពរងឹមាាំ គឺលតូវបញ្ចូ លធាតុផសាំទាំងធនោះដតមួយ ធទើបការងារ
ជួសជុលទទួលបានធជាគជ័យនិងមានភាពយូរអដងឝង៕ 
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 ទ្ចកដ មី្រប្កា្ព័ត៌ាន្ ដ្ ពីីការ ប់្សាក ត់ ា្ំណង់មុ្ចាប់្កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ផ្ផែកទ ី៧ 
ប្បចាំផ្ែកកដា 

 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកវរគប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ ពីី កិចាការ រ និ្ងម្ររប់្ម្ររងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ ទប្តិកភណឌ

ពិភពទោកដល់ម្ស្តន្រ -ីបុ្រគ លិកចាំនួ្ន្១០០នាក់ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ធៅលពឹកម្ថងទើ២ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨  សាលសនបិសើទ អងគរ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លពើ       
កិចចការ រ និងលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះមានរយៈធពល៥ម្ថង ចបព់ើ       
ម្ថងទើ២-៦ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធរៀបចាំធ ើងកបុងធោលបាំណងបធងកើនចាំធណោះដឹងបដនទមនិងឱរមស្តនថើបុគគលិក កព់័ននយល់ដឹង
កានដ់តសុើជធល អាំពើការងារអភិរកស និងអភិវឌណន ៍កបុងតាំបនក់ារ រធបតិកភណឍ «អងគរ» ឱរកានដ់តទូលាំទូលាយបដនទមធទៀត។ 
 

វាគយិនម្នវគគបណថុ ោះប ថ្ លខាងធលើមាន ធលាកបណឍិ តអា  ដ្ឋរទឹន ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានមជណមណឍ លអនថរជាតិ
លសាវលជាវ និងតមកល់ឯកសារអងគរ បានធធឝើបទបងាា ញដល់សិកាខ កាមនូវអាររធមបុ៌ធរលបវតថិសាស្តសថ លបវតថិសាស្តសថពិភពធលាក
ទូធៅ និងសធងខបលបវតថិសាស្តសថដខ្យរ ាាំងពើសមយ័បុធរលបវតថិសាស្តសថ សម័យមុនអងគរ សមយ័អងគរ ដដលជាអតើតរាជធានើ និងជា
អា្ចលកដខ្យរ  សមយ័អងគរ។ 
  

វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះធតថ តសាំខានធ់ៅធលើលបវតថិសាស្តសថ អាររធម ៌ និងធបតិកភណឍ ។ ធលើសពើធនោះគឺធោលការណ៍អភិរកស
តាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ការលគបល់គងធបតិកភណឍ វបផធម ៌ និងអនុសញ្ញដ ធបតិកភណឍ ពិភពធលាក 
បងាា ញដល់សិកាខ កាមផងដដរ មុននឹងធលើកធ ើងអាំពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងលិខិ្តបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ កព់ន័ន ទក់ទងអាំពើ
ការលគបល់គងមស្តនថើ-បុគគលិក។  
 

មា ងធទៀតខិ្តខ្ាំធធឝើោ ង្លគបល់គងលបព័ននផវូវទឹកបុរាណកបុងឧទានអងគរ ការលគបល់គងនិងអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍
លបកបធដ្ឋយចើរភាព។ ការលគបល់គងសាំណង់លាំធៅដ្ឋឌ នដខ្យរកបុងតាំបនអ់ងគរ និងលគប់លគងលាំធៅដ្ឋឌ នដខ្យរ ដដលជាកិចចការដ៏មាន
សារៈសាំខាន ់រមួនិងការអភិរកស និងអភិវឌណនធ៍បតិកភណឍ លកុងធសៀមរាប អងគរ និងការអភិវឌណនស៍ គមនក៍បុងតាំបន់អងគរ។  
 

គួរបញ្ញជ កថ់្ន សិកាខ កាមដដលចូលរមួវគគបណថុ ោះប ថ្ ធនោះ គឺជាមស្តនថើ បុគគលិកមកពើ យកដ្ឋឌ នធផសងៗរមួមាន            
 យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយ៦ ក់  យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍វបផធម៌ សារមនធើរ និងបទដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ  ៧ ក ់ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍
ធទសចរណ៍អងគរ ១២ ក ់ យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌ និងបរសិាទ ន ៥ ក ់ យកដ្ឋឌ នស ថ្ ប់ធាប ប ់
និងស លបតិបតថិការ ១០ ក ់មជណមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវ និងតមកល់ឯកសារអងគរ ៥ ក ់ធលខាធិការដ្ឋឌ នស គមន៍ 
៥ ក ់ មជឈមណឍ លបណថុ ោះប ថ្ លអងគរ ២ ក ់ គធលមាងអភិវឌណនភូ៍មិធមយជាតិរុនាឯក ៣ ក ់  យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍
ធបតិកភណឍ កបុងលកុងតាំបនធ់សៀមរាប៣ ក ់  យកដ្ឋឌ នគណៈកមយការអនថរលកសួងបនថធដ្ឋោះលសាយធោលនធោបាយដើធវើបុរ ើ
វបផធម៌ ធទសចរណ៍២ ក ់  យកដ្ឋឌ នលទលទងប់ធចចកធទស និងគធលមាងអនថរវសិ័យ៣ ក ់  យកដ្ឋឌ នធរៀបចាំដដនដើ និង
លគបល់គងលាំធៅដ្ឋឌ នកបុងឧទានអងគរ១០ ក ់ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនក៍សិកមយ និងស គមន៤៍ ក ់ យកដ្ឋឌ នលគបល់គងទឹ់ក
៥ ក ់  យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទាន និងបុរាណវទិាបងាក រ៥ ក ់  យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរ  
៦ ក ់ យកដ្ឋឌ នរដឌបាល បុគគលិក និងសមាម រោះ៣ ក់ អងគភាពលគបល់គងប់រសិាទ ន “EMS”២ ក ់ និងលកុមការងារអធិការ
កិចច២ ក ់សរុបចាំនួន១០០ ក់៕ 
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 ម្រកុម្ការងារ្ហរម្ន៍្ម្រប្ចាាំ ម្រ្ុកអងគ រធាំជួយ្ង់ផទេះ និ្ងបុ្កអណដូ ង២ដល់ពលរដឋ ម្រកីម្រក

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

លកុមធលខាធិការដ្ឋឌ នស គមនល៍បចាំលសុកអងគរធាំ ដដលដឹក ាំធដ្ឋយអគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ 
កាលពើសបាឋ  ៍កនវងធៅ បានចុោះជួយធធឝើផធោះរបស់លបជាពលរដឌមួយខ្បង និងបានបុកអណឋូ ងទឹកចាំនួន២ ដល់ពលរដឌដដល
មានជើវភាពខ្ឝោះខាត។  
 
កបុងអាំ ុងធពលចុោះសួរសុខ្ទុកខលបជាពលរដឌកបុង ុាំ កដ់សបង លសុកអងគរធាំ ឯកឧតថមអគគ យករង បានជួបលបជាពលរដឌ
ដដលមានជើវភាពខ្ឝោះខាត ធ ើយបានជួយជាសមាម រមួយចាំនួនដល់ពួកធគកបុងការសង់ផធោះ ដូចជាសសរ ដដកធោល រមួនិង
ថវកិាមួយចាំនួន។ ធលៅពើធនោះ តបាមសាំណូមពររបស់លបជាពលរដឌចាំនួន២លគួសារ កបុង ុាំធោលធៅខាងធលើ ឯកឧតថម
លបធានលកុមការងារស គមន ៍កប៏ានជួយបុកអណឋូ ងទឹកចាំនួន២ផងដដរ សលមាបក់ារធលបើលបាស់លបចាំម្ថង។ 
  
គួររឮកថ្ន កបុងដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ លកុមធលខាធិការដ្ឋឌ នស គមនរ៍បស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចុោះពិនិតរ អនុញ្ញដ ត
សាងសង ់ និងជួសជុលតូចាចចាំនួន ២៤៣ករណើ  កបុងធ ោះបានអនុញ្ញដ តចាំនួន ១៣៥ករណើ ។ កបុងចាំធ្ម ១៣៥
ករណើ ធ ោះ រមួមាន លសុកលបាសាទបាគង ១៥ករណើ  លសុកអងគរធាំ ៨ករណើ  លសុកពួក ១៨ករណើ  លកុងធសៀមរាប ៩០ករណើ  
និងលសុកប ធ យលសើ ៨ករណើ ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

  
 

 
អនក ុាំដូន្ខ្កវនឹ្ង  ួលបាន្សាា ន្ទប្តុងងែជី្ញចាំណងនដពីអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 
ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ធដ្ឋយធមើលធ ើញពើទុកខលាំបាកកបុងការធធឝើដាំធណើ ររបស់លបជាជនកបុង ុាំដូនដកវ លសុកពួក ដដលលតូវធធឝើដាំធណើ រកាត់សាភ នចស់
លទុឌធលទម ឆវងមកលកុងធសៀមរាប អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានសាទ ប សាភ នធបតុងថយើ ធដើមផើជាលបធោជន៍ដល់អបក ុាំដូនដកវ
ទាំងមូល។ សាភ នធបតុងថយើធនោះ នឹងសលមួលដល់ការធធឝើដាំធណើ ររបស់លបជាពលរដឌកបុង ុាំដូនដកវ ទាំងរដូវលបាាំង និងវសា។ 
 
អស់ជាធលចើនឆ្ប ាំមកធ ើយ ដដលអបក ុាំដូនដកវ បានធលបើលបាស់សាភ នធឈើមួយកដនវង ដដលឆវងកាតអូ់រដាំរ ើសាវ ប ់ កាតា់មផវូវ
ធលើខ្បងបារាយណ៍ខាងលិច មកកាន់លកុងធសៀមរាប។ សាភ នធឈើមានសភាពលទុឌធលទម ធ ើយការធធឝើដាំធណើ រមិនអាំធ្យ
ផលធទកបុងរដូវវសា ធដ្ឋយសារទឹកជនល់ិចខាវ ាំង និងធពលខ្វោះលិចភូមិដដលធៅជាបធ់ ោះផង។ 
 
ធលាក រ  ម វចិិលត បុគគលិកបធចចកធទស យកដ្ឋឌ នលគបល់គងទឹកម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងថ្ន សាភ នធបតុងថយើធនោះ គឺ
ភាជ បព់ើ ុាំដូនដកវ ធៅលកុងធសៀមរាប។ ធលាកបដនទមថ្ន សាភ នចស់មានទាំ ាំតូច ធ ើយការធធឝើដាំធណើ រកបុងរដូវវសាមានភាព
លាំបាក និងអាចធលោោះថ្នប កធ់បើធៅបនឋធលបើលបាស់ជាបនថធទៀត។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

កបុងធពលចុោះពិនិតរការដ្ឋឌ នសាងសងធ់ៅម្ថងទើ១៣ ដខ្កកកដ្ឋ ធលាក វចិិលត ពនរល់ថ្ន សាភ នធបតុងថយើធនោះគឺឆវងកាតល់បឡាយ
រ ាំធដ្ឋោះទឹកជាំនន់ពើលកុងអងគរ លកុងធសៀមរាប ធៅសធឹងពួក និងសធឹងលពោះលសុក។ ធដ្ឋយសារសាភ នតូច ធធឝើឱរមាត់លបឡាយរមួតូច 
ដូធចបោះធពលធភវៀងខាវ ាំងមានជាំននទឹ់កធភវៀង ដតងជនល់ិចភូមិដកផរៗធ ោះជានិចច។ ការសាទ ប សាភ នថយើធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា 
បានសាឋ រ និងពលងើកមាតល់បឡាយ ធដើមផើសលមួលចរនថទឹក និងអាចរ ាំធដ្ឋោះទឹកបានធលឿនជាងធពលមុនៗ។ 
 
សាភ នធបតុងថយើខាងធលើចបធ់ផថើមសាងសងធ់ៅចុងដខ្ មិថុ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយធលោងនឹងបញ្ចបធ់ៅរយៈធពល៣ដខ្ប ធ ប។់ 
សាភ នធនោះមានលបដវង ២៤ដម លត និងទទឹង ៣,៥ដម លត៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចករ ជូីន្ដាំណឹង រ្ ពីីការទរៀប្ចាំចរាចរឯក ិ្ទៅផលូវខាងទម្រកាយម្របាសា អងគ រវតរ  

ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងវិ្័យឯកជន្រមួ្ោន  ាំ កូន្ទ ើជ្ញង២០០០ទដើម្ទៅប្រទិវណ 

ខាងទកើតទខាល ងវារប រម្របាសា តាម្រពហែ  

ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាស ការជាមួយសមាគមធនធានមនុសសធខ្តថធសៀមរាប និងសមាគមធទសចរណ៍ធខ្តថធសៀមរាប បាន
បធងកើតកមយវធិើដ្ឋាំធដើមធឈើលបធភទកលមចាំនួនជាង២០០០ធដើម ធៅតាំបន់បរធិវណធខាវ ងទឝ រខាងធកើតលបាសាទាលព យ កាលពើ
ម្ថងទើ១៤ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ ដដលមានសមាជិកជាង៥០ស ឌ្ ោរ និងលកុម  ុនបធលមើឱរវសិ័យធទសចរណ៍ចូលរមួ។     
រ ើឯចាំនួនអបកចូលរមួដ្ឋាំមានលបមាណជាង២០០០ ក ់ដថមទាំងមានអបកផថល់ឧបតទមកមយវធើ ៧លកុម  ុនផងដដរ។ 
  
ធលាក យតិ សូវា ត លបធានលគបល់គងដផបកកាតល់កើធឈើរបស់ យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌ និងបរសិាទ នម្ន
អាជាញ ធរជាតិអបា បានឱរដឹងថ្ន កូនធឈើដដលយកមកដ្ឋាំសរុបទាំងអស់ចាំនួន២១៧០ធដើម មាន៖  ងនួន១៥០៤ធដើម 
ធបង២៧៥ធដើម និងលកញូង៣៩១ ជាលបធភទកលមនិងមិនសូវសមផូរកបុងតាំបនអ់ងគរ។ កូនធឈើទាំងអស់នឹងរស់លគបធ់ដើម 
ធល ោះមជឈដ្ឋឌ នជុាំវញិមិនមានការបាំតវ ញ ធ ើយលបដ លជា៧ធៅ១០ឆ្ប ាំ ម្លពពូជធនោះនឹងលូតលាស់លាបាំផុត ធលកាមការដថទាំ
ពើបុគគលិកម្លពធឈើកបុងឧទានអងគរធពលដ្ឋាំរចួ។ ដូធចបោះធ ើយ លកុមការងារម្លពធឈើធលៅពើមានតួ ទើលទលទងល់បាសាទធ ើយ    
គឺយកចិតថទុកដ្ឋកខ់ាវ ាំងធលើការការ របរសិាទ នជុាំវញិលបាសាទ។  
 
ធលាក  ឝើលពិ ធៅ លបធានកវឹបលបតិបតថិករធទសចរណ៍ធសៀមរាប )STC) បានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាធលើកទើ១ដដល STC 
បានលបមូលលបតិបតថិករធទសចរណ៍ជាង៣០សាទ បន័ធដ្ឋយមានអបកចូលរមួជាង២០០០ ក ់ ចូលរមួដ្ឋាំកូនធឈើ ងនួននិង
កូនធឈើដម្ទធទៀតធដើមផើផសពឝផាយទើលកុងធសៀមរាបឱរកាវ យជាតាំបនធ់ទសចរណ៍លបកបធដ្ឋយនិរនថរភ៍ាព ធដើមផើរមួចាំដណក
ទាំងដថរកាបរសិាទ ន ការលទលទងល់បាសាទ ទកទ់ញធទសចរ ដដលលបតិបតថិករធទសចរណ៍ទាំងអស់គួរធធឝើធដើមផើសងធៅ     
អងគរវញិ។ 
 
ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរបានឱរដឹងពើធោលបាំណងម្នការ
ធរៀបចាំកមយវធិើដ្ឋាំកូនធឈើធនោះថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរាដតលបារពនពិធើដ្ឋាំធដើមធឈើជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ដតធនោះជាករណើ ពិធសសដដល
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ការជាមួយភាប ក់ងារឯកជនជាធលចើន រមួទាំងយុវជនឱរចូលរមួចាំដណកដថរកាបរសិាទ ន អភិរកសពូជ
ធឈើដដលជិតផុតពូជ ធដើមផើតបសបងធៅអងគរវញិ ធល ោះពួកោត់អាលស័យផលនឹងអងគរ។ ធលើសពើធ ោះធទៀត កមយវធិើធនោះជាការ
ចាំដណកមួយម្នការបធលមើឱរការអប់រ ាំធបតិកភណឍ ាមរយៈការបណថុ ោះប ថ្ លសិសសធៅវទិាល័យធៅលសោះលសង់ឱរពួកធគធចោះ
លសឡាញ់ ដថរកា លសាវលជាវមរតកធបតិកភណឍ កបុងតាំបនឱ់របានលបធសើរបនថពើមនុសសចស់។ 
 
ធលាក ខាន ់ សារ  ន តាំ្ងស ឌ្ ោរឡាកគ់ើអងគរ ដដលបានចូលរមួកបុងទិវាដ្ឋាំកូនធឈើធនោះ បានសដមថងនូវការចប់
អារមយណ៍ថ្ន វាការសងគមដដលធយើងលតូវចូលរមួទាំងអស់ោប ដ្ឋាំធដើមធឈើ ធល ោះវាបានទាំងការ របរសិាទ នផង ជាការដចក
រ ាំដលកគាំរូលាដល់សងគមផង និងជួយធលើកតម្មវធទសចរណ៍ផង៕ 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    183 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ទ្ចករ ជូីន្ដាំណឹង រ្ ពីីការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើ ខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ 

ទៅតាម្ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាអនុ្ញ្ញា តចាប់្ជួ្ជុល ា្ំណង់ម្រប្ទភ ម្រសាលចាំនួ្ន្ ១០៦១ ករណីកនុ ងតាំប្ន់្រម្ណីយ

 ឋ ន្អងគ រ ឆ្ន ាំ ២០១៧ និ្ងឆ្ា្ ី១នន្ឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លកុមការងារស គមន៍អាជាញ ធរជាតិអបសរាបាន និងកាំពុងបាំធពញការងារោ ងសលសាកស់លសាាំកបុងការចុោះផសពឝផាយអាំពើ
ធោលការណ៍ដថរកាធបតិកភណឍ  បទដ្ឋឌ នគតិយុតថិធផសងៗសថើពើការសាងសង ់ ការធលបើលបាស់ដើធវើកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
និងធដ្ឋោះលសាយរាល់ទុកខលាំបាករបស់លបជាពលរដឌដដលរស់ធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
ធោងាមរបាយការណ៍របស់លកុមការងារស គមន៍អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធលើកថ្ន ឆ្ប ាំ២០១៧ លបធភទសាំណង់ដដលលតូវ
បានអនុញ្ញដ តរមួមានការតសាំោបផធោះ ការជួសជុលជញ្ញជ ាំង ជធណថើ រ ដាំបូលផធោះ ការបថូរសសរ ការសងល់ទុងមាន ់ ទ លជូក 
ធលោលធោ ជលងុកលសូវ បងគន់អ ម័យ ចាំនួន ៤៧៥ ករណើ  និងឆមាសទើ១ ម្នឆ្ប ាំ២០១៨ បានចាំនួន៥៨៦ ករណើ ។ 
 
ទនធឹមោប នឹងការអនុញ្ញដ តការជួសជុលសាំណងល់បធភទលសាល កបុងឆ្ប ាំ២០១៧ លកុមការងារស គមនក៍ប៏ាន ាំយកនូវកញ្ចប់
លទលទងសុ់ខុ្មាលភាពមាថ យ និងទរក ( ើត) ដចកជូនបងបាូនស្តសថើអបកលសុកអងគរ ដដលធទើបដតសលមាលកូនរចួថយើៗ       
ចាំនួន៦០៥កញ្ចប ់ កបុងលកុង/លសុកចាំនួន ៥ គឺលកុងធសៀមរាបចាំនួន ៩១ កញ្ចប ់ លសុកលបាសាទបាគងចាំនួន ៩៦ កញ្ចប់    
លសុកអងគរធាំចាំនួន ៦៩ កញ្ចប ់លសុកប ធ យលសើចាំនួន១៤០កញ្ចបផ់ងដដរ។ 
 
កបុងធ ោះដដរ ធដើមផើចូលរូមធលើកកមភស់ជើវភាពអបកលសុកអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានកសាងធ ដ្ឋឌ រច មភន័នរូបវនថជាធលចើន
ាមមូលដ្ឋឌ នដូចជា ផវូវថបល់ ការសាថ រលបពន័នធារាសាស្តសថសលមាប់ការបងកបធងកើនផលកសិកមយ ផថល់ពូជកសិកមយ វបផកមយ     
សិបផកមយ ផថល់បធចចកធទសកសិកមយ ឧបតទមមថវកិាមនុសសធមដ៌ល់លគួសារជួបទុកខលាំបាកធល ោះធលោោះទុរភិកស ខ្រល់កស្ត ថ ក់     
ធភវើងធឆោះផធោះ ឧបតទមមោាំលទវសិ័យសាស  ឧបតទមមសាំធលៀកបាំ កឯ់កស ឌ្ នលបជាការ រភូមិ ដថរកាបរសិាទ ន ដ្ឋាំធដើមធឈើ
ធដើមផើជាការធលើកកមភស់ធទសភាពវបផធម៌ និងការជួសជុលដថរកាអភិរកសលបាសាទ  ធៅកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ។ 
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ឯកឧតរម្ ហង់ ទៅ ចុេះ្ួរ្ុម ុកខ និ្ងទម្រកើន្រឭំកម្ស្តន្រ -ីបុ្រគ លិកទម្រៅឧ ាន្អងគ រឱយ 

ប្ាំទពៅកាតពប កិចាជ្ញពលរដឋ ឱយបាន្ម្ររប់្ោន ទៅនងតទបាេះទឆ្ន តខាងមុ្ម! 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
រយៈធពល៤ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ១៧ ដល់ម្ថងទើ២០ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងទទួលបនធុក
 យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចុោះជួបសាំធណោះសាំ្លនិងទទួលទនអាហារ
សាមគគើជាមួយមស្តនថើ-បុគគលិក ភាប កង់ារអភិរកសលបាសាទនិងពលករធលៅឧទានអងគរចាំនួន១៥៥ ក ់ ដដលមកពើទើាាំងធផសងៗ 
ោប ដូចជា ធៅអភិរកសដ្ឋឌ នភបាំគូដលន ចាំនួន៥៤ ក ់ធៅលបាសាទធបងមាលា សាភ នទ័ពជយ័ និងសាភ នលពោះទិស សរុបចាំនួន៥១
 ក ់លបាសាទធៅលសើវបុិល វតថធចតិយ ប ធ យអាំពិល កាលសាភ ន និងប ធ យខ្រង សរុបចាំនួន៥០ ក។់ 
  
ឯកឧតថមបានធលើកធ ើងថ្ន បងបាូនដដលឈរធជើងធៅាមទើាាំងធលៅឧទានអងគរ គឺមានតួ ទើសាំខាន់្ស់កបុងការធមើល
ការខុ្សលតូវធដ្ឋយតធ ល់ធៅាមធោលធៅធរៀងៗខ្វួន បធញ្ច ៀសបានោ ងលានូវរាល់ការអនថរាយធផសងៗដដលធកើតធ ើងជា
យថ្នធ តុប ថ្ លឱរប ោះ ល់ដល់លបាសាទ និងធសាភណឍ ភាពម្នលបាសាទជាធដើម។ 
 
ឯកឧតថមបានដថវងអាំណរគុណដល់មស្តនថើ-បុគគលិក ភាប ក់ងារ និងពលករទាំងអស់ដដលបានខិ្តខ្ាំបាំធពញការងារោ ងលា និង
សូមធកាតសរធសើររាល់សាប ម្ដដថរកា ធធឝើោ ង្ឱរកិចចការអភិរកសមណើ យដ្ឋឌ នអងគរមានចើរភាព និងកានដ់តធលចធធាវ ជា
សាកល ស័កថិសមជារមណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសថដដលមានធ យ្ ោះលផើលាញ។ 
 
កបុងឱកាសធ ោះដដរ ឯកឧតថមកមិ៏នធភវចរ ាំឭកដល់មស្តនថើ-បុគគលិក ភាប ក់ងារអភិរកសលបាសាទ និងពលករទាំងអស់ដដលមាន
ធ យ្ ោះធបាោះធឆ្ប ត លតូវធលតៀមខ្វួនធៅធបាោះធឆ្ប តឱរបានលគប់ោប ធដើមផើបាំធពញកាតពឝកិចចជាពលរដឌដដលមានសិទនិធលជើសធរ ើសថ្នប ក់
ដឹក ាំដដលខ្វួនធពញចិតថធៅម្ថងទើ២៩ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ កុាំបើខ្កខាន៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណី ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៣ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាសាង្ង់វារប រ ឹក្ម្រាប់្ផគត់ផគង់ខ្ម្រ្ជិត១០០ហិកតាជូន្អនកភូមិ្ន្ររទម្រៅ  

្ងាក ត់ទោកចក ម្រកុងទ្ៀម្រាប្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ធឆវើយតបធៅនឹងសាំណូមពរនិងតលមូវការជាកដ់សឋងរបស់លបជាពលរដឌធៅភូមិនគរធលៅ សងាក ត់ធោកចក លកុងធសៀមរាប 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា កាំពុងសាងសងទ់ឝ រទឹកមួយកដនវងធដើមផើលគបល់គងនិងសឋុកទឹកទុកធលបើលបាស់កបុងរដូវលបាាំង។ អបកជាំ ញ
ពនរល់ថ្ន ទឝ រទឹកថយើធនោះមានទើាាំងកបុងអូរខ្វូត ធៅធលើទាំនបច់ស់ដដលអបកភូមិធកថ្នទាំនបធ់លាកាស ត ់ នឹងអាចលគបល់គង
ទឹកសលមាបធ់លសាចលសពដលសចមាក រនិងដាំ្ាំធផសងៗរបស់ពលរដឌជិត១០០  កិា។ 
  
 
អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគប់លគងទឹក ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលាក ធភឿន សុ ើម បានឱរដឹងថ្ន ទឝ រទឹកដដលសង់ថយើធនោះ គឺ
ធធឝើាមសាំណូមពររបស់លបជាពលរដឌដដលលតូវការសឋុកទឹកធលបើលបាស់ធពលោយ នទឹកធភវៀង ឬកបុងរដូវលបាាំង។ មួយវញិធទៀត 
ធលាក សុ ើម បានបដនទមថ្ន ធនោះជាគធលមាងរបស់ យកដ្ឋឌ នលគបល់គងទឹកផងដដរ ធដើមផើរ ាំធដ្ឋោះជាំនន់ទឹកធភវៀងកបុងលកុងអងគរ 
និងលកុងធសៀមរាប លពមទាំងធដើមផើរកាទឹកធលកាមដើកបុងតាំបនអ់ងគរ។ 
  
ទឝ រទឹកធនោះមានបធ ថ្ យជាង ២០ដម លត និងទទឹងលបមាណ ១៨ដម លត  ូរកាត់អូរខ្វូត ដដលរ ាំធដ្ឋោះទឹកធភវៀងធៅសធឹងពួក 
និងសធឹងលពោះលសុក។ កនវងមកអបកភូមិមានទាំនប់មួយធ យ្ ោះ ទាំនប ់ ធលាកា ស ត ់ ដដលោយ នបធចចកធទសទឝ រទឹកលតឹមលតូវ 
ធ ើយអាចលតឹមដតទប់ទឹក ដតមិនមានលបពន័នបងាូរធចញធ ើយ ដូធចបោះធពលខ្វោះធធឝើឱរជនល់ិចភូមិដកផរ ធពលទឹកជនធ់ ើង      
ខាវ ាំង។  
 
ទឝ រទឹកដដលកាំពុងសាងសងធ់នោះ លតូវបានដ្ឋកធ់ យ្ ោះថ្ន ទឝ រទឹក ធលាកា ស ត ់ សាងសងច់ប់ពើម្ថងទើ១៩ ដខ្មិថុ  ឆ្ប ាំ
២០១៨ ធដ្ឋយធលោងនឹងបញ្ចបធ់ៅរយៈធពល៣ដខ្ប ធ ប ់ និងមានលបជាពលរដឌចាំនួន ជាង៥០០លគួសារ ទទួលផល      
ធលបើលបាស់ទឹកពើសាំណងទ់ឝ រទឹកធនោះ។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន ាមការធលើកធ ើងរបស់ ធលាក សុ ើម ទឹកធភវៀងធៅឆ្ប ាំធនោះកបុងតាំបនអ់ងគរ មានភាពយតឺោ វជាងឆ្ប ាំមុនបនឋិច 
ប ុដនថការលគប់លគងទឹកោយ នបញ្ញា ធចទធ ើយ។ កបុងធ ោះដដរអបកជាំ ញទឹកបញ្ញជ ក់ថ្ន ធលកាយមានការសាឋ រលបព័ននបងាូរ  
ចបព់ើឆ្ប ាំ២០១២មក លកុងអងគរ និងលកុងធសៀមរាប មិនមានជាំននទឹ់កធភវៀងធកើតធ ើងធ ើយ គឺជន់ធៅតាំបន់ជាយលកុង ឬធៅ
ដផបកខាងធលកាមបនឋិចបនឋួចដតប ុធ ត្ ោះ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 

    
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា្ទម្រម្ចជួ្ជុលផលូវភូមិ្មួ្យខ្មសជូន្ម្រប្ជ្ញពលរដឋ ភូមិ្លនល ុាំបារង 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លសបាមសាំណូមពរ និងតលមូវការជាកដ់សថងម្នលបជាពលរដឌភូមិលម្ល  ុាំបាគង លសុកលបាសាទបាគង ធខ្តថធសៀមរាប ដដល
សទិតធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានសធលមច ជួសជុលផវូវលាំមួយដខ្សដដលមានលបដវង២៨០០ដម លត ដដល
បធលមើដល់ធសចកថើលតូវការធលបើលបាស់លបចាំម្ថងរបស់អបកភូមិ។  
 
កបុងពិធើធបើកការដ្ឋឌ នជួសជុលផវូវ  រធសៀលម្ថងទើ២៥ ដខ្កកកដ្ឋធនោះ ធលាក លុយ ឆន ធម ុាំ ុាំបាគង បានបញ្ញជ ក់ថ្ន ផវូវលាំ
មួយដខ្សធនោះជាផវូវបុរាណដដលលបជាពលរដឌកបុងភូមិលម្លអាលស័យធលបើលបាស់ជាលបចាំ។ ប ុដនថ ផវូវធនោះបានរងការខូ្ចខាត
ធដ្ឋយអធនវើ ធដ្ឋយកដនវងខ្វោះបានបាកដ់ើ ធកើតជាជងាុកតូចធាំ និងកដនវងខ្វោះធទៀតតូចចធងាៀត ដដល ាំឲ្រលបជាពលរដឌជួបការ
លាំបាកធលចើនកបុងការធធឝើដាំធណើ រ។  
 
ធលាក ធិននើ វធូិ អភិបាលរងលសុកលបាសាទបាគងបានធលើកធ ើងកបុងពិធើធបើកការដ្ឋឌ នធនោះថ្ន កបុង មអាជាញ ធរលសុក កដូ៏ច
ជាអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន ធលាកពិតជារ ើករាយ និងដថវងអាំណរគុណោ ងលជាលធលៅចាំធ ោះអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានសធលមច
ជួសជុលផវូវមួយដខ្សធនោះជូនលបជាពលរដឌ ជាពិធសស ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដល
បានជួយសលមបសលមួល និងចាំ្យថវកិាតធ ល់ខ្វួនកបុងការងារជួសជុលធនោះ។ 
  
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ ដដលបានអធញ្ជ ើញជាអធិបតើកបុងពិធើធបើកការដ្ឋឌ នធនោះមានលបសាសនថ៍្ន ផវូវភូមិមួយដខ្សធនោះសទិតធៅ
ធលើខ្បងបារាយណ៍បុរាណ ប ុដនថ ជាតលមូវការចាំបាចរ់បស់លបជាពលរដឌកបុងការធធឝើដាំធណើ រលបចាំម្ថង ធទើបអាជាញ ធរជាតិអបសរា
ធលកាយទទួលបានសាំធណើ សុាំជួសជុលពើលបជាពលរដឌ សធលមចបញ្ជូ នមស្តនថើជាំ ញ ធដើមផើសិកាអាំពើលទនភាពម្នការជួសជុល
កបុងកលមិតមួយ ដដលមិនប ោះ ល់ដល់បុរាណដ្ឋឌ ន។ 
  
ធលកាយការសិការបស់មស្តនថើជាំ ញធ ើញថ្ន ការជួសជុលផវូវធនោះគឺលតូវធធឝើធ ើងធដ្ឋយលោនដ់តអាចបាំធពញដើ លតងជ់ងាុកតូចធាំ 
ឈូសពលងាបទើទួល និងសមាា តដមកធឈើខ្វោះៗដដលធទរមកធលើផវូវប ុធ ត្ ោះ មិនអាចឈូសឆ្យលទង ់ លទយធាំ ឬពលងើក
បដនទមធលើសពើផវូវបចចុបផនបធនោះធ ើយ។ ការអភិវឌណធ ដ្ឋឌ រច សមភន័ន  កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺលតូវគិតគូរខាវ ាំង ធជៀស
វាងការអភិវឌណដដល ាំឲ្រប ោះ ល់ដល់បុរាណដ្ឋឌ ន ឬទើាាំងលបវតថិសាស្តសថ របស់អងគរ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯកឧតថមបដនទមថ្ន ធទោះជាោ ងធនោះកថើ ឯកឧតថមពិតជារ ើករាយដដលបានរមួចាំដណកជួយធដ្ឋោះលសាយទុកខលាំបាករបស់បង
បាូនលបជាពលរដឌ។ ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមកប៏ានសាំណូមពរដល់លបជាពលរដឌឲ្រជួយដថទាំសមិទនផលដដលសធលមចបាន
ធនោះឲ្របានលា និងធលបើលបាស់បានយូរតធៅធទៀត។ ជាពិធសស លតូវរមួោប ដថរកានូវធបតិកភណឍ អងគរ ធដ្ឋយមិនធធឝើអឝើដដល    
 ាំឲ្រប ោះ ល់ដល់លបាងគលបាសាទ ឬបុរាណដ្ឋឌ ន   និងរមួោប ធោរពចាប ់ និងធោលការណ៍   ដដល កព់ន័ននឹងការ
អភិរកសធបតិកភណឍ ជាធដើម៕ 

 

  

 

  
 
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាកាំពុងដាំទណើរការជួ្ជុលកាំណាត់ផលូវមិ្តរភាពកម្ាុជ្ញ-កូទរ៉េ  

ខ្ដលាន្ម្រប្ខ្វងជ្ញង ៧០០ខ្ម្ ម្រត 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធដ្ឋយចរាចរណ៍ ការដឹកជញ្ជូ នធាំៗធលើកាំ្តផ់វូវមិតថភាពកមភុជា-កូធរ   (ផវូវសាឝ យធាំ) ធធឝើឱរផវូវធនោះរងការខូ្ចខាតមួយចាំនួន
ធាំ។ ធដ្ឋយធមើលធ ើញពើការលាំបាករបស់លបជាពលរដឌោ ងដូធចបោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា បាននិងកាំពុងធផថើមការជួសជុលធ ើង
វញិ ធដើមផើសលមួលចរាចរណ៍ដល់ការធធឝើដាំធណើ ររបស់លបជាពលរដឌមូលដ្ឋឌ ន។ 
  
បចចុបផនបអាជាញ ធរជាតិអបសរាកាំពុងដាំធណើ រការជួសជុលលទងល់ទយធាំធលើកាំ្ត់ផវូវមិតថភាពកមភុជា-កូធរ   ដដលមានទើាាំងផវូវ
បាំដបកផវូវជាតិធលខ្៦ ពើចាំណុចផារសាឝ យធាំខាងធកើត កាតា់មរងឝងមូ់លម្លពគុយធៅដល់ផារលពោះដ្ឋកដ់ដលមានលបដវង
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សរុប៧៥០ដម លត ធលកាមថវកិាមូលនិធិលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨។ គធលមាងជួសជុលធនោះ នឹងលតូវជួសជុលចកល់គឹោះធ ើងវញិលតង់
ចាំណុចដដលខូ្ចខាតខាវ ាំង ធ ើយចកប់ាំធពញចាំណុចដដលមានលក ូងតូចធាំ ធធឝើោ ង្ឱរកាំ្តផ់វូវជាតិធនោះមានសភាព
លាលបធសើរធ ើងវញិ។  
 

ធលាក ធ ង គឹមធ ង លបធាន យកដ្ឋឌ នលទលទងប់ធចចកធទស និងគធលមាងអនថរវសិ័យម្នអគគ យកដ្ឋឌ នអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
បានឱរដឹងថ្ន លកុមការងារនឹងលតូវចាំ យធពលធវលាអនុវតថគធលមាងធនោះរយៈធពលចាំនួន១ដខ្។ រ ើឯការជួសជុលដកលមាផវូវធនោះ 
គឺធធឝើធ ើងជាអធនវើរៗធៅាមសាទ នភាពផវូវដដលខូ្ចខាតជាកដ់សថង។ មា ងធទៀតធដ្ឋយសារសងខាងផវូវ លបព័ននបងាូរទឹកលតូវ
បានកកសធោះធដ្ឋយសារការចកដ់ើលុប និងខ្ភស់ជាងផវូវធៅាមមុខ្ផធោះរបស់លបជាជនមួយចាំនួន ប ថ្ លឱរផវូវរងការខូ្ច
ខាតមួយកលមិតដថមធទៀត ដូធចបោះជាជាំហានប ធ ប់លកុមការងារកម៏ានគធលមាងសាថ រលបពន័នបងាូរធ ើងវញិធដើមផើរ ាំធដ្ឋោះទឹក និង
រកាគុណភាពផវូវ។  
 

ធលាកបានបញ្ញជ ក់ថ្នធៅធពលខាងមុខ្អាជាញ ធរជាតិអបសរានឹងមាន វធិានការសាថ រលបពន័នបងាូរទឹកទាំងអស់ធៅាមផវូវដដល
សទិតធៅធលកាមការលគបល់គងរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលកាយពើបញ្ចប់ការជួសជុលធលើកាំ្តផ់វូវធនោះ។ ធលាកកប៏ាន        
សាំណូពរដល់លបជាពលរដឌដដលធៅសងខាងផវូវទាំងអស់មានការធោគយល់ និងចូលរមួស ការធដើមផើដថរកាផវូវឱរសទិត
ធៅគង់វងសយូរអដងឝង។  
 

គួររ ាំឭកដដរថ្ន ផវូវមួយដខ្សរធនោះធដើមធ ើយ គឺជាផវូវដើ និងបានដកដលបជាផវូវលគួសលក មាមរយៈគធលមាង ទើភាប កង់ារអភិវឌណន ៍
និងស លបតិបតថិការកូធរ   ធកកាតថ់្ន KOICA។ ធៅឆ្ប ាំ២០០៩ ធលកាមជាំនួយឥតសាំណងរបស់សាធារណរដឌកូធរ   ាមរយៈ 
KOICA ដដដល បានដកដលបផវូវធនោះមកជាផវូវលកាលធៅស ូវញិ ធដើមផើងាយលសួលដល់លបជាជនធធឝើដាំធណើ រឆវងកាតប់ានលបធសើ
ជាងមុន៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯកឧតរម្ ្ុម ្ងាប រ រឭំកភាន ក់ងារម្របាសា  និ្ងបុ្រគ លិកសាម្ន្ទ រីទៅទបាេះទឆ្ន តទដើម្បី 

ប្ាំទពៅកាតពប កិចាជ្ញពលរដឋ លា  

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងទើ២៦ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ទទួលបនធុក
 យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍អងគរ និង យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនវ៍បផធម ៌ សារមនធើរ និងបទដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ  បានជួបជុាំ
សាំធណោះសាំ្លជាមួយភាប កង់ារលបាសាទ និងបុគគលិកសារមនធើរដដលសទិតធលកាមការលគប់លគងរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា 
សរុបជាង៥០០ ក។់  
 
កបុងពិធើជួបលកុមការងារដធ៏ាំធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បានធកាតសរធសើរចាំធ ោះលកុមការងារទាំងអស់ ដដលបានខិ្តខ្ាំ
បាំធពញការងារ ធដ្ឋយឆនធៈមុតមាាំ និងមានការទទួលខុ្សលតូវខ្ភស់ចាំធ ោះមុខ្ ទើរបស់ខ្វួន ធធឝើឲ្រការងារលគបល់គងអងគរទទួល
បាននូវភាពធជាគជ័យជាបនថប ធ ប់ធលើឆ្កអនថរជាតិ។  
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្ន ភាពធជាគជយ័ម្នការងារលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺជាធមាទនភាពរបស់ធយើងទាំងអស់ោប  ដដល
បានធដើរាមធោលនធោបាយ ដល៏តឹមលតូវរបស់លបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ធលកាមការដឹក ាំរបស់ សពមតចអគគមហា
ពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន ដដលមានចកខុវសិ័យដវងឆ្ង យ និងមានធោលនធោបាយចាស់លាស់កបុងការងារលគបល់គង
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ធទោះជាោ ងធនោះកថើ ឯកឧតថមកប៏ានធលកើនរ ាំឭកឲ្រលកុមការងារបនថយកចិតថទុកដ្ឋកប់ដនទមធទៀត ជាពិធសស គឺការអតធ់យតនឹ់ង
ភាពឆ្គ ាំឆគងរបស់ធភញៀវធទសចរមួយចាំនួន ធដ្ឋយការដណ ាំ ឬហាម្តធ់ដ្ឋយ ករសមថើ និងកាយវកិារសមរមរ ម្ថវថបូរ កបុង
 មជាមាច ស់អងគរ ដដលមានអាររធមដ៌រុ៏ងធរឿង។ 
  
ធឆវៀតកបុងឱកាសសាំធណោះសាំ្លធនោះដដរ ឯកឧតថមក៏បានអាំ វ វឲ្រភាប ក់ងារលបាសាទ និងបុគគលិកសារមនធើរទាំងអស់ ាំ
ោប ធៅធបាោះធឆ្ប តឲ្របានលគប់ោប  កបុង មលបជាពលរដឌដខ្យរ ដដលលតូវទទួលខុ្សលតូវ ចាំធ ោះធជាគវាស អ គតរបស់លបធទស
ខ្វួន ធដ្ឋយមិនលតូវចញ់ធបាកការធ្ស  ឬការញុោះញងព់ើលកុមមនុសសដដលរារា ាំងមិនឲ្រធៅធបាោះធឆ្ប ត្មួយធ ើយ។  
 
ទនធឹមនឹងធនោះ ឯកឧតថមកប៏ានបញ្ញជ កផ់ងដដរ នូវគណបកសនធោបាយដដលមានលកខណសមផតថិលគបល់ោន ់ កបុងការដឹក ាំ
លបធទសជាតិ ធ ោះគឺគណបកសដដលមានសមតទភាពរកានូវសនថិភាព និងមានធនធានមនុសសលគប់លោនក់បុងការអភិវឌណជាតិ
លគបវ់សិ័យទាំងអស់។  
 
ជាចុងធលកាយ ឯកឧតថមបានធលកើនរ ាំឭកបុគគលិកទាំងអស់ឲ្រធលតៀមឯកសារ កព់ន័ននឹងការធបាោះធឆ្ប ត និងធៅធបាោះធឆ្ប តឲ្រ
បានលគបោ់ប  ជាពិធសស គឺធៅធបាោះធឆ្ប តជូនគណបកសដដលមានសមតទភាព ហា នថ្ន ហា នធធឝើ ធដើមផើបុពឝធ តុម្នការរកា
សនថិភាព និងការអភិវឌណជាតិពិតលបាកដ៕ 
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សាររខំ្លក ុកខ រប្្់ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្ និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ  

និ្ងជ្ញម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា ជូន្ចាំទ េះទោកម្រ្ី Lablaude ម្រពម្វារាំ ងម្រកុម្ម្ររួសារ 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ដខ្ កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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ផ្ផែកទ ី៨ 
ប្បចាំផ្ែសីហា 

 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាកាំពុងជួ្ជុលផលូវ៦០ខ្ម្ ម្រតខ្ដលរងនូ្វការមូចខាត 

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កាំ្ត់ផវូវ៦០ដម លត ចប់ពើសាភ ន គរ ូតដល់រងឝង់មូលអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានរងនូវការខូ្ចខាតធដ្ឋយអធនវើដដល        
ប ថ្ លមកពើទឹកធភវៀង និងកាំធណើ នចរាចរណ៍ខាវ ាំងបងកឲ្រមានការលាំបាកកបុងការ ធធឝើដាំធណើ ររបស់លបជាជននិង             
ធភញៀវធទសចរ។  
 
ធដ្ឋយពិនិតរធមើលធ ើញសាទ នភាពលាំបាកធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅម្ថងទើ១ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ បានកាំពុងធធឝើការជួស
ជុលកដនវងខូ្ចខាតទាំងធនោះោ ងសលសាក់សលសាាំឱរបានទនធ់ពលធវលាមុនធភវៀងធាវ កម់កធទៀត។ អាជាញ ធរជាតិអបសរាកសូ៏ម
ការធោគយល់អធាលស័យពើអបកធធឝើដាំធណើ រទាំងអស់ចាំធ ោះ បញ្ញា យតឺោ វកធ៏ល ោះធនោះជារដូវវសា ធ ើយមានធភវៀងធាវ ក់ជា
ធលចើនម្ថងដដលមិនអនុធលោោះដល់ការជួសជុល ធទើបប ថ្ លឱរមានការពនារធពលរ ូតដល់ម្ថងទើ០១ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
ធនោះ៕ 
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អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាយកបាច់តក ចូលរមួ្បុ្ណយ្ពទោកសាស្តសារ ចារយ Lablaude ទៅ ីម្រកុងបារី្  

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានសដមឋងអារមយណ៍ធលកៀមលកាំម្លកដលង ចាំធ ោះមរណភាពរបស់ ធលាកសាស្តសាឋ ចររ Pierre-André 
Lablaude  អបកជាំ ញការ adhoc ដផបកអភិរកសម្នគណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរ ធ ើយធលាកសាស្តសថចររបានបាំធពញ      
តួ ទើធនោះចប់ពើវ ិទើដាំបូង ដដលរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរលតូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លធៅកបុងបញ្ជ ើធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ធ លាាំងពើ
ធដើមទសសវតថឆ្ប ាំ១៩៩០មកធមវោះ។  
 
រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា បានធផញើសារ
រ ាំដលកទុកខចាំធ ោះការបាតប់ងរ់បស់ ធលាកសាស្តសាឋ ចររ Lablaude និងបានរ ាំលឹកនូវការងារជាធលចើនរបស់ធលាកកបុងការជួយ
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគររ ូតមកដល់បចចុបផនប។  
 
ជាមួយោប ធនោះ ធលាកជាំទវលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ាមរយៈតាំ្ងសាទ នទូតកមភុជា និងតាំ្ងអចិម្ស្តនថយក៍មភុជាលបចាំ
អងគការយូធណសកូធៅទើលកុងបារ ើស បានយកបាចត់ក ចូលរមួកបុងពិធើបុណរសពរបស់ ធលាកសាស្តសាឋ ចររ Lablaude ធដើមផើ
ចូលរមួធោរពវញិ្ញដ កខននរបស់ធលាកផងដដរ៕ 
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ម្រពេះម្ហាកសម្រតកម្ាុជ្ញទផា ើសាររខំ្លក ុកខដល់ម្ររួសារ្ពទោកសាស្តសាដ ចារយ Pierre-Andr– Lablaude 

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២១៨ 
 
ព្ពះករណុា ព្ពះបា សពមតច ព្ពះបរមនាថ ព្ពះនពរត្ដម ស៉ីហមុន៉ី ព្ពះមហាកសព្ត្ ម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា បាន
ធផញើលពោះរាជសាររ ាំដលកទុកខដល់លគួសារសព ធលាកសាស្តសាឋ ចររ Pierre-André Lablaude អបកជាំ ញការអាដ ុក (Ad 
hoc) ដផបកអភិរកស ម្នគណៈកមយការអាយសុើសុើ-អងគរ ដដលបានទទួលមរណភាពធៅម្ថងទើ២៨ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨  ទើ
លកុងបា រ ើស ធដ្ឋយជាំងឺោាំងធបោះដូង។ កបុងលពោះរាជសារដដលបានធផញើធៅ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនឋើលកសួងវបផ
ធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា លពោះមហាកសលតម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា បានសដមឋងនូវការធសាក
សាឋ យ ចាំធ ោះការបាតប់ងធ់លាកសាស្តសាឋ ចររ ដដលបានបាំធពញធបសកកមយអនឋរជាតិដវ៏ធិសសវសិាល ចបា់ាំងពើរមណើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរលតូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ លកបុងបញ្ជ ើធបតិកភណឍ ពិភពធលាកធៅឆ្ប ាំ ១៩៩២។ 
 
ជាមួយោប ធនោះ លពោះមហាកសលតម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា លទង់បានធលបាសលបទននូវធមដ្ឋយស ធមលតើ ថ្នប កម់ហាធសរ ើវឌណ 
ដល់សពរបស់ ធលាកសាស្តសាឋ ចររ Pierre-André Lablaude ធដើមផើឱរស័កឋិសមចាំធ ោះការលោះបងរ់បស់ធលាកសាស្តសាឋ ចររ 
កបុងការងារជាធលចើនធដើមផើបុពឝធ តុរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ៕ 
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កម្ែ វិធីអប់្រទំប្តិកភណឌ កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រប្ទងក ើន្ការយល់ដឹងនិ្ងករ មី្រ្ឡាៅ់រប្្់យុវជន្ 

ចាំទ េះម្រតកវប្បធម៌្ជ្ញតិកាន់្ខ្តខាល ាំ ង! 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
កបុងដាំធណើ រការអស់រយៈធពល៣ដខ្កនវងមកធនោះ កមយវធិើអបរ់ ាំយុវជនធបតិកភណឍ អងគរ ធលកាមកិចចស ការរវាងអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា ជាមួយនឹងអងគការោាំ រធករ ថ ិ៍មរតក មជឈមណឍ លយុវជនជាតិកមភុជា និងវសិ័យឯកជន បានតវ ស់បថូរឥរោិបថ      
ផបតគ់ាំនិត កថើលសឡាញ់ដល់យុវជនសយ័លគចិតថកបុងវសិ័យធនោះគួរឱរកតស់មាគ ល់។ 
  
កបុងដាំធណើ រទសសនកិចចធៅកានល់បាសាទបាតជុាំ  ម្ថងទើ០៦ សើហា ២០១៨ ធដើមផើធរៀនអាំពើការចុោះបញ្ជ ើសារធពើភណឍ វតទុបុរាណ
និងរធបៀបម្នការគូសបវងប់ាតលបាសាទ ធលាក អ ុក សុធា  យកមជឈមណឍ លយុវជនជាតិកមភុជារបស់លកសួងអបរ់ ាំ យុជន 
និងកើឡា បានធលើកធ ើងថ្ន ការងារអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ជាដផបកមួយដដលលកសួងបានយកចិតថទុកដ្ឋកដ់ល់ធកយងៗ ពិធសសធៅ
ធខ្តថធសៀមរាបដដលជាតាំបនធ់ទសចរណ៍សមផូរលបាងគលបាសាទ។ ធោលធៅគឺធដើមផើតលមងទិ់សសិកានិងផថល់ចាំធណោះដឹង
ធបតិកភណឍ វបផធមដ៌ល់ពួកធគ ឱរយល់ដឹងពើសមផតថិធបតិកភណឍ ជាតិ ឱរចូលរមួ និងយកចាំធណោះដឹងធៅបធលមើធសដឌកិចច
លគួសាររបស់ពួកធគ អ គត។ ាមការសធងកតរបស់ធលាកកនវងមក ការអបរ់ ាំធនោះបានតវ ស់បថូរឥរោិបទរបស់ធកយងៗពើការ
មិនដឹងអឝើទាំងអស់ មកជាដឹង ធ ើយលសឡាញ់ ចូលចិតថ និងលោះបង់ធពលធវលាធដើមផើចូលរមួ ធទោះបើជិតឆ្ង យ និងមានការ
ជាំរុញពើមាាបិាពួកធគជាខាវ ាំងផងដដរ។  
 
ធលាក ធខ្ៀវ ចន័ធ លគូឧធទធសម្នគធលមាងអប់រ ាំធបតិកភណឍ របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងថ្ន ធៅកបុងដខ្ទើ៣ធនោះ ធយើង
បានបធលងៀនយុវសិសសសយ័លគចិតថអាំពើលទឹសថើនិងការអនុវតថជាកដ់សថងធលើការចុោះបញ្ជ ើសារធពើភណឍ វតទុបុរាណនិងរធបៀបម្នការគូស
បវងប់ាតលបាសាទ។ កិចចការធនោះ ធធឝើធ ើងធដើមផើបធងកើនចាំធណោះដឹងកបុងការសធងកត ការគូសបវង ់ កតល់ារបាយការណ៍ោ ង
លមាិតធៅធលើអឝើដដលពួកធគបានធ ើញ និងធចោះពើរធបៀបវាស់ដវងលបាសាទឱរបានចាស់លាស់ ជាជាំនួយកបុងការសិកា
លសាវលជាវបានលាលបធសើរ។  
 
យុវជន ម ម មា ច ជាសិសសថ្នប កទ់ើ១១A ម្នវទិាល័យនគរធាំ បានចប់អារមយណ៍ថ្ន ធលកាយចូលជាយុវជនធបតិកភណឍ  គឺខ្វួន
បានយល់ដឹងធលចើនមរតកវបផធមជ៌ាតិ ពិធសសការលសាវលជាវធដ្ឋយតធ ល់ធៅាមភូមិសាស្តសថ មានលបាសាទប ធ យកថើនិង    
 ានើ។ ធលៅពើធ ោះក៏ធចោះពើរធបៀបសាកសួរពត័ម៌ានកបុងពិធើបុណរធផសងៗ ការចងលកងពត័ម៌ាន និងបានយល់ដឹងចាស់ពើ
ពិធើបុណរនិងលបវតថិសាស្តសថម្នលបាសាទដដលធាវ បដឹ់ងពើមុនមិនសូវចាស់។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

យុវតើ គឹម នឹង មកពើវទិាល័យនគរធាំដដរធ ោះ បានឱរដឹងថ្ន មូលធ តុដដលចូលជាយុវជនធបតិកភណឍ  គឺធល ោះចងយ់ល់
ដឹងពើសមផតថិដូនានិងពិធើធផសងៗដដលធៅធសសសល់កបុងតាំបនអ់ងគរ ធ ើយក៏ចងធ់ចោះចងដឹ់ងខ្វួនឯងផង។ កបុងការសិកា
ធនោះ គឺមានការលាំបាកបនថិចធពលធរៀនលទឹសថើ វាសយុលគសាយ ញ ដតធពលអនុវតថមិនជាលាំបាកធទ។ ធបើធលបៀបធធៀបកាលពើមុននិង
ធលកាយធពលចូលជាយុវជនធបតិកភណឍ  គឺដបវកជាខាវ ាំងសលមាបប់ាូន ធល ោះកាលពើមុនធពលចូលលបាសាទ គឺមិនដឹងធមើលអឝើ
ធ ើយ ធ ើយកមិ៏នសាគ ល់ថ្នវតទុធៅកបុងលបាសាទធគធធឝើតាំ្ងឱរអឝើ ធ ើយធពលកបុងភូមិលសុកធធឝើពិធើបុណរអឝើមួយកសូ៏វចប់
អារមយណ៍ដដរ ដតធពលធនោះទាំងធពលចូលលបាសាទនិងមានពិធើបុណរកបុងភូមិ គឺដតងដតចប់អារមយណ៍ថ្នមានអឝើដដលសាំខាន់ 
ធគធធឝើធដើមផើអឝើ មានាាំងពើធពល្ វាសាំខានដ់បបធម ចកបុងការរស់ធៅនិងមនុសសជាតិ៕ 
 

  
 

  
 

 កម្ែ វិធីអប់្រទំប្តិកភណឌ កុារ ប្ទងក ើន្វារាំ ងការយល់ដឹង ការចូលរមួ្ និ្ងការម្រ្ឡាៅ់ម្រតកវប្បធម៌្

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានស ការជាមួយអងគការោាំ រធករមរតក មជឈមណឍ លជាតិយុវជនកមភុជា និងសបផុរសជនធៅកបុង
ធខ្តថធសៀមរាប ធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើអាំពើកមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ដល់កុមារធៅសាលាសិកាលសោះលសងច់ប់ពើថ្នប កទ់ើ៥
ដល់ទើ៦។ កមយវ ើធើបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ ធលៅពើបធលងៀនលទឹសថើធៅកបុងថ្នប ក ់ កម៏ានកមយសិកាធៅាមរមណើ យដ្ឋឌ នតធ ល់ដូចជា 
លបាសាទ សារមនធើរ ពិធើធផសងៗធៅកបុងភូមិ និងផថល់ចាំធណោះដឹងាមរយៈការតតព់ណ៌ផងដដរ។ 
  
ធលាក ធខ្ៀវ ចន័ធ លគូឧធទធសម្នគធលមាងកុមារធបតិកភណឍ ពិភពធលាកនិងជាអបកជាំ ញបុរាណវទិាម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាបាន
ឱរដឹងធៅកបុងកមយសិកាធៅលបាសាទប ធ យកថើកាលពើម្ថងទើ០៥ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ ថ្ន ការចុោះសិកាដល់ទើាាំងគឺមាន        
ធោលបាំណងបធលងៀនសិសសឱរសាគ ល់ពើរច សមភននលបាសាទងាយៗ យល់អាំពើមូលដ្ឋឌ នលគឹោះម្នធករ ថ ិ៍មរតក យល់ពើអរយិធម៌
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ដខ្យរធៅសមយ័អងគរាមលបាសាទនើមួយៗ សាគ ល់ទើាាំងភូមិសាស្តសថចាស់ បណថុ ោះគាំនិតលសទាញ់ និងបណថុ ោះចិតថឱរពួកធគ
ចូលរមួការការ រឱរបានគង់វងស។  
 
ធលាកបដនទមថ្ន ធពល ាំពួកោត់មកលបាសាទធពលធនោះមិនរ ាំពឹងថ្នពួកោតទ់ទួលបានចាំធណោះដឹងទាំងលសុងធ ោះធទ ដូធចបោះ
លតូវសលមួល ករខ្វោះៗមកជា ករងាយៗ ធដើមផើឱរសាថ បប់ានធដ្ឋយមិនបានពនរល់ លមាិតធៅធលើលបវតថិសិលផៈដវងឆ្ង យ 
លោនដ់តពនរល់លបវតថិភូមិសាស្តសថ លបវតថិសាស្តសថ បកលសាយធ យ្ ោះលបាសាទ សម័យកាល និងធ យ្ ោះធសថច និងរច សមភនន
របស់លបាសាទរមួមាន កាំដពង ធខាវ ងទឝ រ កសិននុ សរសរ សរសរធពលជ សរសរធតា ប ដផថរ លពោះព វ ជាធដើម ដដលធធឝើឱរពួកធគ
ឆ្បយ់ល់ ធចោះចាំបាន។ 
 
កុមារ ើ ជា គុណ ុើង ធរៀនថ្នប កទ់ើ៥ ជាកុមារធបតិកភណឍ  បានឱរដឹងថ្ន ធលកាយពើបានចូលរមួសិកាវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះ 
បានយល់ដឹងធលចើនពើសាស  និងវបផធម ៌ ជាពិធសសកមយវធិើបុណរលបម្ពណើ កបុងលសុកភូមិតធ ល់ និងមានការតវ ស់             
បថូរឥរោិបថ ធពលមកដល់លបាសាទ មិនដលសក ូឡា មិនលបដ ងោប  មិនធចលសាំរាមធផថសតថ ស មិនអងគុយធលើថយ ធលើ   
បងាគ នម់្ដ មិនគូសធលើថយ មិនយកម្ដធៅប ោះ ល់ធលើចមាវ ក ់ឬបដិមាធ ើយ។ 
 
កុមារា ធើ ធាវ ធរៀនថ្នប កទ់ើ៥ ជាកុមារធបតិកភណឍ បានឱរដឹងថ្ន បាូនមានចិតថលសលាញ់លបាងគលបាសាទរបស់ដូនា និងមាន
បាំណងចូលរមួដថរកាឱរសទិតធៅឱរបានគង់វងស។ កុមារា ធាវ បានបញ្ញជ កថ់្ន ធលកាយធពលធលាកលគូបានធធឝើបទបងាា ញលបាប់
ដល់កុមារទាំងអស់ ខ្វួនទទួលបានចាំធណោះដឹងថយើៗដដលមិនធាវ បដឹ់ងពើមុន ដូចជាលបវតថិលបាសាទ ធរឿងធលពងទក់ទងនឹង
លបាសាទជាធដើម ជាពិធសសការធកធ យ្ ោះរច សមភននរបស់លបាសាទាាំងពើផវូវចូលលបាសាទរ ូតដល់កបុងលបាសាទ។ 
ចាំធ ោះការលាំបាកកនវងមកមានការជួបការលាំបាកខ្វោះៗ ដូចជាការធលបើលបាស់ ករដដលជា ករបធចចកធទសជាធដើម៕ 
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ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់្ាា តទដើម្ទ ើងាប់្ខ្ដលបាក់ដួលរលាំ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើ 

ខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៨ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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្កម្ែភាពជួ្ជុលម្រប្ចាាំ នងត រប្្់ម្រកុម្ការងារអរគ ី្ នី្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាកាំពុងជួ្ជុលទភល ើងប្ាំភល តឺាម្

ដងផលូវមួ្យចាំនួ្ន្វារាំ ងទៅកនុ ងនិ្ងទៅខាងទម្រៅរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រដូចជ្ញ ផលូវ៦០ខ្ម្ ម្រត ផលូ វកូនម្   

ផលូវហាលដឺទហាគ លទៅចាំប្ក់កាំណប់្ និ្ងផលូវជុាំវិៅអងគភាពន្ររបាលការ រទប្តិកភ័ណឌ  

ផាយធៅម្ថងទើ ០៩ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

     
 

     



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    205 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកវរគអប់្រយុំវជន្ ែ្ ម័្ររចិតរការងារទប្តិកភណឌ ម្កពី១០ម្រប្ទ ្ទផសងោន  

ផាយធៅម្ថងទើ ០៩ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ចាំដណកស ការធលើការធរៀបចាំអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ធនោះ។ ធលាកបញ្ញជ ក់ថ្ន យុវជនសយ័លគចិតថស ភាពស ពន័នយុវជនកមភុជា 
បានរមួចាំដណកជាំរុញឱរយុវជនវយ័ធកយងចូលរកួមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ  ជាកដ់សថងកមយវធិើអងគរសស្តងាឋ នដដលមានការចូលរមួពើ
យុវជន ដដលបានចូលរមួកមយវធិើធបតិកភណឍ  បងាា ញធបតិកភណឍ  និងចូលរមួដថរកាធបតិកភណឍ ។ 
  
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង និងជាតាំ្ងឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា មាន
លបសាសន៍ថ្ន សិកាខ កាមដដលមកសិកាធៅធពលធនោះពិតជាបានសាគ ល់ខ្វោះៗមិនខាន អាំពើវបផធម៌ និងអាររយធមរ៌បស់ដខ្យរ 
ធល ោះអងគរគឺជាដដនដើម្នវបផធម។៌ ឯកឧតថមសងឃមឹថ្ន សិកាខ កាមទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវចាំធណោះដឹង និងបទពិធសាធន៍
លាៗ ពើការដចករ ាំដលកនូវលទឹសថើ និងធមធរៀនសថើអាំពើវបផធម៌ អាររធម៌ដខ្យរ និងការអភិរកសតាំបន់អងគរ ាមរយៈអបកជាំ ញរបស់
អាជាញ ធរជាតិអបសរាធៅរយៈធពលប ុ យ នម្ថងខាងមុខ្ធនោះ។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្នសិកាខ កាម១៥រូប មកពើលបធទស Austria, France, Korea, Lebanon, Tunisia, China, Czech 
Republic, India, Philippines និងមានការចូលរមួពើយុវជនថ្នប ក់ជាតិមាន១០រូប កបុងធ ោះ៥រូបមកពើស ភាពស ពន័ន
យុវជនកមភុជា ៣រូបមកពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា ១រូបមកពើអាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ និង១រូបមកពើអាជាញ ធរជាតិសាំបូរម្លពគុក 
សរុបចាំនួន២០ ក។់  
 
ធនោះជាធលើកទើពើរធ ើយដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លដូចោប ធនោះធ ើងធៅឆ្ប ាំ២០១៦ ធដើមផើបធងកើន
ចាំធណោះយុវជន និងបណថុ ោះគាំនិតយុវជនឱរមានចិតថលសលាញ់ធបតិកភណឍ  និងចូលរមួដថរកានូវតម្មវធបតិកភណឍ ពិភពធលាក 
ធទោះបើជាជាតិសាសនអ៍ឝើកធ៏ដ្ឋយ៕ 
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តាំណាង TripAdvisor ថ្នអងគ រវតរ ពិតជ្ញ្័កដ ិ្ ម្ចាំទ េះ ន្រងាប ន់្ ា្ំណង់ម្រប្វតរ សិាស្ត ដ្  

ដ៏អសាា រយប្ាំផុតកនុ ងឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធៅមុខ្លបាសាទអងគរវតថធៅរធសៀលម្ថងទើ៩ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ លកសួងធទសចរណ៍ ស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
និងរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាប បានធរៀបចាំពិធើលបគល់ និងទទួល នរងាឝ ន់ពើតាំ្ងទើភាប កង់ារលបឹកាធោបល់ធលើការធធឝើដាំធណើ រ 
(TripAdvisor) ដដលលបាសាទអងគរវតថជាប់ធលខ្១ ជាសាំណងល់បវតថិសាស្តសឋដអ៏សាច ររបាំផុតកបុងចាំធ្មសាំណង ់         
លបវតឋិសាស្តសឋលផើៗ ធលើពិភពធលាកសលមាប់ឆ្ប ាំ២០១៨។ តាំ្ង TripAdvisor បានធលើកធ ើងថ្ន លបាសាទអងគរវតថពិតជា
មានតម្មវដម៏ហាសាល និងមានភាពអសាច ររបាំផុត ដដលស័កឋិសមនឹងទទួលបាន នរងាឝ នធ់នោះ។ 
  
កបុងពិធើលបគល់ និងទទួល នរងាឝ ន់ធៅបរធិវណមុខ្លបាសាទអងគរវតថ តាំ្ង TripAdvisor ធលាកលសើ សារា  មា ធរស ៍បាន
ធលើកធ ើងថ្ន ការផថល់ចាំ្តថ់្នប កធ់លខ្១ដល់លបាសាទអងគរវតថរបស់កមភុជា ជាសាំណងល់បវតថិសាស្តសឋដអ៏សាច ររបាំផុតសលមាប់
ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ធធឝើធ ើងាមរយៈការលសង់មតិរយៈធពល១២ដខ្ ធលើចាំ្ប់អារមយណ៍ និងទសសនៈរបស់អបកធទសចររាប់
លាន ក់ជុាំវញិពិភពធលាកកាលពើម្ថងទើ២២ ដខ្ឧសភា ឆ្ប ាំ២០១៨។ ធលាកលសើបដនទមថ្ន ចាំណុចពិធសសដដលធលាកលសើ
ចបអ់ារមយណ៍ធលើលបាសាទអងគរវតថធ ោះ គឺសាំណងស់ាទ បតរកមយ ទិដឌភាពម្ថងរោះ និងម្ថងលិច ដដលមានពណ៌មាសជិោះរសយើភវឺដចង
ចាំងប ោះសាំណងល់បាសាទ ដដលធធឝើឱរអងគរវតថមានភាពអសាច ររកបុងអារមយណ៍ធភញៀវធទសចរលគប់រូប។ 
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណន៍ធទសចរណ៍អងគរ បានបងាា ញ
សុទិដឌិនិយមាមរយៈការទទួលបាន នរងាឝ នធ់នោះ ដដលនឹងធធឝើឱរធទសចរកាន់ដតធលចើនធទៀត ចង់សាគ ល់ និងធធឝើដាំធណើ រមក
ទសស លបាសាទអងគរវតថ។ ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមក៏បានរមវឹកពើការងារ និងការខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងជាធលចើនរបស់អាជាញ ធរជាតិ
អបសរា ធលើការងារអភិរកស និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរាាំងពើធពលបធងកើតសាទ ប័នអាជាញ ធរជាតិអបសរា រ ូតមកដល់ទល់
នឹងបចចុបផនប។  
 
រដឌមស្តនឋើលកសួងធទសចរណ៍ ឯកឧត្តម ពថាង ខុន មានលបសាសនថ៍្ន ការរ ើកចធលមើនម្នវសិ័យធទសចរណ៍កមភុជា ពិតជាមិន
អាចកាតត់ថ ច់ធចញពើការបធងកើនភាពទកទ់ញរបស់កមភុជា ជាធោលធៅធទសចរណ៍ដទ៏ក់ទញលបកបធដ្ឋយគុណភាព 
ទាំងកលមិតតាំបន ់ និងពិភពធលាក លពមជាមួយការដឹក ាំលបកបធដ្ឋយភាពម្វឆ្វ ត។ ឯកឧតថមបដនទមថ្ន លកសួងធទសចរណ៍
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធបឋជាញ ចិតថបនថដឹក ាំវសិ័យធទសចរណ៍កមភុជាឱរកានដ់តរ ើកចធលមើន លបកបធដ្ឋយនិរនថរភាព និងការទទួលខុ្សលតូវខ្ភស់ ធ ើយ
អាំ វ វដល់ភាគើ កព់ន័ន ចូលរមួធដើមផើជាំរុញការផសពឝផាយវសិ័យធទសចរណ៍កមភុជា ឱរកានដ់តខាវ ាំងកាវ បដនទមធទៀត៕ 
 

  
 

  
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទម្រោងនឹ្ងសាថ ប្នាកាំណាត់ផលូវអងគ រ យុងយូឱយរចួរាល់ទៅកនុ ងឆ្ន ាំ ២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ផវូវអងគរ រុងយូឬផវូវ៦០ដម លត បានសាទ ប ធ ើងកាលពើឆ្ប ាំ២០០២ ធលកាមជាំនួយឧបតទមមរបស់ទើភាប កង់ារបារា ាំង (ADF) 
ធ ើយធៅឆ្ប ាំ២០០៦ អាជាញ ធរជាតិអបសរាកប៏ានចាំ្យថវកិាមួយចាំនួនធដើមផើធធឝើផវូវលគួសលក មសងខាងផវូវ និងបនថសង់
ផវូវមកខាងធកើត ួសរងឝងមូ់លចាំនួន៤គើ ូដម លតបដនទមធទៀត ធដើមផើអបអរសាទរលពឹតថិការណ៍វបផធម៌អងគរ រុងយូ ដដលជា
កិចចស លបតិបតថិការរវាងតាំបនធ់បតិកភណឍ ចាំនួន២ គឺអងគរនិង រុងយូ។ ធលកាយមកធៅឆ្ប ាំ២០១០ អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏
បានសាទ ប ផវូវ៦០ដម លតចាំនួន៩.៦៧៩ដម លត ចប់ពើផវូវបាំដបកលាាំ គ រ ូតដល់បុរ ើរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាប បចចុបផនបជាទើ
សាប កក់ារអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
 
ធបើគិតមកដល់ធពលធនោះ រយៈធពល១៦ឆ្ប ាំធ ើយដដលផវូវ៦០ដម លតបានបធលមើផលលបធោជនដ៍ល់លបជាជននិងធទសចរទាំង
ឆវងកាត់និងដឹកជញ្ជូ នទាំនិញ។ ១៦ឆ្ប ាំធនោះ កប៏ានធធឝើឱរផវូវខូ្ចលទងល់ទយ លទុឌធលទមធដ្ឋយធចៀសមិនផុត ដតអាជាញ ធរជាតិ
អបសរាកដ៏តងយកចិតថទុកដ្ឋកជ់ួសជុល ដថទាំជាលបចាំផងដដរ។ ធលាក ធ ង គឹមធ ង លបធាន យកដ្ឋឌ នលទលទង់
បធចចកធទសនិងអនថរវសិ័យម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កប៏ានឱរដឹងថ្ន៖ សលមាប់ឆ្ប ាំ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរាធលោងនឹង     
សាទ ប និងពលងើកកាំ្តផ់វូវធនោះឱររចួរាល់ទាំងលសុងចាំនួន៨៦០ដម លត ពើសាភ ន គ រ ូតដល់រងឝង់មូល ធដ្ឋយចបដ់ាំធណើ រ
ការធៅដខ្សើហាធនោះធ ើយ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក គឹមធ ង បនថថ្ន លកុមការងារនឹងពលងើកទាំ ាំទទឹងផវូវរ ូតដល់១០ដម លត (ផវូវចស់៨ដម លត) ធដ្ឋយអ ុតធៅស ូ ធ ើយ
គូសគាំនូសដបងដចកផវូវសងខាងចាំនួន១.៥០ដម លត សលមាបម់ ូតូកង ់ និង៧ដម លតសលមាបរ់ថយនថធៅមក។ ផវូវធនោះជាលចកធធឝើ
ដាំធណើ រោ ងសាំខានក់បុងការធចញចូលលកុងធសៀមរាប សារមនធើរ ផាររាលតើ កដនវងលកស់ាំបុលតទសស អងគរ និងតាំបន់
ធទសចរណ៍ផងដដរ ធ ើយអាជាញ ធរជាតិអបសរាកសូ៏មអភយ័ធទសដល់សាធារណជន ដដលមានការយតឺោ វកបុងការ      
ជួសជុលផវូវធនោះឱរបានលាលបធសើរទនធ់ពលធវលា។ 
 
សូមបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន គធលមាងជួសជុលផវូវកបុងឧទានអងគរ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលៅពើផវូវ៦០ដម លត កម៏ានការជួសជុលផវូវមិតថភាព  
កមភុជាកូធរ  ពើសាឝ យធាំមកផារលពោះដ្ឋកច់ាំនួន៧៥០ដម លត និងផវូវពើលពលានយនថធហាោះដល់មុខ្លបាសាទអងគរវតថផងដដរ។ 
ចាំធ ោះគធលមាងឆ្ប ាំ២០១៩ នឹងបញ្ចប់ការជួសជុលផវូវធៅវងធ់ាំទាំងអស់។ ធលើសពើធ ោះ ចបព់ើឆ្ប ាំ២០២០ធៅ អាជាញ ធរជាតិ
អបសរានឹងបដងឝរការជួសជុលដកលមាផវូវមួយចាំនួនធៅកបុងស គមន៍តាំបនអ់ងគរដថមធទៀត។ ធបើគិតមកដល់ធពលធនោះ ផវូវកបុង
ឧទានអងគរ ជួសជុលនិងសាងសងប់ានចាំនួន២០០គើ ូដម លតធ ើយ ទាំងលកាលធៅស ូ លកាលលគួសលក ម និងផវូវលាំ 
ធលកាមថវកិាជាតិនិងជាំនួយបរធទស៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរអប្សរាយកទដើម្ម្ររៅូងខ្ដលទចារលួចកាប់្ទៅរកា ុកទៅកខ្ន្ល ងាន្្ុវតថ ភិាព 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ធ តុការណ៍មួយបានធកើតធ ើង ធដ្ឋយជនមិនសាគ ល់មុខ្បានលួចកាបធ់ដើមលគញូងមួយធដើម សទិតកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
ភាវ មៗ ធលកាយទទួលបានដាំណឹងពើអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ ន អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធធឝើការោ ងជិតសបិទនជាមួយមនធើរបរសិាទ ន   
ធខ្តថធសៀមរាប និងបានសធលមចដក ូត ដឹកជញ្ជូ នធឈើដដលធចរកាប់ផធួលធ ោះ មករកាទុកធៅទើមានសុវតទិភាព។ 
  

កូនធឈើលគញូងមួយធដើម លតូវបានជនមិនសាគ ល់មុខ្ បានលួចកាប់ធៅយបម់្ថងទើ៨ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ សទិតកបុងភូមិសាស្តសឋ
ភូមិធោកាចន ់សងាក តធ់ោកចក លកុងធសៀមរាប។ លបជាពលរដឌដដលបានដឹងធ តុការណ៍ធនោះ បានផថល់ដាំណឹងភាវ មៗធៅ
អាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើអនថរាគមន ៍និងទបស់ាក តមិ់នឱរមានការដឹកជញ្ជូ នធចញ។ 
  

បុគគលិក យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម៌ និងបរសិាទ ន ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលាក សុនិ ពិសើ បានឱរដឹងថ្ន 
ប ធ បព់ើមានការសលមបសលមួលពើភាគើ កព់ន័ន លគញូងដដលធគលួចកាបធ់ ោះ បានយកធៅរកាទុកធៅសាប កក់ារតាំបន់
ការ រឧទានអងគររបស់មនធើបរសិាទ នធខ្តថធសៀមរាប ធៅម្ថងទើ១០ ដខ្សើហា។ ធលាករមវឹកថ្ន ធលកាយដឹងធ តុការណ៍ធៅយប់
ម្ថងទើ៨មកធ ោះ ភាគើ ក់ព័ននបានស ការោ ងយកចិតថទុកដ្ឋក ់ ធដ្ឋយបានធលបើកមាវ ាំងោមតាតជាបរ់ ូត ធល ោះបារមម
ខាវ ចលកុមជនខិ្លខូ្ចចូលមកដឹកជញ្ជូ នធឈើដដលកាប់រចួ។  
 

ធបើាមការបញ្ញជ ករ់បស់ ធលាក សុនិ ពិសើ ដដដល លគញូងដដលលតូវធគលួចកាប់ធ ោះមានទាំ ាំមិនធាំប ុ យ នធទ គឺមានមុខ្កាត់
ជិត ៤តឹក ឯបធ ថ្ យជាង ២ដម លតប ុធ ត្ ោះ (កដនវងដដលមានតម្មវ)។ ធលាកបដនទមថ្ន ភូមិសាស្តសឋដដលជនមិនសាគ ល់មុខ្
លួចកាបធ់ ោះ គឺចុោះពើផវូវធៅស ូលបមាណ ១០ដម លតប ុធ ត្ ោះ ដតវាធៅដ្ឋច់ឆ្ង យពើផធោះអបកភូមិបនឋិច ្មួយយបដ់ដលកាប់
ធ ោះ មានធភវៀងធាវ កធ់ពញមួយយប់ផងដដរ ដដលជាឱកាសសលមាបល់កុមអបករកសុើលគញូង៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

្ហរម្ន៍្ទ ្ចរណ៍ប្នាទ យម្រ្ី ាន្វារាំ ងទ ្ភាពសាា ត  

និ្ងការរកាបាន្នូ្វការអភិរកសរម្ណីយ ឋ ន្បុ្រាណ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ស គមន៍ធទសចរណ៍ប ធ យលសើ ជារមណើ យដ្ឋឌ នធមយជាតិមានទើាាំងធៅខាងធជើងជាបល់បាសាទប ធ យលសើ។ ធៅទើធនោះ
ធទសចរភាគធលចើន ធលចើនរ ាំលងធបើមិនមានធពលធវលាលគប់លោន ់ឯធទសចរជាតិកដូ៏ចោប ដដរ ធល ោះមិនសូវមានអបកដឹង។ 
  
អាជាញ ធរជាតិអបសរាស ការជាមួយគធលមាង ACHA របស់លបធទសញូវ សដឺ នបានអភិរកស  និងដកម្ចបលត ាំងបុរាណ ធ យ្ ោះ  
«ដលសម្លព» ឱរកាវ យជាស គមនធ៍ទសចរណ៍ដដលមានឈូករ ើករ ង ់ មានធទសភាពធមយជាតិដល៏សស់បាំលពងលមាធដ្ឋយទឹក
លត ាំងថ្នវ យង់ និងភបាំដធ៏ខ្ៀវលសងាត់ ទិសខាងធកើត។ ទើធនោះស័កថិសមបាំផុតសលមាបអ់បកលសឡាញ់ធមយជាតិ មានខ្រល់
អាកាសបរសុិទន មានភាពសងបស់ាង តក់បុងការផចង់អារមយណ៍ មានមាូបអាហាររធបៀបអបកលសុក និងសកមយភាពលបម្ពណើ ធផសងៗ  
ធទៀត។  
 
ធលាក សាំ កុសល មស្តនថើ យកដ្ឋឌ នធរៀបចាំដដនដើនិងលគបល់គងលាំធៅដ្ឋឌ នកបុងឧទានអងគរ បានឱរដឹងថ្ន ស គមន៍
ប ធ យលសើបធងកើតធ ើងធៅឆ្ប ាំ២០១៣ មានសមាជិកស គមន៣៍៥រូប គឺគណៈកមយការចាំនួន៦រូប និងសមាជិក២៩រូប ឆវង
កាតា់មរយៈការធបាោះធឆ្ប តធលជើសាាំង។ ពួកោត់ជាអបកភូមិ មកពើភូមិប ធ យលសើនិងភូមិទួលលកឡាញ់។ 
  
ធលាក កុសល បនថថ្ន គធលមាងធនោះបធងកើតធ ើង ធដើមផើបធងកើនចាំណូលបដនទមធលើមុខ្របរលបចាំម្ថងរបស់លបជាជនកបុងតាំបន ់
ធ ើយចងធ់ ើញលបជាជនទាំងពើរភូមិមានការរ ើកចធលមើនាមរយៈស គមនធ៍នោះ ដដលលសបាមធោលការណ៍របស់អាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាកបុងការធលើកសធួយកលមិតជើវភាពលបជាជនឱរលាលបធសើរ។ បដនទមពើធ ោះ ធលៅពើទញលបធោជនព៍ើស គមនធ៍នោះ 
អាជាញ ធរជាតិអបសរានិងស គមន ៍ កប៏ានរមួោប អភិរកស ដថរកាជើវចលមុោះ មានលតើ សតឝសាវ ប សតឝកបុងទឹក រុកខជាតិ ធៅកបុង
លត ាំងបុរាណធនោះមិនឱរមានការបាតប់ងឬ់ទទួលរងនូវការបាំតវ ញធ ើយ។ មិនដតប ុធ ត្ ោះ ធលៅពើសមាជិក ទាំង៣៥ ក់ 
លបជាជនចាំនួនពើរភូមិធនោះ ក៏ទទួលបានផលពើស គមនធ៍ដ្ឋយលបធោលផងដដរ ាមរយៈការផលិត សិបផកមយលក ់ និងដ្ឋាំ
ដុោះបដនវបងាក រសលមាបផ់គតផ់គងស់ គមននិ៍ងលកជូ់នធទសចរ។ 
  
ធលាក សា ម សាធរឿន លបធានស គមនប៍ ធ យលសើបានឱរដឹងថ្ន ធៅទើធនោះមានធសវាកមយជិោះទូកដដលធពញនិយមជាង    
ធគ ជិោះរធទោះធោ សធួចលតើ សធូង /លចូតលសូវ និងការធរៀបចាំអាហារសាមគគើរធបៀបអបកលសុកបានចាំនួន១០០ ក។់ ធទសចរអាចមក

កមានថទើធនោះជាលកខណៈឯកជន លគួសារ និងជាលកុមក៏បាន ធដើមផើដសឝងយល់ពើការរស់ធៅរធបៀបអបកលសុ ក ជិោះទូកលដមាកាយ
កបុងលត ាំង ថតរូបភាពសាា តៗាមចាំណូលចិតថ និងពិសាអាហារឆ្ង ញ់ៗ មានតម្មវធសវាកមយសមរមរ។ ស គមន៍ទទួលបាន
ការោាំលទធលចើនពើសាំ្ក់ធភញៀវអឺរ  ុប ចាំដណកធភញៀវអាសុើ ពួកោតម់កលតឹមថតរូបប ុធ ត្ ោះ។ 
 

ធលាកបនថធទៀតថ្ន ាាំងពើចបធ់ផថើមការងារបញ្ញា លាំបាកខ្វោះៗដដលជួបលបទោះ គឺធៅរដូវលបាាំង ធល ោះោយ នទឹក ធទសភាពមិន
សាា ត ចាំដណកដខ្វសាមិនជាមានបញ្ញា ធទ។ ដូធចបោះពួកធយើងបានបធងកើនការផសពឝផាយាមមគគុធទធសកធ៍ទសចរណ៍ 
ស ឌ្ ោរ និងាមរយៈធភញៀវធដ្ឋយតធ ល់ និងការពលងើកទើាាំង បធងកើនការអភិរកសសតឝបដនទមធទៀតធដើមផើទកទ់ញធទសចរ។ 
ធលាកបានសាំណូមពរឱរមគគុធទធសកធ៍ទសចរណ៍ សូមជួយដណ ាំធភញៀវមកកានទ់ើធនោះ ពិធសសធភញៀវជាតិសូមជួយោាំលទ
ធទសចរណ៍ស គមន៍ ធល ោះវានឹងជួយកាត់បនទយភាពលកើលកដល់លបជាជនកបុងតាំបន ់និងរមួចាំដណកកបុងការអភិរកសរមណើ យ
ដ្ឋឌ នបុរាណផងដដរ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក តនិត ជាអបកភូមិប ធ យលសើ បានចូលធធឝើការកបុងស គមនធ៍នោះរយៈធពល៤ឆ្ប ាំមកធ ើយ ដដលោត់ជាអបកដចវទូក 
និងមានលបពននជាអបកធធឝើមាូបអាហារសលមាបធ់ភញៀវ។ ធលាកធលើកធ ើងថ្ន «ាមរយៈធទសចរណ៍ស គមន ៍បានធធឝើឱរជើវភាព
លគួសារខ្ញុ ាំធូរធារជាងពើមុន មានលុយកាកផ់គងផ់គងល់គួសារសមរមរ កូនធៅបានសិកាធរៀនសូលត និងមានការងារធធឝើបដនទមធលើ
មុខ្របរដលសចមាក រ»៕ 

 

  
 

  
 

 
អនកជាំនាៅក្ិកម្ែ ចិន្ប្ទម្រងៀន្ម្រប្ជ្ញជន្ភូមិ្ធម្ែជ្ញតិរនុ្តាឯកពីប្ទចា កទ ្ទធប ើខ្ម្រ្ 

ឱយ  ួលបាន្ផលទម្រចើន្ ទម្រប្ើពូជតិច និ្ងចាំទណៅទពលទវោ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៩ 
 
អបកជាំ ញកសិកមយជនជាតិចិនម្នគធលមាង Caproc របស់លកុម  ុន FORWORD ស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា បាន
បធលងៀនពើរធបៀបធធឝើដលសឱរទទួលបានទិនបផលខ្ភស់ ចាំធណញធពល ធលបើពូជតិច និងកមាវ ាំងតិច ដល់លបជាជនភូមិធមយជាតិរុន
ាឯក កាលពើម្ថងទើ១៤ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨។  
 
ធលាក XIE ZHI GAN អបកជាំ ញដាំ្ាំលសូវបាននិោយថ្ន ការយកបធចចកធទសដ្ឋាំលសូវមកបធលងៀន ធល ោះលសូវជាដាំ្ាំដ៏
ធាំធៅកមភុជា ធ ើយលបជាជនភាគធលចើនធធឝើាមទមាវ ប ់ បុរាណ ធលបើកមាវ ាំងមនុសសនិងពូជធលចើន ធ ើយបានទិនបផលតិច។ 
ដូធចបោះធទើបលកុមការងារមកដចករ ាំដលកអាំពើបទពិធសាធនក៍បុងការធធឝើដលសធដ្ឋយចាំ្យពូជតិច ចាំធណញធពល និងបាន     
ទិនបផលខ្ភស់។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក XIE ZHI GAN បនថធទៀតថ្ន វគគសិកាធនោះបធលងៀនលបជាជនអាំពើការលគដវងសាំ្ប ការធលបើធលគឿងយនថ វធិើដថទាំ និង
ការការ រដាំ្ាំលសូវ ធដើមផើទទួលបានទិនបផលខ្ភស់ ធ ើយចាំធណញធពល និងថវកិាដថមធទៀត។ ចាំធ ោះការលគដវងសាំ្ប 
វាពិតជាថយើសលមាបល់បជាជនដខ្យរ ដតវាងាយលសួល ធលឿន និងបានផលបាំផុត។ 
  
អបកលសើ សតួ សាលើ កសិករភូមិធមយជាតិរុនាឯក ដដលបានធរៀនវគគបណថុ ោះប ថ្ លអាំពើដាំ្ាំលសូវបានធលើកធ ើងថ្ន វគគ
សិកាធនោះថយើ ដបវកជាងអឝើដដលអបកលសើធទៀតធាវ បធ់ធឝើកនវងមកធដ្ឋយធលបើកមាវ ាំងធលចើន ធលបើនង័គល ដដលចាំ្យធពលធលចើន។   
ដតវគគធនោះបធលងៀនធដ្ឋយលគដវងសាំ្បនិងធលបើមា សុើន វាងាយលសួល ចាំធណញធពល និងគួរឱរចបអ់ារមយណ៍ចង ់          
សាកលផង។ ធលៅពើធ ោះ អបកលសើកធ៏ចោះពើវធិើការ រនិងដថរកាលសូវឱរបានលា ដឹងពើសតឝលាិត្មានលបធោជន៍និងជា   
សតឝបាំតវ ញ ធ ើយលតូវកមាច តធ់ដ្ឋយរធបៀប្។ 
  
ធលាក អឹុង តុងធអៀង អនុលបធានគធលមាងអភិវឌណនភូ៍មិធមយជាតិរុនាឯក បានឱរដឹងថ្ន ដាំ្ាំលសូវជាវគគសិកាធលើកទើ១
សលមាបក់សិករធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯក។ ាមរយៈវគគសិកាធនោះ នឹងធធឝើឱរកសិករយល់ដឹងពើរធបៀបដ្ឋាំដុោះ ការដថទាំ ការ
កមាច តស់តឝលាិតចម្លង ការធលជើសធរ ើសពូជ និងមានជធលមើសកបុងការសាកលផងពើវធិើ្មួយដដលោតច់ង់ធធឝើសលមាប ់ ដាំ្ាំ
លសូវរបស់ោត់ឱរទទួលបានផលលា។ អាជាញ ធរជាតិអបសរាដតងដតដសឝងរកម្ដគូស ការធផសងៗ អបកជាំ ញកសិកមយជាតិ 
អនថរជាតិ ធដើមផើមកផថល់ចាំធណោះដឹងដល់អបកភូមិ ធធឝើោ ង្ឱរអបកភូមិមានជើវភាពលាលបធសើរាមរយៈការធធឝើកសិកមយ និង
លកដូ់រផលិតផលរបស់ខ្វួន៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 យុវជន្ ែ្ ម័្ររចិតរ ទប្តិកភណឌ ពិភពទោក២៥របូ្ បាន្ប្ញ្ា ប់្កម្ែ ្ិការប្្់មលួ ន្បាន្ោ ងទជ្ញរជ័យ

ផាយធៅម្ថងទើ ២០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
សិកាខ កាមចាំនួន២៥រូប ១០រូបមកពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ អាជាញ ធរជាតិសបូរម្លពគុគ ស ភាព    
ស ពន័នយុវជនកមភុជា និង១៥រូបធទៀតមកពើ៩លបធទសជុាំវញិពិភពធលាក បានទទួលវញិ្ញដ បនបលតបញ្ញជ កក់ារសិកា ប ធ ប់
ពើបានបញ្ចបវ់គគបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើអបរ់ ាំយុវជនសយ័លគចិតថ ធបតិកភណឍ ពិភពធលាកធដ្ឋយធជាគជយ័កាលពើលពឹកម្ថងទើ២០   
ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨។ កមយវធិើធនោះធរៀបចាំធ ើងធៅសាលសនបិសិទនិអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម 
ហង់ ពៅ អគគ យករង តាំ្ងដ៏ខ្ភងខ់្ភស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលាក ធា  
សថ្ននើ សមាជិកអចិស្តនថិយ ៍ស.ស.យ.ក ធខ្តថធសៀមរាប និង ធលាកលសើ Sin Boram  យកិាវទិាសាទ នធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ  ។ 
 
កបុងឱកាសបិទកមយវធិើ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ មានលបសាសនដ៍ថវងអាំណរគុណដល់សាទ ប័ន កព់័ននដដលបានធរៀបចាំកមយវធិើធនោះ
ធ ើង កដូ៏ចជាសិកាខ កាមទាំងអស់ដដលបានចាំ្យធពលសិកាធរៀនសូលតកបុងរយៈធពល១០ម្ថងកនវងធនោះ។ ឯកឧតថម 
សងឃមឹថ្នាមរយៈវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះសិកាខ កាមយល់ដឹងធលចើនពើវបផធម ៌អរយិធមអ៌ងគរ នឹងការអភិរកស ស គមន ៍និង
លកមលបតិបតថិអងគរ។  
 
ោ ង្ក៏ធដ្ឋយ ឯកឧតថមបនថថ្នរយៈធពល១០ម្ថងរបស់សិកាខ កាមមិនអាចលគបល់ោនស់លមាបស់ិកាដសឝងយល់បានធ ើយ 
រមណើ យដ៍្ឋឌ នអងគរទាំងមូលធលៅពើលបាងគលបាសាទ គឺមានធបតិកភណឍ អរូបើជាទធនៀមទមាវ បរ់បស់អបកលសុក ប ុដនថសិកាខ កាមពិត
ជាបានសាគ ល់ និងបានដឹងនូវការលបារពនពិធើខ្វោះៗរបស់អបកលសុកអាំ ុងម្ថងចុោះសិកា ដដលតាំបន់អងគរបានរកាធទសភាព     
វបផធម៌បានោ ងលាលបធសើរ។ ចុងធលកាយឯកឧតថមសងឃមឹថ្ន សិកាខ កាមដដលមកពើ៨លបធទសអាចមកកមភុជាមថងធទៀត ធដើមផើ
សិកាឱរបានលមាិតពើការងារ ការអភិរកស ការអភិវឌឈន៍ ពិធសស ាំលកុមលគួសារ មិតថភកថិមកសិកាដសឝងយល់ និងទសស   
រមណើ យដ៍្ឋឌ នអងគរដដលជាចលកភពម្នវបផធមធ៌ៅអាសុើ។  
 
ធលាកលសើ Sin Boram  យកិាវទិាសាទ នធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   និងជាអបកធរៀបចាំកមយវធិើធនោះមានលបសាសនថ៍្នធនោះជាធលើក
ទើ២ដដលធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លធៅតាំបនអ់ងគរ ស ការរវាងអងគការយូធណសកូ អាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ភាពស ពន័ន     
យុវជនកមភុជា និងវទិាសាទ នកូធរ  -អងគរធដើមផើធបតិកភណឍ  ធោលបាំណងបណថុ ោះប ថ្ លយុវជនអាំពើធបតិភណឍ វបផធម៌។ ធលាក
លសើសងឃមឹថ្នវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះនឹងមានធៅឆ្ប ាំខាងមុខ្ជាបនថប ធ ប់សលមាប់យុវជនកមភុជា និងយុវជនធៅជុាំវញិ    
ពិភពធលាកធដើមផើយល់កានដ់តចាស់អាំពើការអភិរកស និងការអភិវឌឈន៍រមណើ យដ៍្ឋឌ នអងគរ។ ចុងបញ្ចបធ់លាកលសើបញ្ញជ ក់ថ្ន  
ធពលអ គត វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះមិនលតឹមដតធធឝើធៅកបុងតាំបនអ់ងគរប ុធ ត្ ោះធទ គឺនឹងធធឝើធៅធខ្តថលពោះវហិារ និង សាំបូរម្លព
គុក និងសូមឱរយុវជនទាំងអស់ចូលរមួឱរបានធលចើនផងដដរ។ 
  
ធលាក សុខ្ ទើ្ វុឌឈ ជាយុវជនសយ័លគចិតថកមភុជាបានបងាា ញចាំ្បអ់ារមយណ៍ធៅធលើការអភិរកស លកមលបតិបតថិអងគរ និងភូមិ
ធមយជាតិរុនាឯក។ ធលាកបានទទួលចាំធណោះដឹងធលចើនដូចជាអភិរកសថយ ឥដឌ កុលាលជន ៍ ស គមនជុ៍ាំវញិ ការលគបល់គង
ធទសចរ ជាពិធសសលកមលបតិបតថិអងគរ ដដលធភញៀវធទសចរលតូវយល់ដឹងធពលចូលមកទសស រមណើ ដ្ឋឌ នអងគរ។ ធលាកកប៏ាន
សាំណូមពរឱរមានកមយវធិើធនោះធៅធពលខាងមុខ្បនថធទៀត ធល ោះផថល់ឱរយុវជនយល់ដឹងពើតម្មវវបផធម៏ ការរស់ធៅរបស់   
ស គមន ៍និងចូលរមួដថរការាល់សមផតថិធបតិកភណឍ ជាតិ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

កញ្ញដ  MICHELLE ALMAGRO ជាយុវជនសយ័លគចិតថភើលើពើន បានឱរដឹងថ្ន ពិតជារ ើករាយ្ស់បានកាវ យជាយុវជន    
សយ័លគចិតថធបតិកភណឍ ពិភពធលាក និងបានចូលរមួវគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះជាមួយយុវជនមកពើលបធទសធផសងធទៀតធៅ
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ កញ្ញដ  រ ាំឭកថ្ន កាលពើប ុ យ នឆ្ប ាំមុនបានមកធលងតាំបនអ់ងគរាមរយៈលកុម  ុនធទសចរណ៍មួយ        
ធបើធលបៀបធធៀបធពលធ ោះអបកលសើមិនបានដសឝងយល់អឝើទល់ដតធសាោះ ពិធសសដផបកលកមលបតិបតថិអងគរ ការងារជួសជុល ការ   
អភិរកស និងការអភិវឌឈនស៍ គមន។៍ កញ្ញដ មានចាំ្បអ់ារមយណ៍ធៅធលើការអភិរកសលបាសាទដខ្យរដដលខុ្សោប ធៅ ភើលើពើន 
និងសាំណូមពរឱរកមយវធិើធនោះធលើកធលកាយមានរយៈធពលដវងសលមាប់ការចុោះសិកាដល់ទើាាំងដតមថង៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីទធប ើការ ាំ កូន្ទ ើប្ន្រ ទវន្ ថ្ តិទៅតាម្ាត់ក្ិណមុ្មម្របាសា អងគ រខាងលិច

និ្ង ាំ កូន្រដួំល 

ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 

 
 

ឯកសារទប្តិកភណឌ ម្រប្ចាាំ តាំប្ន់្នឹ្ងម្រតូវចងម្រកងនិ្ងរកា ុកទ យម្រកុម្យុវជន្ទប្តិកភណឌ ែ្ ម័្ររចិតរ  

កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រទ យមលួ ន្ឯង 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
ប ធ បព់ើធបើកវគគសិកាអស់រយៈធពល៤ដខ្កនវងមក កមយវធិើអប់រ ាំកុមារធបតិកភណឍ ធៅសាលាបឋមសិកាលសោះលសង ់ បាន
បញ្ចបវ់គគទើ១ធដ្ឋយធជាគជ័យកាលពើលពឹកម្ថងទើ២៣ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលកាមវតថមានថ្នប កដឹ់ក ាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា អងគ
ការោាំ រ រធករមរតក មនធើរអបរ់ ាំ យុវជន និងកើឡា មនធើរវបផធមធ៌ខ្តថធសៀមរាប មជឈមណឍ លយុវជនជាតិកមភុជា          
ធខ្តថធសៀមរាប សមផុរសជនោាំលទគធលមាង មាាបិាសិសស រមួនឹងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នលបដ លជាង២០០ ក។់ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

កមយវធិើធនោះ បានបធងកើតធ ើងធៅសាលាធោលធៅចាំនួន២ គឺសាលាបឋមសិកាលសោះលសងនិ់ងវទិាល័យនគរធាំ កបុងធោល
បាំណងបណថុ ោះគាំនិតឱរសិសានុសិសសធចោះលសឡាញ់ ដសឝងយល់ពើធបតិកភណឍ កបុងតាំបនដ់ដលខ្វួនកាំពុងរស់ធៅឱរកានដ់ត
ចាស់ ធចោះលសាវលជាវ ធចោះចងលកងឯកសាររកាទុកសលមាបធ់កយងជាំ នធ់លកាយ។ អបរ់ ាំតធ ល់ធលើសិសសអាំពើអឝើដដលអបក
លសាវលជាវបានធ ើញ ធដើមផើឱរសិសសាមទនស់ភាពការណ៍ម្នការលសាវលជាវ ផថល់ពត័ម៌ានថយើ និងបចចុបផនបភាពដល់
សិសានុសិសស និងបនថវធិើសាស្តសថម្នការលសាវលជាវដបបវទិាសាស្តសថជាមូលដ្ឋឌ នបណថុ ោះប ថ្ លដល់សិសសបនថិចមថងៗ ធ ើយ
សិសសអាចសិកាដសឝងយល់ធដ្ឋយខ្វួនឯង ធដើមផើបនទយគមាវ តម្នការយល់ដឹងពើស គមន៍ ធល ោះខ្វួនកាំពុងរស់ធៅកបុងតាំបន់
ធបតិកភណឍ ។  
 
ធលាកលសើ Joyce Hanan Clark លបធានអងគការោាំ រធករមរតកលបចាំស រដឌអារធមរកិមានលបសាសនថ៍្ន ធយើងមិនអាចធធឝើ
ការមួយម្ថង ធដើមផើឱរអ គតលាលបធសើរធទ គឺធយើងមានដាំធណើ រការដវងឆ្ង យបនថធទៀតជាមួយកិចចការអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ។ កមយវធិើ
អបរ់ ាំធនោះមិនបានធតថ តដតធលើលបាសាទធទ គឺរាបប់ញ្ចូ លទាំងបរសិាទ ន ធបតិកភណឍ ធលកាមដើ កបុងទឹក រូបើ និងអរូបើផង ធដើមផើឱរ
ធកយងៗដឹងថ្នមានអឝើខ្វោះជាធបតិកភណឍ កបុងតាំបនខ់្វួន? វាមានលបធោជនដូ៍ចធមថច? ធ ើយលតូវការ រោ ង្? ដូធចបោះ
ធ ើយទមទរឱរធយើងលតូវបណថុ ោះដល់ធកយងៗជាំ នធ់លកាយ ធធឝើការងារធនោះជាលបចាំនិងយូរអដងឝងកបុងការដថរកា ធល ោះមិន
ដមនធដើមផើដតមួយលគួសារធទ គឺធបតិកភណឍ ធដើមផើជាតិទាំងមូល។ 
  
វាជាការសាំខាន់្ ស់ ដដលធយើងបានធកើត រស់ធៅ រកសុើជាមួយធបតិកភណឍ  លតូវដតសិកា ដសឝងយល់ ការ រ ដថរកា
ធបតិកភណឍ ។ ធបើធទោះបើជាធមា ងសិកាមានរយៈធពលខ្វើ ដតសិសានុសិសសពិតជាបានដឹងធលចើនអាំពើលបវតថិសាស្តសថ ការ
លសាវលជាវ ទាំធនៀមទមាវ ប ់ តួ ទើលបាសាទ បរសិាទ ន លកមសើលធមធ៌ពលចូលលបាសាទ និងលបវតថិសិលផៈ។ ធនោះជាការដកដលប
ទមាវ បដ់៏លបធសើរ ដដលអបកជាំ នមុ់ន លតូវបនថធវនដល់អបកជាំ នធ់លកាយ។ 
  
ធលាក អឹុម សុខ្រទឹនើ លបធានគធលមាងនិងជាតាំ្ងដ៏ខ្ភងខ់្ភស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា
បានរ ាំឭកថ្ន គធលមាងធនោះបធងកើតធ ើងាាំងពើឆ្ប ាំ២០០៧ ធដ្ឋយមានកិចចស ការជាមួយលបធទសម្ថ ធ ើយទទួលធជាគជ័យ
បាំផុតធៅវទិាល័យប ធ យឆ្យ រ ដតធនោះជាវគគសិកាទើ១ធៅកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
  
 
ធលាកកសូ៏មដថវងអាំណរគុណោ ងលជាលធលៅដល់លកុមការងារដដលបានចូលរមួស ការទាំងអស់ ពិធសសអបកឧបតទមមកមយ
វធិើ ដដលបានធលជាមដលជងឱរការអបរ់ ាំដ៏មានតម្មវធនោះដាំធណើ រការោ ងរលូន ជាលបធោជនស៍លមាបម់នុសសជាតិទាំងមូល។ 
ធយើងនឹងពលងើកវសិាលភាពធៅសាលាធផសងធទៀតធៅតាំបនអ់ងគរមាន សាលាបាគងជាធដើម ដដលធៅធពលអ គត កុមារនិង
យុវជនសយ័លគចិតថនឹងបានតវ ស់បថូរបទពិធសាធនោ៍ប ធៅវញិធៅមក ចងលកងឯកសារលបចាំតាំបនរ់បស់ខ្វួនធដ្ឋយខ្វួនឯង ធ ើយ
រកាទុកធៅទើាាំងតធ ល់សលមាបស់ គមន។៍ ធលើសពើធ ោះ ធយើងក៏នឹងបធងកើតឱរមានការចុោះកមយសិកាធៅធលៅតាំបនដូ់ចជា
សាំបូរម្លពគុក និងប ធ យឆ្យ រជាធដើម ធដើមផើដសឝងយល់បដនទមពើធបតិកភណឍ ធលៅលសុក៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  

     
 

     
 

ឥណឌូ ទន្្ីុខ្ ប្ ងរកកិចា្ហការជ្ញមួ្យអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទដើម្បីចុេះអនុ្្ារណៈរវាងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ  

និ្ងរម្ណីយ ឋ ន្ Borobudur 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
លពឹកម្ថងទើ២៤ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងតាំ្ង           
ឯកឧត្តម សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា អនុញ្ញដ តឲ្រ ធលាក Ricky SP Siahaan លបធានដផបកទើផារនិងធសវា
កមយម្ន PT Taman Wisata Candi ដដលលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ ន Borobudur លបធទសឥណឍូ ធនសុើ ចូលជួបសាំធណោះសាំ្ល 
តវ ស់បថូរធោបល់ោប ធៅវញិធៅមកធដើមផើពលងើកកិចចស លបតិបតថិការធៅវញិធៅមករវាងតាំបនធ់បតិកភណឍ ពិភពធលាករបស់
លបធទសទាំងពើរ គឺរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណើ យដ្ឋឌ ន Borobudur។ 
  
ធលាក Ricky SP Siahaan មានលបសាសនថ៍្ន ធលាកពិតជាមានកថើរ ាំធភើបដដលបានមកកានទ់ើធនោះ លសបធពលធពលថយើៗធនោះ 
លបាសាទអងគរវតថរបស់កមភុជា ជាបច់ាំ្ត់ថ្នប កជ់ាសាំណងល់បវតថិសាស្តសឋដអ៏សាច ររបាំផុត ធធឝើធ ើងាមរយៈការលសង់មតិ ធលើ
ចាំ្ប់អារមយណ៍ និងទសសនៈរបស់អបកធទសចររាប់លាន ក់ជុាំវញិពិភពធលាក ជាចាំណុចដដលលបធទសឥណឍូ ធនសុើ      
ចបអ់ារមយណ៍ មានបាំណងចងធ់ធឝើកិចចស លបតិបតថិការណ៍រវាងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ របស់កមភុជានិងរមណើ យដ្ឋឌ ន 
Borobudur របស់ឥណឍូ ធនសុើ ធដើមផើតវ ស់បថូរបទពិធសាធន ៍ ចាំធណោះដឹងលាៗ  ដូចជាការអភិរកសការលគបល់គង ការអភិវឌឈន ៍
ធសវាកមយធផសងៗ។ កបុងធ ោះ ាមរយៈកមយវធិើ Twin World Heritage Program ខាងភាគើឥណឍូ ធនសុើមានបាំណង      
បធងកើតកិចចលពមធលពៀងរវាងសាទ បន័ទាំងពើរធដើមផើជលមុញការផសពឝផាយអាំពើោប ធៅវញិធៅមក និងទកទ់ញធភញៀវធទសចរឱរ
កានដ់តធលចើន។ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ដថវងកបុងជាំនួបធ ោះ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ បានសដមថងនូវអាំណរសាទរោ ងលជាលធលៅចាំធ ោះគណៈលបតិភូឥណឍ ធនសុើថ្ន 
ធនោះមិនដមនជាធលើកទើមួយធទដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាដចករ ាំដលកបទពិធសាធនល៍ាៗ  ធលើការអភិរកស ការជួសជុល ការ
លគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរដល់ប ថ្ រលបធទសធផសងៗដដលមានបាំណងដសឝងយល់ អាំពើបទពិធសាធនក៍បុងការលគបល់គង    
អភិរកស និងអភិវឌឈន៍ធដ្ឋយចើរភាពម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 

ឯកឧតថមសងកតធ់ងនថ់្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរាធពញចិតថនឹងសាឝ គមន៍រាល់កិចចស លបតិបតថិការដដលបធលមើដល់លបធោជន៍
ធបតិកភណឍ ទាំងមូល។ មា ងធទៀតទសសនៈវសិ័យកបុងការអភិរកស និងការអភិវឌណធបតិកភណឍ ពិភពធលាករវាងលបធទសទាំង
ពើរ គឺមានទសសនវសិ័យលបហាកល់បដ លោប  ងាយស ការោប រ ើកចធលមើនធៅមុខ្ និងមានចាំណុចពិធសសសលមាបក់ារតវ ស់  
បថូរបទពិធសាធនរ៍វាងកមភុជា និងឥណឍូ ធនសុើកបុងការអភិរកសលបាសាទ ការអភិវឌណវសិ័យធទសចរណ៍។ 
 

ឯកឧតថមបដនទមថ្នធជាគជ័យរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរមកដល់ធពលធនោះ គឺធដ្ឋយមានការខិ្តខ្ាំ និងស ការណ៍ពើសាទ ប័នជាតិ និង
អនថរជាតិធផសងៗដដលធធឝើការ កព់ន័ននឹងវសិ័យធបតិភណឍ ៕ 
 

     
 

     
ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង  

ផាយធៅម្ថងទើ ២៩ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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 វិ ាសាថ ន្ជ្ញតិម្រសាវម្រជ្ញវណារា៉េ ម្រប្រល់វតថុ បុ្រាណខ្ដលបាន្ពីកាំណាយម្រសាវម្រជ្ញវនិ្ងជួ្ជុលទៅតាំប្ន់្

អងគ រជូន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
 រធសៀលម្ថងទើ២៩ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលាក Hiroshi SUGIYAMA លបធានគធលមាងវទិាសាទ នជាតិលសាវលជាវ្រា 
របស់លបធទសជប ុន បាន ាំយកវតទុបុរាណដដលបានពើការធធឝើកាំ្យលសាវលជាវធៅ ានើនិងការជួសជុលលបាសាទតុប
ខាងលិច មកលបគល់ជូនអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើរកាទុក។ 
 
វតទុបុរាណទាំងធនោះមានបាំដណកកុលាលភាជន ៍ ដដលបានពើកាំ្យលសាវលជាវធៅ ានើ និងបាំដណកតូចលាិតធធឝើពើ     
ធលា ធាតុ ដដលសងសយ័ថ្នជារបស់ដដលធគយកមកធធឝើពិធើបូជាអឝើមួយធៅលបាសាទតុបខាងលិច។ វទិាសាទ នលសាវលជាវ
ជាតិ្រា  មានធសចកថើរ ើករាយកបុងការធោរពធៅាមចាបធ់បតិកភណឍ ម្នលបធទសកមភុជា និងមានធមាទកភាព្ស់ ដដល
បានចូលរមួចាំដណកកបុងដថរកា ការ រ ជួសជុល និងអភិរកសនូវសាំណងបុ់រាណកបុងតាំបនអ់ងគរ លពមទាំងការលសាវលជាវធៅទើ
ធនោះផង។  
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុងពិធើទទួលនូវវតទុទាំងធ ោះបានកតស់មាគ ល់ថ្ន វទិាសាទ នជាតិ
លសាលជាវ្រា របស់លបធទសជប ុន គឺជាសាទ បន័អនថរជាតិទើ១ដដលបានលបគល់នូវបុរាណវតទុដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធលកាយ
ធធឝើការលសាវលជាវរចួរាល់។ ការលបគល់វតទុបុរាណទាំងធ ោះមកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធពលធនោះ គឺតបាមការអាំ វ វរបស់ 
ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលធលាកជាំទវ
បានអាំ វ វ ឱកាសជួបលបជុាំជាមួយសាទ បន័អនថរជាតិ បាំធពញភារកិចចកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរឱរបញ្ជូ នវតទុបុរាណ  
ដដលលបទោះធ ើញកបុងធពលធធឝើកាំ្យលសាវលជាវឬជួសជុល មកអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើចុោះបញ្ជ ើសារធពើ   ភណឍ កបុងលកប
ខ្ណឍ ជាតិម្នលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ។  
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ បនថធទៀតថ្ន វតទុទាំងធនោះនឹងលតូវរកាទុកធៅអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធដើមផើសិកាអាំពើលបវតថិ ចុោះបញ្ជ ើសារធពើ
ភណឍ  និងធធឝើការជួសជុលអភិរកសនូវបុរាណវតទុសិលផៈទាំងធនោះឱរបានលាលបធសើរ។ ឯកឧតថមកប៏ានដថវងអាំណរគុណដល៏ជាល
ធលៅ ចាំធ ោះវទិាសាទ នជាតិលសាវលជាវ្រា  ដដលមានកិចចស ការដល៏ាជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាធលចើនឆ្ប ាំធលើកិចចការអភិ
រកសនិងជួសជុលលបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ ការលសាវលជាវ ការបណថុ ោះប ថ្ លធនមនុសស និងការផថល់ការងារដល់អបកជាំ ញ
ដខ្យរផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

  
 

ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា ជួប្ ា្ំទណេះ ា្ំណាលជ្ញមួ្យបុ្រគ លិកអចិនស្តន្រ យ៍និ្ងជាំនាៅរប្្់អាជ្ញា ធរជ្ញតិ

 អប្សរាខ្ដលម្រតូវទធប ើ្ ាហរណកម្ែជ្ញម្ស្តន្រ រីាជការនន្ម្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងទើ៣០ ដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើម្នលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ និងជា
លបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានជួបសាំធណោះសាំ្លជាមួយបុគគលិកជាំ ញនិងអចិម្ស្តនថយច៍ាំនួន៣៥៥ ក ់ ដដលលតូវធធឝើ 
សមា រណកមយជាមស្តនថើរាជការម្នលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ។ ពិធើធនោះធរៀបចាំធ ើងធៅសាលសនបិសើទអងគរម្នមជឈមណឍ ល 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុងបាំណងផថល់ដាំណឹងអាំពើលកខខ្ណឍ មួយចាំនួនដដលលតូវអនុវតថ និងការទទួលបាននូវផលលបធោជន៍
សាធារណៈជាធលចើនធផសងធទៀតលសបាមធោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាល រាបប់ញ្ចូ លទាំងឱកាសម្នបធងកើតអាជើពវជិាជ ជើវៈ 
ការទទួលបានការផថល់ធសចកថើទុកចិតថដតងាាំងឱរទទួលភារកិចចថយើៗ និងការដាំធ ើងលបាកធ់បៀរវតសរធ៍ៅធពលកាវ យខ្វួនជាមស្តនថើ
រាជការ។  
 
បដនទមពើធ ោះ ធលាកជាំទវកធ៏លកើនរ ាំឭកដល់បុគគលិកទាំងអស់ថ្ន កបុង មជាមស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលបាំធពញការងារ   
អភិរកសធលើកសធួយតម្មវមរតកវបផធមជ៌ាតិ គឺជាភព័ឝសាំ្ងមួយដដលមនុសសជាធលចើនប ងលបាថ្នប ។ ដូធចបោះ សូមឱរមស្តនថើទាំង
អស់លតូវបាំធពញការងារធដ្ឋយយកចិតថទុកដ្ឋក ់ មានវនិ័យលតឹមលតូវខាជ បខ់្ជួន ផចិតផចង់កបុងការងារ និងធរៀនសូលតដកលសងយ់ក
បទពិធសាធន៍ការងារឱរបានកានដ់តធលចើនធដើមផើភាពរ ើកចធលមើនម្នសមតទភាពរបស់ខ្វួន និងលបសិទនភាពការងារ ធល ោះថ្នមស្តនថើ
ទាំងធនោះគឺជាសសរលទូងោ ងរងឹមាាំកបុងកិចចការអភិរកស អភិវឌណនល៍បកបធដ្ឋយចើរភាពរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងអាចកាវ យជា
ថ្នប កដឹ់ក ាំសាទ បន័អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធពលអ គត៕ 

 

 

     



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    222 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

 
ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា សាប រម្ន៍្ដាំទណើរ ្សន្កិចា ផលូ វការរប្្់រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងការប្រទ ្ឥណាឌ  

កនុ ងទមតរ ទ្ៀម្រាប្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 

ពលកជ ៊ុំទាវ សុ៊សម៉ ស្វា រ៉ច (Sushma Swaraj) រដឌមស្តនថើលកសួងការបរធទសឥ ឍ្  បានមកបាំធពញទសសនកិចចផវូវការ
ធៅលពោះរាជា្ចលកកមភុជារយៈធពល២ម្ថង គឺចប់ពើម្ថងទើ២៩ ដល់ម្ថងទើ៣០ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨។ កបុងដាំធណើ រទសសនកិចច
មកកាន់ធខ្តឋ ធសៀមរាប ធៅលពឹកម្ថងទើ៣០ ដខ្សើហា ធលាកជាំទវរដឌមស្តនឋើ បានធធឝើទសសនកិចចរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងសារមនធើរ
វាយនភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ អិម ជើ សុើ ដដលជាគធលមាងកិចចស លបតិបតថិការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង រដ្ឋឌ ភិបាល
សាធារណរដឌឥ ឍ្ ។ 
 
កបុងពិធើសាឝ គមនដ៍ាំធណើ រទសសនកិចចរបស់ ពលកជ ៊ុំទាវ សុ៊សម៉ ស្វា រ៉ច រដឌមស្តនឋើការបរធទសឥ ឍ្   សារមនធើរវាយន
ភណឍ លបម្ពណើ អាសុើ អិម ជើ សុើ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធាន
អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានសដមឋងនូវការសាឝ គមន៍ោ ងកក់ធៅឋ បាំផុតជូនចាំធ ោះធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើលកសួងការបរធទសឥ ឍ្  
និងបានដថវងអាំណរគុណដល់ភាគើឥ ឍ្  ដដលបានខិ្តខ្ាំធលជាមដលជងចូលរមួកបុងការដថរកា អភិរកសរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
ធពលកនវងមក ាមរយៈគធលមាងជួសជុលធៅលបាសាទអងគរ និងាលព យ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា ទប្ើកកិចា ម្រប្ជុាំពិភាកាទម្រតៀម្ទរៀប្ចាំកិចា ម្រប្ជុាំរណៈកាែ ធិការអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ  

និ្ងមួប្២៥ឆ្ន ាំ នន្ការប្ទងក ើតរណៈកាែ ធិការអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣១ ដខ្ សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
 
រដឌមស្តនឋើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា ធៅលពឹកម្ថងទើ
៣១ ដខ្សើហា បានធបើកកិចចលបជុាំម្ផធកបុងមួយ ធដើមផើធលតៀមធរៀបចាំកិចចលបជុាំគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិសលមបសលមួលោាំ រ និង
អភិវឌណនត៍ាំបន់លបវតថិសាស្តសឋអងគរ ធកកាត់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ និងធរៀបចាំខួ្បធលើកទើ២៥ឆ្ប ាំម្នការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការ
អាយសុើសុើ-អងគរ។ 
 
ាមលបសាសនរ៍បស់ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា ខួ្បធលើកទើ២៥ឆ្ប ាំ ម្នកិចចលបជុាំគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិអាយសុើសុើ-
អងគរ នឹងមានការធបើកធលកាមអធិបតើភាព សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ី ពត្ពជា ហុ៊ន មសន លបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា 
និងកមយវធិើបិទ ធលកាមលពោះវតថមានដខ៏្ភងខ់្ភស់របស់ ព្ពះករណុ្ព្ពះបា ព្ពះបរមនាថ នពរត្តម ស៉ីហមុន៉ី ព្ពះមហាកសព្ត្
ននព្ពះរជាណាចព្កកមពុជា៕ 
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ផ្ផែកទ ី៩ 
ប្បចាំផ្ែកញ្ញា 

 

ការចូលរមួ្ ាំ ទដើម្ទ ើកនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ ជ្ញភារកិចា ខ្ដលអនកអាម្រ្័យផលម្រតូវចូលរមួ្វារាំ ងអ្់ោន  

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨  
 
មនុសសលបមាណជាង៤០០ ក ់ មកពើវសិ័យឯកជនាមរយៈសមាគមធនធានមនុសសនិងសមាគមធទសចរណ៍ធខ្តថ
ធសៀមរាប ស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាម្នគធលមាងអប់រ ាំធបតិកភណឍ បានជួបជុាំោប ដ្ឋាំធដើមធឈើជាង២០០០ធដើមធៅ
ខាងតផូងបរធិវណលបាសាទប ធ យកថើ កាលពើលពឹកម្ថងទើ១ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨កនវងធៅធនោះ។  
 
ធដើមធឈើទាំងធ ោះមាន៣លបធភទគឺ ធដើមគគើរ ធដើមធឈើទល ធដើមកធកាោះ ជាលបធភទធឈើធាំ លសូបទឹកបានធលចើន មាាំទាំអាច
ទបខ់្រល់បានលា។ ធបើគិតមកដល់ធពលធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាដ្ឋាំកូនធឈើបានជាង១មឺុនធដើមធ ើយកបុងតាំបនអ់ងគរ ធដ្ឋយ
មានការដថទាំោ ងលា។ 
  
ធលាក អឹុម សុខ្រទឹនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរ បានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាធលើកទើ២
ធ ើយដដលវសិ័យឯកជនបានចូលរមួដ្ឋាំធដើមធឈើ ធ ើយគធលមាងធនោះធៅដតមានបនថធទៀត ធដើមផើដថរកាធទសភាពតាំបនអ់ងគរ
ដដលលតូវការកមាវ ាំងដ្ឋាំធ ើងវញិ។ 
  
ធលាកបនថធទៀតថ្ន ធៅឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះដដរ កជ៏ាឱកាសបធងកើតសាភ នធមលតើរវាងវសិ័យឯកជន អាជាញ ធរដដនដើ និងអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា ដដលជាអបកលបាលស័យ អបកទទួលធករមរតក អបកទទួលផល និងធធឝើការធដើមផើធបតិកភណឍ  រមួោប បធលមើអងគរ។ ដូធចបោះការ
ចូលរមួដ្ឋាំធដើមធឈើ ជាការចូលរមួរមួកិចចការសងគមនិងការអភិរកសដដលជាកាតពឝកិចចមនុសសទូធៅលតូវចូលរមួឱរបានទាំងអស់
ោប សលមាបល់មាលកុងអងគរ បធងកើនភាពម្បតងដល់បរសិាទ ន និងធធឝើជាគាំរូសលមាបម់នុសសជាំ នធ់លកាយ។  
 
ធលាកលសើ បួង សុភាព មកពើ Artisans Angkor តាំ្ងឱរសមាគមនធនធានមនុសសធខ្តថធសៀមរាបបានធលើកធ ើងថ្ន 
មានវសិ័យឯកជនជាង៨០សាទ បន័ដដលបានចូលរមួ សកមយភាពដ្ឋាំកូនធឈើ ធដើមផើជាចាំដណកដថរកានិងការអភិរកស កដូ៏ចជា
បងាា ញដល់សាធារណៈជន យុវជន ធកយងៗជាំ នធ់លកាយឱរធចោះលសឡាញ់បរសិាទ ននិងចូលរមួដថរកាធករមរតកដូនាដខ្យរ 
ធល ោះធៅកបុងធខ្តថធសៀមរាប ធលៅពើលបាសាទ សកាក នុពលធមយជាតិបានទញទញធភញៀវធទសចររាប់លាន ក់កបុងមួយឆ្ប ាៗំ ។  
ធលាកលសើកសូ៏មឱរអបកចូលរមួបនថោាំលទនិងចូលរមួឱរបានផុសផុល ធទោះបើមិនបានចាំ្យថវកិាចូលរមួ កចូ៏លរមួជា
សកមយភាព ជាកមាវ ាំង និងផសពឝផាយ។ ធលាកលសើក៏បានដថវងអាំណរគុណដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលបានធបើកទូលាយដល់
សាធារណៈជនបានចូលរមួធដើមផើលបធោជនស៍ងគមនិងធបតិកភណឍ ៕ 
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អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ញ្ា ប់្ការជួ្ជុលម្រចាាំ ងក្ិន្ធុ អងគ រវតរ ម្រជុងខាងលិចសាល ប្ខាងទជើងម្រប្ខ្វង៤០ខ្ម្ ម្រត        

 និ្ងប្ន្រ ទធប ើ២០ខ្ម្ ម្រតទ ៀត

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
លចាំងកសិននុអងគរវតថលជុងខាងលិច សាវ បខាងធជើងលបដវង៤០ដម លត លតូវបានជួសជុលធដ្ឋយអបកជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរា
រចួរាល់ជាសាទ ពរកាលពើចុងឆ្ប ាំ២០១៧ និងកាំពុងបនថជួសជុលលបដវង២០ដម លតបដនទមធទៀត ធៅកបុងឆ្ប ាំ២០១៨។ 
  
ធលាកលសើ នង បូរា វ ើ បុរាណវទូិម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា
បានឱរដឹងថ្ន លចាំងកសិននុលបដវង៤០ដម លតដដលជួសជុលរចួ គឺចាំ្យរយៈធពល៤ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយចបធ់ផថើមពើឆ្ប ាំ២០១៣ដល់
២០១៧។ កបុងចាំធ្ម៤០ដម លតធនោះដដរ គឺមានលបដវង២០ដម លតដាំបូងធាវ ប់បានជួសជុលមថងធ ើយធដ្ឋយបារា ាំង ទសស
វតសទើ៦០ ដដលដឹងបានាមរយៈការធមើលធ ើញធដ្ឋយតធ ល់ និងកានដ់តចាស់ធពលធបើករធតថ កាំ្យលសាវលជាវមុនធធឝើ
ការជួសជុល។ ធលកាយការបញ្ចបគ់ធលមាង៤០ដម លតធដ្ឋយធជាគជ័យ លកុមការងារកប៏ានបនថគធលមាងជួសជុល២០ដម លតបដនទម
ធៅឆ្ប ាំ២០១៨។  
 
ធលាកលសើបនថធទៀតថ្ន ចាំធ ោះបធចចកធទសជួសជុល ប ធ ប់ពើកាំ្យលសាវលជាវធយើងដឹងថ្ន ចស់បុរាណកសាងលចាំងកសិននុ
ធដ្ឋយដើបុកបងាា បប់ាតលគឹោះធលកាម ដូធចបោះធដើមផើរកាតម្មវម្នធបតិកភណឍ វបផធម ៌ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធលជើសយកបធចចក 
ធទសបុរាណមកអនុវតថ ធដ្ឋយកាយយកដើចស់ ដើសាុយធចញ ធ ើយជាំនួសធដ្ឋយដើថយើ ធ ើយបុកបងាា បល់គឹោះធលកាមឱរមាាំ
ជាមួយថយភបាំ ថយលកធលៀន ដើខ្ាច ់ និងលាយដើដដលបានពើកធមធចថយបាយធលកៀម ដើឥដឌ កាំធបារស។ ចាំធ ោះលគឹោះ ធយើងពលងើក
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ទាំ ាំលគឹោះចស់៨០សងទ់ើដម លតធៅ១២០សងទ់ើដម លត ធ ើយជធល លគឹោះធៅធលកាម៣០សងទ់ើដម លតធៅ៨០សងទ់ើដម លត ធធឝើ
ោ ង្ឱរកាាំកសិននុរងឹមាាំបានលា។ 
  
ធលៅពើពលងឹងលគឹោះធ ើយ ធយើងក៏ពលងឹងរច សមភននលចាំងកសិននុធដ្ឋយធលបើថយបាយធលកៀមចស់ដដលមានលសាបនិ់ងថយបាយ 
ធលកៀមថយើជាំនួសថយដដលពុកផុយមកធរៀបជាជធណថើ រចាំនួន៨កាាំ ធដ្ឋយដ្ឋកឆ់្វ ស់ោប  និងដ្ឋបចុ់ោះធលកាម១សងទ់ើដម លតសលមាប់
លបទក់ោប ពើមួយធៅមួយកបុងការរកាលាំនឹងឱរបានលាមិនឱរថយរអិល ធ ើយបិទភាជ បថ់យពើមួយធៅមួយធដ្ឋយបាយអររាវ ធដើមផើ
ការ រជលមាបទឹកចូលកបុងថយ ធធឝើឱរថយឆ្ប់ពុកផុយ។ រ ើឯថយភកដ់ដលធរៀបធៅដផបកខាងធលើថយបាយធលកៀមកធ៏រៀបធៅាមលាំ ាំ
ធដើម ធដ្ឋយធលបើថយដដលមានលសាបនិ់ងថយើជាំនួសថយើដដលមិនអាចលទទមងន់បានធទៀត ធ ើយបិទភាជ បថ់យធដ្ឋយបាយអរធមៅ ធដើមផើ
ផជឹតសាប មមិនឱរទឹកចូលកបុងថយ ធធឝើឱរថយឆ្បខូ់្ច។  
 

ធលាកលសើ បូរា វ ើ កប៏ានបញ្ញជ ក់ដដរពើមូលធ តុសាំខាន់ៗ ដដលធធឝើឱររច សមភននសាំណង់កសិននុអងគរវតថដផបកខាងលិចសាវ បខាង
ធជើងរងនូវការខូ្ចខាតោ ងខាវ ាំង គឺធដ្ឋយសារអាយុកាលម្នសាំណង់ កងឝោះការដថទាំជាលបចាំ ការធ ើងចុោះម្នកមភស់ទឹកមិន
ធទៀងទតប់ានបាំតវ ញលគឹោះធលកាម រមួទាំងការពុកផុយម្នលសទបថ់យបាយធលកៀមខាងធលកាម ធដើមធឈើធាំៗដុោះដកផរលចាំងបាន
ចកឫ់សដលជកធៅកបុងថយ ធធឝើឱរថយរ ាំកិលពើទើាាំងធដើម  ាំឱរលចាំងកសិននុរលាំ។ 
  
បចចុបផនបអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋក់ោ ងខាវ ាំងធលើការអភិរកសនិងជួសជុលទាំងលបាសាទនិងកសិននុ ធដើមផើអភិ
រកសសាំណង់បុរាណដដលជានិមិតថរូបម្នជាតិដខ្យរឱររងឹមាាំយូរអដងឝង និងធលើកតម្មវធសាភណ័ភាពសាំណងធ់បតិកភណឍ ឱរមាន
ភាពលសស់សាា តជាទើទកទ់ញធទសចរ។ បដនទមពើធ ោះ ការបណថុ ោះធនធានមនុសស កជ៏ាដផបកសាំខានដ់ដលអាជាញ ធរជាតិ
អបសរាគិតគូរោ ងខាវ ាំង ធដើមផើបធងកើនសាប ម្ដកបុង មជារបស់ខ្វួន ធដ្ឋយមិនពឹងធលើកិចចស លបតិបតថិការអនថរជាតិធលចើនដូចមុន៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាអប្អរសា រជូន្ចាំទ េះទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា                                                      

កនុ ងតាំខ្ណងជ្ញ រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ នន្រាជរ ឋ ភិបាលកម្ាុជ្ញ នី្តិកាល ី៦ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

ធយើងខ្ញុ ាំទាំងអស់ោប ជាថ្នប កដឹ់ក ាំ មស្តនថើ បុគគលិក ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាសូមអបអរសាទរោ ងស័យលគធសាយ ោះជូនចាំធ ោះ   
ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា កបុងតាំដណងជារដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ ម្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា នើតិកាលទើ
៦ កបុងឱកាសដវ៏ធិសសម្ថវថ្នវ ធនោះ ធយើងខ្ញុ ាំសូមធោរពជូនពរធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើ ទទួលបាននូវសុខ្ភាពលា កមាវ ាំងមាាំមួន បញ្ញដ
វាងម្វ ធដើមផើបនថបាំធពញធបសកកមយកបុងបុពឝធ តុ វបផធម ៌ធបតិកភណឍ  និងវចិិលតសិលផៈបនថធទៀត។ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

្កម្ែភាពភាន ក់ងារទ ្ចរណ៍នន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាបាន្ជួយ្ទស្តងាគ េះទភា ៀវ និ្ងម្រប្រល់រប្្់ជូន្ទភា ៀវ

ទ ្ចរ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១២ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ភាប កង់ារធទសចរណ៍ មានតួ ទើសាំខានក់បុងការផថល់នូវព័តម៌ានអាំពើធសវាកមយធទសចរណ៍ដល់ធភញៀវ ធមើលសកមយភាព  ធៅ
កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងពនរល់ដណ ាំឱរធភញៀវធោរពាមលកមលបតិបតថិអងគរ ជួយសធស្តងាគ ោះធភញៀវ ជួយដសឝងរកនិងលបគល់
របស់ជូនធភញៀវ ជាពិធសសធដ្ឋោះលសាយនូវបញ្ញា ធផសងៗដដលបានធកើតធ ើងចាំធ ោះធភញៀវជាយថ្នធ តុកបុងដាំធណើ រទសស តាំបន់
អងគរ។  
 
របាយការណ៍សកមយភាពការងាររបស់ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍អងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំដខ្សើហា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
បងាា ញថ្ន លកុមការងារជួយសធលងាោះធភញៀវធទសចរដដលរងរបួសធដ្ឋយ រអិលឬជាំពបធ់ជើង ដួល លគិច ធថ្នវ ោះម្ដ ធជើង ខ្រល់គរ 
វលិមុខ្ ចុកធ ោះ សតឝសាឝ ខាាំ និងពុលអាហារជាធដើមបាន១៩ករណើ ។ បញ្ញា ទាំងធនោះធកើតធ ើងធដ្ឋយសារធភញៀវខ្វោះមានការ
ធធឝសលបដ ស និងមិនធោរពាមការដណ ាំ ឬតវ កសញ្ញដ ហាម្ត់ និងបញ្ញា សុខ្ភាពតធ ល់ខ្វួន។  
 
បញ្ញា ទាំងធនោះលតូវបានភាប ក់ងារធទសចរណ៍ដដលមានជាំ ញសធស្តងាគ ោះបឋម និងមានបរកិាខ រសធស្តងាគ ោះបឋមធៅជាប់ខ្វួនជួយ  
សធស្តងាគ ោះបឋមទនធ់ពលធវលាធៅកដនវងធកើតធ តុកបុងករណើ លសាលៗនិងស ការជាមួយនគរបាលធទសចរ និងនគរបាល
ការ រធបតិកភណឍ  បញ្ជូ នធៅមនធើរធពទរកបុងរកណើ របួសធងនធ់ងរ។  
 
លកុមភាប កង់ារធទសចរណ៍ក៏បានធរ ើសរបស់របរធភញៀវដដលធភវចឬលជុោះធៅាមលបាសាទចាំនួន៣៤ករណើ  និងបានរកធ ើញ៣១
ករណើ រមួមាន៖ ទូរសពធម្ដ អាយធផត កាបូបសាភ យ កាបូបយួរម្ដ កាបូបលុយ កាតវ ើសារ និងមា សុើនថតជាធដើម ធ ើយបាន
រកធ ើញនិងលបគល់ជូនមាច ស់វញិ។ ឯរបស់ខ្វោះធទៀត ដដលធភញៀវមិនបានមករកភាវ មៗ លកុមការងារបានលបគល់ឱរនគរបាល
ធទសចរណ៍រកាទុក រងចាំមាច ស់ធដើមមកទកទ់ងយក។ គួរបញ្ញជ កថ់្នសកមយភាពទាំងអស់ធនោះទទួលបាននូវការដថវងអាំណរ
គុណនិងការធកាតសរធសើរោ ងកកធ់ៅថ ពើសាំ្កធ់ភញៀវធទសចរជាតិនិងអនថរជាតិ លពមទាំងបានបងាា ញនូវកថើលសលាញ់និង
ទាំនុកចិតថខ្ភស់មកធលើភាប កង់ារធទសចរណ៍។ 
  
ធលៅពើសកមយភាពសធស្តងាគ ោះនិងការធរ ើស លបគល់វតទុដដលធភញៀវបាតឬ់ធភវច លកុមភាប កង់ារធទសចរណ៍ក៏បានហាម្តធ់ភញៀវដដល
លបលពឹតថិមិនសមរមរបានចាំនួន៦២ករណើ រមួមាន៖ ការបធងាា ោះលតូន (Drone) ការបធ ធ បងក់បុងបរធិវណលបាសាទ ជនបរធទស
ថតរូបអា  ៍ពិ  ៍ធដ្ឋយោយ នការអនុញ្ញដ ត ការថតរូបបធញ្ចញកាយវកិារមិនសមរមរ (ថតបងាា ញម ូត ថតរូបភាពមិន
សមរមរ) ធសវៀក ក់មិនសមរមរ សដមថងធសៀកធៅកបុងលបាសាទ ធរៀបចាំពិធើទទួលទនអាហារធៅកបុងលបាសាទ ធលបើលបាស់
មា សុើនថតខាប តធាំ ធធឝើពិធើសាស ធដ្ឋយោប នការអនុញ្ញដ ត ថតរូបផសពឝផាយ ណិជជកមយនិង គូរគាំនូរលកខណៈលទងល់ទយធាំ
ធដ្ឋយមិនមានការអនុញ្ញដ ត។ល។ ធលកាយពើហាម្ត់ លកុមភាប កង់ារធទសចរបានដណ ាំាមធោលការណ៍ដដលមានជា
ធរមាន និងពនរល់ដណ ាំដល់បុគគលទាំងធ ោះ លតូវដ្ឋកស់ាំធណើ សុាំចាបអ់នុញ្ញដ តពើអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាមុនសិន កបុង
ករណើ្មួយដដលលតូវឆវងកាត់អាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      
 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងមូ្លនិ្ធិទប្តិកភណឌ វប្បធម៌្កូទរ៉េ   

នឹ្ងប្ន្រ កិចា្ហការទលើការអភិរកសជួ្ជុលម្រកុម្ម្របាសា ម្រពេះពិធូរ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៣ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ១៣ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨ គណៈលបតិភូកូធរ  ដឹក ាំធដ្ឋយធលាក Kwon Sagju  យកដផបកដផនការម្នមូលនិធិ
ធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   (KOCHEF) ចូលជួបសដមថងការគួរសមជាមួយ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា ធដើមផើពិភាកាការងារបនថធលើគធលមាងអភិរកសជួសជុលលកុមលបាសាទពិធូរ ដដលនឹងលតូវបញ្ចបជ់ាំហានទើ១ធៅចុងឆ្ប ាំ
២០១៨ និងពិភាកាអាំពើការអនុវតថបនថសលមាបជ់ាំហានទើ២ ធៅឆ្ប ាំ២០១៩។  
 
ធៅកបុងជាំនួបពិភាកាធនោះ ភាគើទាំងពើរសនាពលងឹងទាំ ក់ទាំនងលារវាងសាទ បន័KOCHEFនិងអាជាញ ធរជាតិអបសរាឱរកានដ់តរងឹ
មាាំ។ ជាពិធសសភាគើកូធរ   បានដថវងអាំណរគុណដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលអនុញ្ញដ តឱរអបកជាំ ញកូធរ  បានចូលរមួកបុងកិចច
ការអភិរកស និងជួសជុលលបាសាទបុរាណដខ្យរកបុងតាំបនអ់ងគរ និងបានធរៀនសូលតបដនទមពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាកសូ៏មដថវងអាំណរគុណដល់មូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ  ដដលបានផថល់កិចចស លបតិបតថិការលា និង
បានបណថុ ោះប ថ្ លជាំ ញធផសងៗដល់អបកជាំ ញដខ្យរទាំងកបុងនិងធលៅលបធទស ធពលកនវងមក។ ធដ្ឋយដ ក ធដើមផើដចក
រ ាំដលកនូវបទពិធសាធនល៍ាៗ ទាំងធលើកិចចការអភិរកសនិងការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ភាគើទាំងពើរបាន
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯកភាពធៅធលើកមយវធិើបណថុ ោះប ថ្ ល ធពលអ គតធដ្ឋយធតថ តធលើលបធានបទសាំខាន់ៗ ដូចជា ជាំ ញវទិាសាស្តសថអាំពើ
ការអភិរកសនិងជួសជុលធបតិកភណឍ  និងការលគបល់គងទូធៅកបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ ពិភពធលាក។  
 
គួររ ាំឭកដដរថ្ន គធលមាងជួសជុលអភិរកសលកុមលបាសាទលពោះពិធូរបានចបធ់ផថើមធ ើងាាំងពើឆ្ប ាំ២០១៥ ធ ើយនឹងបញ្ចបជ់ាំហាន
ដាំបូងធៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨៕ 
 

     
 

     
 

្ិកាខ កាម្១២នាក់នន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ញ្ា ប់្វរគ ្ិកាការពិទសាធខ្ប្ប្វិ ាសាស្ត រ្ ្ម្រាប់្កិចាការ

អភិរកស 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
វគគសិកាសថើពើការពិធសាធដបបវទិាសាស្តសថសលមាបកិ់ចចអភិរកស ដដលបធលងៀនធដ្ឋយអបកជាំ ញអនថរជាតិដផបកអភិរកសធបតិកភណឍ  
ម្នសាទ បន័GIZ ធលាកលសើបណឍិ ត Federica Grifi ដល់សិកាខ កាមចាំនួន១២ ក ់ មកពើលកុមអភិរកសថយ (SCU/GIZ) និង
 យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទាអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក រ បានបញ្ចប ់លពឹកម្ថងទើ១៤ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨។  
 
ធលាកលសើបណឍិ ត Federica Grifi មានលបសាសនថ៍្ន វគគសិកាធនោះបានចបធ់ផថើមកាលពើម្ថងទើ១៤ ដខ្កុមមៈ ឆ្ប ាំ២០១៨ មាន  
រយៈធពល១៦០ធមា ង។ ធោលបាំណងធដើមផើបាំធពញបដនទមនូវចាំណុចខ្ឝោះខាតដដលមានធលើបទពិធសាធនក៍ារងារកនវងមក 
និងចង់ឱរអបកជាំ ញធចោះលសាវលជាវ ដសឝងយល់បានចាស់អាំពើដាំធណើ រការម្នការធលបើលបាស់ឧបករណ៍ពិធសាធន ៏និងការអនុវតថ
តធ ល់រកលទនផលមុននឹងយកវាធៅធធឝើធលើវតទុពិត។ បដនទមពើធ ោះកធ៏ដើមផើឱរអបកសិកាធចោះដសឝងយល់បដនទមអាំពើដាំធណើ រការ
ទាំ ក់ទាំនងម្នការងារអភិរកសថយធៅាមលបាសាទ  ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក  ុង ្រ ើ មស្តនថើជាំ ញអភិរកសថយម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក រ ដដលបាន
សិកាវគគធនោះអស់រយៈធពល៦ដខ្មកធ ើយ បានចបអ់ារមយណ៍ថ្ន វគគបណថុ ោះប ឋ្ លធនោះហាក់ខ្វើបនថិចចាំធ ោះធពលធវលាធរៀន
សូលត ធល ោះមួយអាទិតរធយើងធរៀនដតមួយម្ថង ធទើបតលមូវឱរពួកធយើងធធឝើការលសាវលជាវឯកសារធដ្ឋយខ្វួនឯងធលចើន។ ធលាកក៏
រ ាំពឹងថ្ន ម្ថងអ គតធបើមានឱកាស ពួកធយើងចង់ចូលធរៀនវគគបណថុ ោះប ឋ្ លដបបធនោះធទៀតជាមួយអបកជាំ ញ ពិធសសពួក
ធយើងចងធ់រៀនពើការងារធៅកបុងបនធប់ពិធសាធនឱ៏របានធលចើនជាងធនោះ។ 
  
តាំ្ងឱរអគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរាធៅកបុងពិធើបិទវគគ ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លលសាវលជាវអនថរជាតិ
និងតមកល់ឯកសារអងគរបានធលើកធ ើងថ្ន ធនោះជាឱកាសលាសលមាបអ់បកជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរាអភិវឌណសមតទភាពខ្វួនធលើ
ការងារលបចាំម្ថងនិងមានធោលធៅដវងឆ្ង យធលើវសិ័យធបតិកភណឍ ។ ការសិកាធៅទើធនោះ អាចនឹងលាជាងបរធទសមួយចាំនួន 
ធល ោះមានទាំងមនធើរពិធសាធន៍និងការអនុវតថធៅធលើទើាាំងតធ ល់ រមួទាំងមានអបកជាំ ញអនថរជាតិជាធលចើនមកដចករ ាំដលក
ចាំធណោះដឹងបដនទមជាញឹកញប។់ ធលាកក៏សូមអរគុណដល់អបកលសើបណឍិ តដដលបានដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងដល់អបកជាំ ញ
អាជាញ ធរជាតិអបសរាកបុងការអភិវឌណសមតទភាពចាំធណោះដឹងបដនទមពើអឝើដដលធាវ បម់ានទាំងលទឹសថើនិងការអនុវតថការពិធសាធដបប
វទិាសាស្តសថសលមាបកិ់ចចការអភិរកសកានដ់តចាស់លាស់៕ 
 

  
 

      
 

  



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    233 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាម្រប្ជុាំនផទកនុ ងរណៈកម្ែការម្រប្ព័ន្ធ ម្ររប់្ម្ររងប្រសិាថ ន្-អងគ រ ISO 14001:2015 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៧ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ១៧ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨ អងគភាពលគបល់គងបរសិាទ នអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធរៀបចាំធបើកសវនកមយម្ផធកបុង 
ធលើលបពន័នលគប់លគងបរសិាទ ន-អងគរ លសបាមសថងដ់្ឋរអនថរជាតិ ISO14001 លគប់ យកដ្ឋឌ ន និងអងគភាពចាំណុោះម្នអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរា។  
 
កិចចលបជុាំលបលពឹតថធៅធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងជាតាំ្ង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ
 យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ថ្នប កដឹ់ក ាំ យកដ្ឋឌ ន និងអបកជាំរុញការងារបរសិាទ នលគប ់យកដ្ឋឌ ន កព់ន័នទាំងអស់។  
 
ការធបើកសវនកមយម្ផធកបុងធលើលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន-អងគរធនោះ ធធឝើធ ើងធដើមផើពិភាកា ធដ្ឋោះលសាយបញ្ញា បរសិាទ ន ចងាុលទិស
ធៅអាំពើធោលបាំណងបរសិាទ នរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាទាំងមូល និងសលមបសលមួលរាល់សកមយភាពការងារបរសិាទ នកបុងតាំបន់
អងគរធដ្ឋយអនុធលាមាមសថងដ់្ឋរ ISO14001 ដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលបានពើសាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន Japan 
Quality Assurance (JQA)។ 
  
ធលាក ធភាគ បញ្ញដ  អនុលបធានសថើទើអងគភាពលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន បានធលើកធ ើងថ្ន ចាំធ ោះលទនផលការធធឝើសវនកមយម្ផធ
កបុងឆ្ប ាំ២០១៨ គឺ យកដ្ឋឌ ននិងអងគភាពចាំនួន១៦ម្នសាទ បន័អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅដតបនថភាពវជិជមាន ធដ្ឋយមិនមាន
ភាពមិនអនុធលាម្មួយធ ើយ ដដលខុ្សពើសថងដ់្ឋ SIO 14001។ ប ុដនថមានចាំណុចាមសធងកតចាំនួន៣ចាំណុច ដដល
សទិតធៅធលើធោលបាំណងម្នកមយវធិើ ដដលសវនករបានផថល់ជាអនុសាសនល៍គប់ យកដ្ឋឌ នបានកាំណត ់ បធងកើតកមយវធិើអនុវតថ 
និងទទួលលទនផលាមដផនការចាប ់ ប ុដនថការកាំណតធ់ោលធៅកបុងដផនការអនុវតថធនោះរកាធៅដដដលដូចឆ្ប ាំ២០១៧និង
២០១៨ ធដ្ឋយកាំណត់ទិសធៅបរសិាទ នឱរធលើសពើឆ្ប ាំចស់។ 
  
ដថវងកបុងអងគលបជុាំ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ បានរ ាំឭកថ្ន ការបធងកើតលបពន័នការ របរសិាទ ន សាំខាន់ជាងធគគឺយល់ពើការលគបល់គង
រមួ ធ ើយមានទាំ ក់ទាំនងោប ធៅវញិធៅមក ធទោះបើជា យកដ្ឋឌ នធផសងៗ ឬជាំ ញធផសងៗ គឺលតូវដតមានការ កព់ន័នោប
លគប ់យកដ្ឋឌ ន។ ដូធចបោះលកុមបរសិាទ នជាអបកសលមបសលមួល ធធឝើោ ង្ឱរលតូវាមចាំណុចទមទររបស់សថង់ដ្ឋរ ISO 
14001 ធ ើយមាច ស់សាមើ យកដ្ឋឌ នឬអងគភាពនើមួយៗ លតូវចូលរមួអនុវតថឲ្របានខាជ ប់ខ្ជួន។ ឯកឧតថមបនថថ្ន កិចចការធនោះគឺ
ជាការងារធយើងទាំងអស់ោប ធដ្ឋយមិនធតថ តដតធៅធលើនរ្មាប កធ់ ើយ ធទើបអាចបងាា ញពើលបសិទនិភាពម្នការលគបល់គងរបស់
អាជាញ ធរជាតិអបសរាធលើលបពន័នបរសិាទ នបានធជាគជ័យ។  
 
គួររ ាំឭកថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានចុោះធ យ្ ោះ ធដើមផើទទួលបានការវាយតម្មវធលើលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន ពើសាទ ប័នធា គុណ
ភាពជប ុន JQA ាាំងពើឆ្ប ាំ២០០៣មក ធ ើយកធ៏ាវ បប់ានទទួលវញិ្ញដ បនបលត ISO14001 ធលើការងារលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ ន 
ពើសាទ បន័អនថរជាតិមួយធនោះ ចាំនួន៥ធលើករចួមកធ ើយដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      

 

     
 

ម្រពឹតរ កិារណ៍្ម្រាម្រតីឆ្ន ាំ ២០១៨ម្កដល់ទ ៀតទហើយ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ាមការសិការបស់អបកលសាវលជាវរបស់មជឈមណឍ លលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា សមរាលតើ រដូវ
វសាឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ នឹងលតូវចាំម្ថងអាទិតរ ១៤ធកើត ដខ្ភលទបទ ឆ្ប ាំច សាំរទឹនិស័ក ពុទនសករាជ២៥៦២ លតូវនឹងម្ថងទើ២៣ ដខ្
កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨។  
 
ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ សមរាលតើ (Equinox) ដតងដតធកើតមាន២ដង គឺធៅរដូវលបាាំង (Vernal Equinox) ធកើតធទផើងធៅដខ្មើ  
និងសមរាលតើរដូវវសា (Autumnal Equinox) ធកើតធទផើងធៅដខ្កញ្ញដ ។  
សមរាលតើជាធវលាដដលម្ថងនិងយប់មានរយៈធពលធសធើរដតធសយើោប ។ ធលៅពើធនោះ ដខ្ខ្វោះម្ថងមានរយៈធពលដវងជាងយប ់ ធ ើយខ្វោះ
ធទៀត យបម់ានរយៈធពលដវងជាងម្ថងវញិ។ 
  
ជាករណើ ពិធសសធៅអងគរវតថ ធវលាម្ថងនិងយបម់ានរយៈធពលធសយើោប ធនោះ លពោះអាទិតរដតងដតរោះធទផើងចាំកាំពូលក ថ្ លម្នអងគរ
វតថ លពឹកលពលឹមលសាងៗ។ ចាំធ ោះសមរាលតើរដូវវសាធៅម្ថងទើ២៣ ដខ្កញ្ញដ ធនោះ លពោះអាទិតរនឹងរោះធទផើងចាំកាំពូលក ថ្ ល 
ដដលធយើងអាចធមើលធ ើញពើធកាវ ងទឝ រក ថ្ លម្នគុការាជ (ធកាវ ងទឝ រធាំខាងលិច) ចបធ់មា ង៥និង៥០ ទើដល់ធមា ង
លបដ ល៧លពឹក។ សងឃមឹថ្ន អាកាសធាតុនឹងអាំធ្យផលសលមាប់ការផថិតយករូបភាពរបស់ម្ថងរោះជាមួយលបាសាទអងគរវតថ
ដស៏ាា តអសាច ររ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 
កិចា ម្រប្ជុាំប្ទចា កទ ្ទលើក ី៤ បាន្ទប្ើក្ម័្យម្រប្ជុាំរប្្់មលួ ន្ទហើយទៅម្រពឹកនងត ី២០ទន្េះ 
ផាយធៅម្ថងទើ ២០ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

ធៅលពឹកម្ថងទើ២០ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជា
លបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដឹក ាំគណៈលបតិភូរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ចូលរមួកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៤ របស់គណៈ
កមាយ ធិការសលមបសលមួលអនឋរជាតិសលមាបក់ារអភរកិស និងការធលើកតម្មវថលពោះវហិារ ធកកាតថ់្ន អាយសុើសុើ-លពោះវហិារ 
(ICC- Preah Vihear) ធៅសាលសនបិសើទអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 

កិចចលបជុាំគណៈកមាយ ធិការ អាយសុើសុើ-លពោះវហិារ ដឹក ាំធដ្ឋយស លបធានម្នលបធទសចិន និងលបធទសឥ ឍ្  និងលបធទសជា
សមាជិកចាំនួន ៦ធទៀត រមួមាន លបធទសដប ក សកិ បារា ាំង ជប ុន សាធារណរដឌកូធរ   ម្ថ ងដ់ ៍និងស រដឌអាធមរកិ លពមទាំង
មានការចូលរមួពើអបកជាំ ញជាតិ និងអនឋរជាតិ ធដើមផើពិភាកាោប អាំពើយនថការម្នការអភិរកស និងអភិវឌណរមណើ យដ្ឋឌ ន
លបាសាទលពោះវហិារ និងរមណើ យដ្ឋឌ នលបាសាទធកាោះដករ។ 
  

កិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៤ របស់គណៈកមាយ ធិការ ICC-Preah Vihear ធៅឆ្ប ាំធនោះធតថ ការពិភាកាអាំពើការងារកាំ្យ
បុរាណលបពន័នបងាូរទឹកលបាសាទលពោះវហិារ ការធរៀបចាំទើាាំងបដិស ឌ្ រកិចចធលើភបាំលបាសាទលពោះវហិារ ការធរៀបចាំដផនការ
អភិវឌណធ ដ្ឋឌ រច សមភន័នធទសចរណ៍ និងការធរៀបចាំកមយវធិើអភិវឌណស គមន៍ធៅរមណើ យដ្ឋឌ នលបាសាទលពោះវហិារ និង
លបាសាទធកាោះដករ និងការងារចាំបាច់មួយចាំនួនធផសងៗធទៀត។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារ និងធលខាធិការដ្ឋឌ នអចិម្ស្តនឋយ ៍ ICC-Preah Vihear ដតងដតធរៀបចាំកិចចលបជុាំធនោះ២ដង
កបុងមួយឆ្ប ាំ ដដលរមួមានកិចចលបជុាំធពញអងគធរៀបចាំធៅធរៀងរាល់ដខ្ មើ  និងកិចចលបជុាំបធចចកធទស ដតងធរៀបចាំធៅរាល់ដខ្ កញ្ញដ ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

អាជ្ញា ធរអប្សរា្ូម្ជូន្ដាំណឹងដល់ទប្កខជន្វារាំ ងអ្់ខ្ដលបាន្ ក់ កយចូលប្ទម្រម្ើការងារជ្ញភាន ក់ងារ

ទ ្ចរ បាន្ម្រជ្ញប្ថ្នអាជ្ញា ធរអប្សរា នឹ្ងទធប ើការម្រប្លងទម្រជើ្ ទរី្ ទៅនងត ម្រពហ្បតិ៍  ី២៧ ខ្មកញ្ញា  ឆ្ន ាំ

២០១៨ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងភាន ក់ងារ្ហម្រប្តិប្តរ កិារអន្រ រជ្ញតិកូទរ៉េ KOICA នឹ្ងចុេះអនុ្្ារណៈទោរយល់ោន

ទៅចុងឆ្ន ាំ ២០១៨ទដើម្បីប្ន្រ ជួ្ជុលម្រកុម្ម្របាសា ម្រពេះពិធូរជាំហា ន្ ី២ និ្ងម្រពេះោន្ជល់ដាំរ ី

ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ២១ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨ គណៈលបតិភូកូធរ  ដឹក ាំធដ្ឋយ ធលាកលសើ Weon Jihye អនុលបធានភាប ក់ងារស 
លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ   (KOICA) បានចូលជួបសដមថងការគួរសមនិងពិភាកាការងារមួយចាំនួនធៅតាំបន់អងគរជាមួយ 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរាតាំ្ងឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
កបុងជាំនួបពិភាកាធនោះបានធតថ តសាំខានធ់ៅធលើការចុោះអនុសារណៈធោគយល់ោប  ធដើមផើបនថគធលមាងអភិរកសជួសជុលលកុម
លបាសាទពិធូរដាំ្ក់កាលទើ២ និងការជួសជុលលពោះលានជល់ដាំរ ើ។ ការជួសជុលលកុមលបាសាទលពោះពិធូរជាំហានទើ១បាន
បញ្ចបល់បកបធដ្ឋយធជាគជ័យ ធ ើយដថមទាំងបានបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាទាំងកបុងលសុក
និងធលៅលសុកបានោ ងធលចើននិងធពញធដ្ឋយសមតទភាពការងារ ។  
 
គួររ ាំឭកដដរថ្ន ភាប កង់ារស លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ   KOICAបានចបធ់ផថើមគធលមាងជួសជុលអភិរកសលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ
កាលពើឆ្ប ាំ២០១៥ និងបញ្ចបជ់ាំហានដាំបូងធៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨ និងបានបណថុ ោះប ថ្ លជាំ ញធផសងៗដល់អបកជាំ ញដខ្យរ
ទាំងកបុងនិងធលៅលបធទស ធពលកនវងមកធដើមផើដចករ ាំដលកនូវបទពិធសាធនល៍ាៗ ទាំងធលើកិចចការអភិរកសនិងការលគប់លគង
រមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាក៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទរៀប្ចាំការម្រប្ ងទម្រជើ្ ទរី្ ភាន ក់ងារទ ្ចរណ៍ទលើក ី២ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ២៧ ដខ្កញ្ញដ  ឆ្ប ាំ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធរៀបចាំការលប ងធលជើសធរ ើសភាញ ក់ងារធទសចរណ៍សលមាប់ឆ្ប ាំ 
២០១៨។ ការលប ងធនោះ លតូវបានធរៀបចាំធ ើងធៅសាលសនបិសើទអងគរ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ 
  
ចាំធ ោះធបកខជនដដលបានដ្ឋក់ ករលប ងសរុបមានចាំនួនជិត ៥០០ ក។់ ការលប ងធលើកទើ២ធនោះ គឺធដើមផើធលជើសធរ ើស
បុគគលិកបធលមើការងារធៅាមលបាសាទ  កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលធលើកទើ១ ធធឝើធ ើងកាលពើឆ្ប ាំ២០១៦។ ការលប ង
ធនោះនឹងធលជើសធរ ើសធបកខជនចាំនួន ៣៤ កដ់តប ុធ ត្ ោះ ដដលជាតលមូវការជាកដ់សឋងរបស់ យកដ្ឋឌ ន ធពលបចចុបផនប៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផ្ផែកទ ី១០ 
ប្បចាំផ្ែតុលា 

 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រចាប់្ទផរ ើម្ចងមិ្តរភាពជ្ញមួ្យឧ ាន្ណាយហាគ រា៉េ នន្ម្រប្ទ ្កាណាទដើម្បីពម្រងឹងការងារ

ម្ររប់្ម្ររង និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្វិ្័យទ ្ចរណ៍ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធដើមផើពលងើកវសិាលភាពម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរធលើឆ្កអនថរជាតិ ាមរយៈការចងសមភននភាពជាមួយរមណើ យដ្ឋឌ នធផសងៗ
ធលើសកលធលាក  ម្ថងទើ៤ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ អាជាញ ធរអបសរាបានសធលមចុោះអនុសារណៈម្នការធោគយល់ោប មួយ
ជាមួយឧទាន្យហាគ រា  ម្នលបធទសកា្ដ្ឋ។ អនុសារណៈធនោះធធឝើធ ើងលសបោប នឹងពិធើលបកាសសធមាភ ធសាទ ន
កុងស ុលកិតថិយសម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជាលបចាំទើលកុងតូរ  ុនតូម្នលបធទសកា្ដ្ឋ កបុងនយ័រតឹចាំណងភាពជាបងបាូនម្ន
រមណើ យដ្ឋឌ នពិភពធលាកទាំងពើរគឺ រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងឧទាន្យហាគ រា  ធដើមផើដសឝងរកកិចចស ការរមួោប  ធលើការងារ
លគបល់គង និងអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍ម្នរមណើ យដ្ឋឌ នទាំងពើរ។  
 
ពិធើចុោះអនុសារណៈធនោះធធឝើធ ើងធដ្ឋយភាគើអាជាញ ធរអបសរា តាំ្ងធដ្ឋយ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធ
រអបសរា និងធលាកលសើ Janice Thomson លបធានគណៈកមាយ ធិការឧទាន្យហាគ រា ម្នលបធទសកា្ដ្ឋ ធដ្ឋយមានការ
អធញ្ជ ើញចូលរមួពើសាំ្ក ់ឯកឧត្តម ឆាត្ ឈួ កុងស ុលកិតថិយសម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា និងអគគកុងស ុលម្នប ថ្
លបធទស១៥ធផសងធទៀត ដូចជា លបធទសចិន អាល កិខាងតផូង រុសសុើ ហាក្ ធប រូ កូធរ  ខាងតផូង អារា បរ់មួ និងលប ុយធណជា
ធដើម លពមទាំងលបជាពលរដឌដខ្យរដដលកាំពុងរស់ធៅលបធទសកា្ដ្ឋផងដដរ។  
 
ធលាកលសើ Janice Thomson បានបងាា ញនូវធសចកថើរ ើករាយដដលរមណើ យដ្ឋឌ នពិភពធលាកទាំងពើរ បានភាជ បស់ាច់្មជា
បងបាូននឹងោប ។ ធលាកលសើធជឿជាក់ថ្ន ាមរយៈចាំណងមិតថភាពធនោះ រមណើ យដ្ឋឌ នទាំងពើរនឹងអាចតវ ស់បថូរបទពិធសាធន៍
ការងារោប លាៗ   កព់ន័ននឹងការងារលគបល់គង និងអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍ រវាងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរដដលជាធបតិកភណឍ វបផធម ៌
និងឧទាន្យហាគ រា  ដដលជាធបតិកភណឍ ធមយជាតិ។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ ក៏បានដថវងអាំណរគុណរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា និងគណៈកមាយ រធិការម្នឧទាន្យហាគ រា  លពម
ទាំងតាំ្ងសាទ នកុលស ុលទាំងអស់ ដដលបានអធញ្ជ ើញចូលរមួជាសាកសើដស៏ាំខានម់្នពិធើចុោះអនុសារណៈធនោះ។ ឯកឧតថម
សងឃមឹថ្ន ចាំណងមិតថភាពធនោះនឹងជាំរុញឲ្រមានធភញៀវធទសចរកាន់ដតធលចើនកបុងលបធទសទាំងពើរ ាមរយៈកិចចស ការការ
ជាំរុញផសពឝផាយនូវរមណើ យដ្ឋឌ នទាំងពើរ ជាពិធសស គឺការដចករ ាំដលកបទពិធសាធនល៍គបល់គងវសិ័យធទសចរណ៍រវាងមស្តនថើម្ន
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងឧទាន្យហាគ រា ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

ទោកប្ណឌ តិ អា   រ ិធ  អនកជាំនាៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា ម្រតូវបាន្អទញ្ជ ើៅទៅប្ទម្រងៀន្ទៅសាកលវិ ាល័

យ CORNELL នន្្ហរដឋ អាទម្រកិអាំពីកិចាការម្រសាវម្រជ្ញវកុោលភាជន៍្ខ្មែ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ឆវងកាត់ជើវតិសិកា បទពិធសាធនក៍ារងារដផបកបុរាណវទិា និងការលសាវលជាវជាង២០ឆ្ប ាំជាមួយសាទ បន័ជាតិ-អនថរជាតិ ធលាក
បណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា លតូវបានសកល
វទិាល័យ CORNELL ស រដឌអាធមរកិ អធញ្ជ ើញឱរធៅស ការបធលងៀនជាមួយសាស្តសាថ ចររ Kaja McGowan រយៈធពល១
ឆមាស ចប់ពើម្ថងទើ១ សើហា ដល២់៤ ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨។  
 
មុខ្វជិាជ ដដលបធលងៀនធៅទើធ ោះគឺ “ទឹក៖ សិលផៈនិងនធោបាយធៅតាំបនអ់ាសុើខាងតផូងនិងអាសុើអធគបយ“៍។ ខ្វឹមសារសាំខាន់
ម្នធមធរៀនធ ោះគឺបងាា ញនធោបាយលគបល់គងទឹកម្នអរយិធមអ៌ងគរ និងសារៈសាំខាន់ម្នទឹកកបុងជាំធនឿសាស  ពិធសសទឹកអ
លមិតធៅកបុងធទវកថ្នកូរសមុលទទឹកធដ្ឋោះ។  
 
ធលើសពើធ ោះ ធលាកបណឍិ ត ដ្ឋរទិន កប៏ានបធលងៀនលបវតថិសាស្តសថដខ្យរសធងខបពើសមយ័ ឝូណនរ ូតដល់សម័យបចចុបផនប 
កុលាលភាជន៍ដខ្យរ ការចុោះបញ្ជ ើធបតិកភណឍ ពិភពធលាកអងគរ និងការលគបល់គងធបតិកភណឍ អងគរធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
មិនដតប ុធ ត្ ោះ ធលាកកប៏ានចូលរមួផសពឝផាយអាំពើការធរៀនភាសាដខ្យរ និងអាំ វ វឱរនិសសតិអនថរជាតិចប់អារមយណ៍ពើ
លបធទសដខ្យរទាំងដផបកបុរាណដ្ឋឌ ននិងលបវតថិសាស្តសថផងដដរ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលៅពើបធលងៀន ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន កប៏ានសិកាអាំពើរធបៀបចុោះបញ្ជ ើវតទុបុរាណ ការាាំងពិពណ៌វតទុសិលផៈ សាថ បប់ទ
បងាា ញធផសងៗ លសាវលជាវឯកសារធផសងៗធៅប ត្ ល័យ និងធធឝើបទបងាា ញសាធារណៈធៅ សាកលវទិាល័យ Wisconsin, 
Northern Illinois University, និង Yale University។  
 
អស់រយៈធពលជិត២០ឆ្ប ាំកបុង មជាមស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន មានលបសាសនថ៍្ន ធនោះជាធលើកទើ១
ធ ើយដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបញ្ជូ នមស្តនថើជាំ ញឱរធចញធៅបធលងៀននិសសតិអនថរជាតិធៅបរធទសរយៈធពលដវង។  
ធលាកបណឍិ តបនថថ្ន ធនោះជាធមាទកភាព្ស់សលមាបរូ់បធលាក កដូ៏ចជាសាទ បន័អាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលបានដចករ ាំដលក
បទពិធសាធន៍ការងារលគបល់គងធបតិកភណឍ អងគរ រយៈធពល២៥ ឆ្ប ាំដល់និសសតិអនថរជាតិធៅស រដឌអាធមរកិ។ ជាពិធសស 
ធលាកសបាយរ ើករាយដដលបានផសពឝផាយវបផធម៌អរយិធមដ៌ខ្យរដល់និសសតិធៅសកលវទិាល័យ CORNELL ធ ើយសងឃមឹ
ថ្ននឹងមានមស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរាធផសងៗធទៀត ធៅដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងដល់និសសតិអនថរជាតិកាន់ដតធលចើន អ គត។  
ទកទ់ងនឹងការសិកា ធលាកបណឍិ ត អា  ដ្ឋរទិន បានបញ្ចប់ថ្នប កប់រញិ្ញដ បលតបុរាណវទិាធៅសាកលវទិាល័យភូមិនធវចិិលត
សិលផៈ ឆ្ប ាំ១៩៩៥ ថ្នប កអ់នុបណឍិ តធៅសកលវទិាល័យ Kyoto ធៅឆ្ប ាំ២០០០ និងថ្នប កប់ណឍិ តធៅសកលវទិាល័យ 
Osaka Ohtani ម្នលបធទសជប ុន  ឆ្ប ាំ២០១០។  
 
ធលាកបានបាំធពញការងារធៅសាទ បន័អាជាញ ធរជាតិអបសរាចប់ពើឆ្ប ាំ២០០០មក ធ ើយជាសាស្តសាថ ចររម្នសាកលវទិាល័យ
ភូមិនធវចិិលតសិលផៈ មហាវទិាល័យបុរាណវទិាធលើមុខ្វជិាជ លបវតថិកុលាលភាជនដ៍ខ្យរ។ បដនទមពើធ ោះ ធលាកកជ៏ាសាស្តសាថ ចររ
បធលងៀនពើលបវតថិសាស្តសថដខ្យរ និងអរយិធមពិ៌ភពធលាកធៅសលវទិាល័យបញ្ញដ ស្តសថកបុងធខ្តថធសៀមរាប។  
ធៅឆ្ប ាំ២០០៤ ធលាកបានទទួលអាហារូបករណ៍ពើ Asian Cultural Council, USA ធដើមផើសិកាអាំពើរធបៀបលគប់លគងវតទុ
បុរាណដដលបានពើកាំ្យរ ូតដល់អភិរកសធៅ Arizona State University, Freer/Sackler Galleries 
(Smithsonian) និង University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology។  
 
កបុង មជាអបកជាំ ញធលើដផបកលសាវលជាវកុលាលភាជន៍ដខ្យរសមយ័អងគរ ធលាក ដ្ឋរទិន កធ៏ាវ បប់ានវទិាសាទ ន Nalanda 
Sriwijaya ម្នលបធទសសិងាបុរ ើ អធញ្ជ ើញឱរធៅលសាវលជាវនិងសរធសរធសៀវធៅអាំពើលបាសាទអងគរវតថ កាលពើឆ្ប ាំ២០១៤និង
២០១៥។ មិនដតប ុធ ត្ ោះ ធលាកកជ៏ាស លបធានម្នគធលមាងលសាវលជាវ Field school ស ការជាមួយសិងាបុរ ើធៅធកាោះធករ
និងធៅតាំបន់អងគរជាធលចើនធលើកផងដដរ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      
 
អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចូលរមួ្ទោរពម្រពេះប្រម្វិញ្ញា ណកខន្ធ ម្រពេះករណុា ម្រពេះប្រម្រតន្ទកាដឋ  

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងចនធ ៦ធកើត ដខ្អសសុជ ឆ្ប ាំច សាំរទឹនិស័ក ព.ស២៥៦២ លតូវនឹងម្ថងទើ១៥ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលាក  ុង កុសល 
លបធាន យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយ កបុង មថ្នប កដឹ់ក ាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា ចូលរមួលពោះរាជពិធើធោរព ព្ពះបរមវញិ្ញា ណ្កខនធ
អត្៉ីត្ព្ពះមហាវ៉ីរៈកសព្ត្ ព្ពះបរមរត្នពោដឋ ចាំធ ោះការោងចូលទើវងគតគ់លមប៦់លពោះវសា ធៅលពោះរាជដាំ្កធ់ខ្តថ
ធសៀមរាប។  
 
កបុង មទូលលពោះបងគាំធយើងខ្ញុ ាំលពោះករុ្ជាថ្នប កដឹ់ក ាំ មស្តនថើ បុគគលិកលគបជ់ានថ់្នប ក់ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា សូមសដមថងនូវ
មហាទុកខធសាកចាំធ ោះការបាតប់ងអ់ងគលពោះមហាវ ើរៈកសលតដធ៏ឆបើមម្នកមភុជា និងសូមថ្នឝ យមហាលពោះរាជកុសល លពោះបរម
វញិ្ញដ ណកខនន លពោះករុ្ លពោះបរមរតនធកាដឌ ជាទើសកាក រៈដខ៏្ភងខ់្ភស់បាំផុត ធសថចោងធសាយសុខ្កបុងឋានលពោះបរមសុខ្ កុាំបើ
ធ វៀង វ្ តធ ើយ។  
 
ធបើធទោះបើលពោះកាយម្នអងគលពោះករុ្ លពោះបរមរតនធកាដឌ បានោងធសាយលពោះទើវងគតក់ថើកពិ៏តដមន កធ៏យើងខ្ញុ ាំលពោះករុ្ ជា
កូន ធៅ ធៅទួតរបស់លពោះអងគ ចងចាំមិនធភវចធ ើយនូវលពោះគុណូបការៈមហាម្ថវថ្នវ របស់លពោះបិាជាតិដខ្យរកបុងការដសឝងរក
សុខ្សនថិភាពជូនជាតិ ធធឝើឲ្រលពោះរាជា្ចលកកមភុជា ធលកាមលពោះរាជដឹក ាំរបស់លពោះអងគបានសាគ ល់នូវការរ ើកចធលមើនលគប់     
វសិ័យនិងរស់ធៅធលកាមមវប់សុខ្ធកសមកានថ។ 
  
ធលៅពើការដសឝងរកសុខ្សនថិភាព ការ របូរណភាពទឹកដើ បលងួបបលងួមជាតិធ ើយ លពោះអងគបានលោះបងល់ពោះកាយពល លពោះ
បញ្ញដ ញណរបស់លពោះអងគចាំធ ោះវសិ័យវបផធមក៌បុង មជាលពោះលបធានកិតថិយស ម្នគណៈកមាយ ធិការអនថរជាតិធដើមផើសលមប
សលមួលកិចចោាំ រនិងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសថអងគរ (អាយសុើសុើ-អងគរ) និងការការ រលបាសាទលពោះវហិារពើពួក
បរធទស វ្ ន នផងដដរ។  
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ធបថជាញ ដថរកា ការ រ និងធដើរាមមាោ៌ម្នអងគលពោះមហាវ ើរៈកសលត លពោះបរមរតនធកាដឌ ោ ងមុតមាាំ កបុង
ការធលើកសធួយអភិរកសរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរឲ្របានកានដ់តលាលបធសើរលគបក់ាលធវលាតធៅ៕ 
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សាា ន្ទ ើម្រប្ខ្វង១៨៣ខ្ម្ ម្រតទៅកនុ ងប្រទិវណម្របាសា ទប្ងាោកាំពុងសាង្ង់ទ ើងវិៅ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
លបាសាទធបងមាលា ធបើធទោះបើសទិតធៅឆ្ង យពើតាំបន់អងគរ ធ ើយមានការដបកបាកធ់លចើន កប៏ ុដនថនូវទទួលបានការចប់
អារមយណ៍ោ ងខាវ ាំងពើសាំ្កធ់ភញៀវធទសចរជាតិនិងអនថរជាតិធលើសាទ បតរកមយសាំណង់ ធទសភាព ពិធសសសាភ នធឈើសលមាប់
ធដើរទសស លបាសាទ។  
 
ប ុដនថធដ្ឋយសារកាថ អាយុកាល អាកាសធាតុ បានធធឝើឱរសាភ នធឈើដដលសងធ់ ើងកាលពើឆ្ប ាំ២០០២ រងនូវការពុកផុយ
ធដ្ឋយអធនវើរអាចបងកឱរធលោោះថ្នប ក ់ ធ ើយសាទ នភាពសាភ នតូចចធងាៀត ពិបាកធទសចរធធឝើដាំធណើ រនិងធដើរធជៀសោប ផងធ ោះ 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាស ការជាមួយលកុម  ុន ខាាំ សាធមត បានរុោះសាភ នចស់ធធឝើសាភ នថយើទាំងលសុង មានទទឹងមួយដម លតកនវោះ 
លបដវង១៨៣ដម លត កបុងលបដវងសាភ នសរុប២៦៣ដម លត។  
 
ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  លបធានសថើទើ យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងថ្ន 
ដាំធណើ រការសាងសងស់ាភ នធឈើបានចបធ់ផថើមកាលពើម្ថងទើ១០ ដខ្កញ្ញដ  ធ ើយធលោងនឹងបញ្ចប់ធៅចុងដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរាជាអបកទទួលខុ្សលតូវធលើបធចចកធទសសាងសង់ រ ើឯលកុម  ុន ខាាំ សាធមត ជាអបកផថល់ថវកិាកបុងការ
សាងសង។់ សាំណងស់ាភ នថយើធនោះធលបើធឈើអស់ចាំនួនជាង៨០ដម លតគូប មានធឈើបើលបធភទ គឺផចឹក គគើរ និងរា ាំង ដដលធននឹ់ង
អាកាសធាតុ ធ ើយធា គុណភាពបានយូរឆ្ប ាំ។  
 
ធលាកបណឍិ ត រដ្ឋឌ  បនថធទៀតថ្ន ការសងស់ាភ នថយើធនោះធធឝើធ ើងកបុងបាំណងការ រសុវតទិភាពអបកទសស ដដលធកើនធ ើងជា
លាំដ្ឋប ់ ការ រមិនឱរធទសចរចុោះជានធ់លើថយ ាំឱររអិលឬធាវ ក់ ាំធលោោះថ្នប ក់ដល់ខ្វួន ធ ើយប ោះ ល់ដល់ថយលបាសាទ និង
សលមួលដល់ការធធឝើដាំធណើ រធជៀសោប ដថមធទៀត។ ចាំធ ោះការសាងសង់វញិ លកុមការងារបុរាណវទូិនិងសាទ បតរករម្នអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋកខ់្ភស់និងសិកាោ ងលាិតលាន ់ ទាំងបវង ់ រមួទាំងបធញ្ជ ៀសហានិភ័យធផសងៗដល់ថយលបាសាទ
ធដ្ឋយការមិនជើកដើដ្ឋាំសសរ ធបើកដនវងប ោះថយ គឺធលបើសាំបកកង់ឡានលទបព់ើធលើធជៀសវាងការកកិត។ ធដ្ឋយដ ក សលមាប់
សាភ នចស់ ដដលមានទាំ ាំសមលយម និងមានភាពមាាំទាំធៅធ ើយ កល៏កុមការងារបនថការយកចិតថទុកដ្ឋកដ់ថទាំពលងឹងបដនទម
ធទៀតដដរ។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន សាភ នធឈើដដលជាធសាភ័ណភាពមួយម្នលបាសាទធបងមាលាធនោះ ធកើតធ ើងធៅឆ្ប ាំ២០០២ ធដ្ឋយលកុម  ុន
ភាពយនថ ូលើវូដបានសុាំការអនុញ្ញដ តពើអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើធធឝើសាភ នធឈើចូលធៅកបុងលបាសាទសលមាបជ់ញ្ជូ នសមាម រៈកបុង
ការថតភាពយនថនិងជួយផសពឝផាយដល់ធទសចរឱរសាគ ល់ពើលបាសាទធបងមាលាផង។ ធលកាយមកធដ្ឋយកាំធណើ នធភញៀវ
ធទសចរកានដ់តធកើនធ ើង ធធឝើឱរធភញៀវខ្វោះជានថ់យលបាសាទធពលធដើរទសស  ធ ើយធមើលធ ើញពើលបធោជន៍ម្នសាភ នធឈើធនោះ
អាចសធស្តងាគ ោះដល់លបាសាទផងធ ោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បានបនថពលងើកធធឝើសាភ នធឈើធនោះជាបនថភាជ ប់ជាមួយសាភ នចស់រ ូត
មកសពឝម្ថង៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រកុម្ម្របឹ្កានិ្្សិតអាសា ន្ម្កពីម្រប្ទ ្ជប្ នុ្ជ្ញង៣០០នាក់ បាន្ ាំ កូន្ទ ើទៅមុ្មម្របាសា ប្នាទ យករ  ី   

ទម្រកាម្ការ្ម្រម្ប្្ម្រមួ្លពីអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា និ្ងម្រក្ួងប្រសិាថ ន្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២២ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៨ លកុមលបឹកានិសសតិអាសា នមកពើលបធទសជប ុន ធកកាតថ់្ន ASCOJA ចាំនួន៣៥០ ក់ 
បាន ាំោប ដ្ឋាំកូនធឈើជាង៣០០ធដើមធៅមុខ្លបាសាទប ធ យកថើ ធលកាមការសលមបសលមួលពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងលកសួងប
រសិាទ ន ធដើមផើជាសួនអនុសាវរ ើយក៍បុងឱកាសម្នសនបិបាតធលើកទើ២៤ ម្ន ASCOJAធៅធខ្តថធសៀមរាប។  
 
ធលាក វុទនើ មុនើរត័ប លបធានសមាគមអតើតនិសសតិដខ្យរមកពើលបធទសជប ុន ( JAC ) បានដថវងថ្ន លពឹតថិការណ៍ដ្ឋាំធដើមធឈើធៅ
កបុងតាំបនអ់ងគរធនោះ នឹងជួយពលងឹងដថមធទៀតនូវកិចចស លបតិបតថិការ និងមិតថភាពរវាងប ថ្ លបធទសអាសា ន និងជប ុន ក៏
ដូចជាបានជួយផថល់ភាពម្បតងដល់ភពដផនដើដថមធទៀត។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានបញ្ញជ កក់បុងឱកាសម្នពិធើដ្ឋាំកូនធឈើធនោះថ្ន កបុង មសាទ    
បន័លគប់លគងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អាជាញ ធរជាតិអបសរាពិតជាសាឝ គមន៍ោ ងកកធ់ៅថ បាំផុតសលមាបដ់ាំធណើ រដសឝងយល់ពើអាររធម៌
អងគររបស់លកុមលបឹកានិសសតិអាសា នមកពើលបធទសជប ុន ជាពិធសស គឺការចូលរមួដ្ឋាំកូនធឈើ ដដលជាការរមួ ចាំដណកធលើក
តម្មវធទសភាពវបផធម៌អងគរ ក៏ដូចជា ភាពម្បតងម្នភពដផនដើធៅធលើទឹកដើអងគរ។  
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្ន ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានដ្ឋាំកូនធឈើរាបមឺុ់នធដើមបដនទម និងដថរកាពាបាលធដើមធឈើធាំៗ
ដដលមានអាយុកាលរាបរ់យឆ្ប ាំជាលបចាំ។ ធលៅពើធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បានដចកចយកូនធឈើរាបមឺុ់នធដើមធៅសាទ បន័រដឌ 
និងសាទ បន័ឯកជន វតថអារាមជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ ជាធដើម ធដើមផើរមួចាំដណកកបុងការការ របរសិាទ ន។  
 
ឯកឧត្តម ស្វយ ស ៊ុំអាល់ រដឌមស្តនថើលកសួងបរសិាទ ន ដដលបានអធញ្ជ ើញជាអធិបតើកបុងពិធើដ្ឋាំធនោះបានបញ្ញជ កថ់្ន កមយវធិើដ្ឋាំ
ធដើមធឈើធៅម្ថងធនោះ ជាការលាលបធសើរបាំផុត បងាា ញពើការខិ្តខ្ាំលបឹងដលបង រតឹចាំណងសាមគគើភាពជាមួយោប រវាងកមភុជា និង
ជប ុន កដូ៏ចជាអាសា ននិងជប ុន ធ ើយបានដសឝងយល់ពើតាំបនធ់មយជាតិលបវតថិសាស្តសថ សមផតថិធបកភណឍ របស់ពិភពធលាកផង
ដដរ។ 
  
ឯកឧតថមរដឌមស្តនថើបានរ ាំឭកពើកិចចការអភិរកសតាំបនរ់មណើ ដ្ឋឌ នធមយជាតិលបវតថិសាស្តសថអងគរ ដដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកាំពុងយកចិតថ
ទុកដ្ឋក់ខ្ភស់ធនោះ។ សពមតចអគគមហាពសនាបតិ្ពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើបាន ាំយកនូវសុខ្សនថិភាពជូន
លបធទស ធ ើយបធងកើតឱរមានឱកាសកបុងការអភិរកស និងដថរកាសមផតថិធបតិកភណឍ ពិភពធលាកមួយធនោះ ាមរយៈគណៈ   
កមាយ ធិការអនថរជាតិ សលមបសលមួលកិចចោាំ រ និងអភិវឌណនត៍ាំបន់អងគរ (ICC-Angkor) និងការរ ើកចធលមើនម្នវសិ័យធទសចរណ៍។ 
  
ជាមួយោប ធនោះ ឯកឧតថមរដឌមស្តនថើបានធលើកធ ើងពើការខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា លកសួងបរសិាទ នកបុងកិចច
ោាំ របរសិាទ ន ការលគបល់គងសាំណល់រងឹរាវ សាំរាម និងអភិរកសធនធានធមយជាតិ និងជើវៈចលមុោះឱរបានគងវ់ងស ការទបស់ាក ត់
និងបស្តងាក បបទធលយើសធនធានធមយជាតិធផសងៗ និងទបស់ាក តប់ស្តងាក បការបរបាញ់ ការជួញដូរសតឝ និងសាចស់តឝធដ្ឋយខុ្សចាប៕់ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      
 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាជួ្ជុលពម្រងឹង ាំន្ប់្បារាយណ៍ ឹកថ្នល ម្រជុងខាងលិច ខ្ផនកខាងតបូង 

ម្រប្ខ្វង១,៦៤០ខ្ម្ ម្រត 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៤ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានស ការជាមួយលកុម  ុនរាជសើ ៍ ធធឝើការជួសជុលតួទាំនបប់ារាយណ៍ទឹកថ្នវ លជុងខាងលិច ដផបកខាង
តផូង សទិតធៅភូមិលបឡាយ  ុាំខាប ត លសុកពួក មានលបដវង១៦៤០ដម លត ដដលរងការខូ្ចខាតធដ្ឋយសារអាយុកាល ទឹករលក 
និងការ ូរធលចោះធដ្ឋយទឹកធភវៀងជាធដើម។  
 
ាមការបញ្ញជ ករ់បស់ធលាក មាន ់តនិត មស្តនថើបធចចកធទសរបស់ យកដ្ឋឌ នលគបល់គងទឹកម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានឱរដឹងថ្ន 
ការងារធនោះអនុវតថធដ្ឋយលកុម  ុនរាជសើ ៍ដដលសទិតធៅធលកាមការពិនិតរជាលបចាំធដ្ឋយលកុមការងារបធចចកធទសរបស់អជាញ ធរ
ជាតិអបសរា កបុងបាំណងអភិរកសនិងដថរកាបារាយណ៍ទឹកថ្នវ ឱរមាាំទាំជាងមុននិងសទិតធៅគងវ់ងសយូរអដងឝង។ 
  
ធលាក តនិត បនថថ្ន ចាំធ ោះគធលមាងម្នការជួសជុលមានរយៈធពល៦ដខ្ គិតចប់ពើម្ថង២៦ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៨ រ ូតដល់
ម្ថងទើ២៦ ដខ្មករា ឆ្ប ាំ២០១៩។ ចាំធ ោះការអនុមត័យល់លពមឱរធលបើលបាស់ធលគឿងចលកកបុងការជួសជុលពលងឹងទាំនបបុ់រាណ
ធនោះ លកុមអបកបុរាណវទិាម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កប៏ានធធឝើកាំ្យធដើមផើសិកាបដនទមអាំពើវធិើសាស្តសថបងាា បដ់ើបុរាណ រច 
សមភនន និងលបធភទដើទាំនបធ់ដើមផើធា ថ្ន ការជួសជុលធនោះមិនប ោះ ល់ដល់បុរាណដ្ឋឌ ន និងធា គុណភាពយូរអដងឝង។ 
  



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    248 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សូមបញ្ញជ កថ់្ន បារាយណ៍ទឹកថ្នវ មានទាំ ាំធាំជាងធគកបុងចាំធ្មបារាយណ៍ទាំងបួនធៅកបុងតាំបនធ់សៀមរាប-អងគរ ដដលសទិត
ធៅខាងលិចលកុងអងគរធាំ មានទទឹងលបដវង២២០០ដម លតនិងបធ ថ្ យលបដវង៨០០០ដម លត អាចរកាទឹករ ូតដល់៥៦លាន
ដម លតគូប។ កនវងមកអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានយកចិតថទុកដ្ឋកអ់ភិរកសនិងជួសជុលតួទាំនបប់ារាយណ៍ទឹកថ្នវ ជាធលចើនដាំ្ក់
កាលមកធ ើយ។ 
  
ធលើសពើធ ោះ បារាយណ៍ទឹកថ្នវ ធនោះមានសារៈសាំខានខ់ាវ ាំង្ស់សលមាបផ់គតផ់គងទឹ់កធលសាចលសពដលសនិងដាំ្ាំធផសងៗជាង
មួយមឺុន កិា បធញ្ជ ៀសបញ្ញា ទឹកជាំនន់កបុងតាំបនធ់សៀមរាប-អងគរ ទកទ់ញធភញៀវធទសចរណ៍ បធងកើនការងារដល់លបជាជន 
ាមរយៈការលកវ់តទុអនុសាវរ ើយ ៍ មាូបអាហារ ធសវាជិោះទូកកមានថ ផគតផ់គងទឹ់កសលមាបផ់លិតទឹកសាា ត កបុងលកុងធសៀមរាប 
(១៨០០០ដម លតគូបកបុងមួយម្ថង) ជាពិធសសទឹកបារាយណ៍បានចូលធៅបាំធពញទឹកធលកាមដើឱររកាបាននូវតុលរភាពនិង
រកាលាំនឹងលគឹោះលបាសាទឱរមានភាពរងឹមាាំ ពិធសសជាកដនវងរកាពូជលតើបានោ ងលា ធ ើយផថល់ផលលតើោ ងធលចើនជូនលបជា-
ជនដដលរស់ធៅជុាំវញិផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផលូវ៦០ ខ្ម្ ម្រតកនុ ងម្រកុងទ្ៀម្រាប្ ម្រតូវបាន្ម្រប្កា្់ម្រប្្ិ ធ និាម្ជ្ញ « វិងី្ទម្ដ ចវិបុ្លប្ញ្ញា  ្ុម អាន្» 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៥ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ផវូវ ៦០ដម លតកបុងលកុងធសៀមរាប ចបព់ើចាំណុចដកងមុខ្មនធើរធពទរគននបុបាព  ដល់ទើសាប កក់ារអាជាញ ធរជាតិអបសរា ចបព់ើធពល
ធនោះតធៅ នឹងលតូវបានលបសិទនិ មជា «វថិ ៉ីសពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន»។ ផវូវធនោះលតូវបានសធលមចលបសិទនិ មោ ង
ដូធចបោះប ធ ប់អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធសបើសុាំធៅរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាប។ ធោងាមធសចកថើសធលមចរបស់រដឌបាលធខ្តថ
ធសៀមរាប មូលធ តុម្នការលបសិទនិ មធ យ្ ោះធនោះ គឺធដើមផើតបសបងសងគុណដម៏្ថវថ្នវ របស់ សពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន 
កបុងបុពឝធ តុធលើវសិ័យធបតិកភណឍ ។  
 
វថិ ៉ីសពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន កនវងមកពលរដឌទូធៅកបុងលកុងធសៀមរាបនិយមធកថ្ន ផវូវ៦០ដម លត ធល ោះធោងាម
ទាំ ាំផវូវដដលមានទទឹងលបដវង ៦០ដម លត ប ុដនថពុាំដដលបានកាំណតជ់ាផវូវការធៅធ ើយធទ។ ធទើបដតថយើៗធនោះអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
កប៏ានដ្ឋកស់ាំធណើ រធៅរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាប ធដ្ឋយលបសិទនិ មផវូវធនោះជា វថិ ៉ីសពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន ។  
 
គួររមវឹកថ្ន វថិ ៉ីសពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន លតូវបានសាទ ប ធ ើងកាលពើឆ្ប ាំ២០០២ ធលកាមជាំនួយឧបតទមមរបស់ទើ
ភាប កង់ារបារា ាំង (ADF)។ ធៅឆ្ប ាំ២០០៦ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានចាំ្យថវកិាមួយចាំនួនធដើមផើធធឝើផវូវលគួសលក មសងខាង
ផវូវ និងបនថសងផ់វូវមកខាងធកើត ួសរងឝងមូ់លចាំនួន៤គើ ូដម លតបដនទមធទៀត ធដើមផើអបអរសាទរលពឹតថិការណ៍វបផធមអ៌ងគរ  
 រុងយូ ដដលជាកិចចស លបតិបតថិការរវាងតាំបនធ់បតិកភណឍ ចាំនួន២ គឺអងគរនិង រុងយូ។ ធលកាយមកធៅឆ្ប ាំ២០១០ អាជាញ
ធរជាតិអបសរាកប៏ានសាទ ប ធនោះ ចាំនួន៩.៦៧៩ដម លត ចបព់ើផវូវបាំដបកលាាំ គ រ ូតដល់បុរ ើរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាប 
បចចុបផនបជាទើសាប កក់ារអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ធបើគិតមកដល់ធពលធនោះ វថិ ៉ីសពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន បានបធលមើផល
លបធោជនដ៍ល់លបជាជននិងធទសចរទាំងឆវងកាត់និងដឹកជញ្ជូ នទាំនិញអស់រយៈធពល១៦ឆ្ប ាំមកធ ើយ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 
ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា ចូលរមួ្្ិកាខ សាោ រ្ ពីីល ធ ផលរទម្រាងអភិរកស និ្ងជួ្ជុលម្របាសា ម្រពេះ

ពិធូរទៅ ីម្រកុងទ្អ លូ សាធារណរដឋ កូទរ៉េ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

គណៈលបតិភូលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ ដឹក ាំធដ្ឋយ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលត
សិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួដាំធណើ រធដ្ឋយថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា អធញ្ជ ើញចូលរមួកបុងសិកាខ សឋើពើ
លទនផលគធលមាងអភិរកស និងជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ ធៅម្ថងទើ២៦ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៨  ទើលកុងធសអ ូល សាធារណរដឌ
កូធរ  ។ សិកាខ សាលាធនោះធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   Korea Cultural Heritage Foundation និង
មានការអធញ្ជ ើញចូលរមួជាកិតថិយសធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ឡុង ឌ ៉ីម៉ង់ ឯកអគគរាជទូតលពោះរាជា្ចលកកមភុជាលបចាំសាធារណ
រដឌកូធរ   តាំ្ងទើភាប ក់ងារអភិវឌណន៍អនថរជាតិកូធរ   KOICA និងរដឌបាលលគបល់គងធបតិកភណឍ វបផធម៌កូធរ  ។  
 

ដថវងកបុងពិធើធបើកសិកាខ សាលាខាងធលើ ធលាក Jin OK-Sub លបធានមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធម៌កូធរ   បានសដមឋងនូវអារមយណ៍
សបាយរ ើករាយម្លកដលង និងសាឝ គមន៍ោ ងកកធ់ៅឋ ចាំធ ោះគណៈលបតិភូកមភុជាទាំងអស់ដដលបានចាំ្យធពលចូលរមួកបុង
សិកាខ សាលាដ៏មានសារសាំខានធ់នោះ។ ការចូលរមួធនោះគឺបងាា ញពើការយកចិតថទុកដ្ឋកម់្នសាទ ប័នជាំ ញ កព់ន័នកបុងកិចច
ការងារធបតិកភណឍ  ធលើកិចចស លបតិបតថិការរវាងកមភុជា និងកូធរ  ។  
 

ទកទ់ងនឹងការងារអភិរកស និងជួសជុលលបាសាទធនោះដដរ លបធានមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធម៌កូធរ   បានឱរដឹងធទៀតថ្ន អឝើ
ដដលជាធមាទនភាពបាំផុតរបស់កូធរ   គឺបានចូលរមួជួយសាឋ រធ ើងវញិម្នភាពលផើលាញរបស់ធបតិកភណឍ កមភុជា ដដលជា
ធបតិកភណឍ មនុសសជាតិ និងជួយជាំរុញការផសពឝផាយការយល់ដឹងធលើការងារធនោះដល់លបជាជនកូធរ  ផងដដរ។  
 

ដថវងកបុងពិធើធ ោះដដរ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា បានសដមឋងនូវការអរគុណដល់សាទ បន័សាំខាន់ៗ មួយចាំនួនដូចជា មូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធម៌កូធរ   ទើភាប ក់ងារអភិវឌណ
នអ៍នថរជាតិកូធរ   KOICA រដឌបាលលគប់លគងធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   ដដលបានផថល់កិចចស លបតិបតថិការទាំងដផបកបធចចកធទស 
និងថវកិា កបុងកិចចស លបតិបតថិការអភិរកស និងជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរ ធពលកនវងមក។ ជាពិធសសធៅធទៀតធ ោះ កិចច
ស លបតិបតថិការរវាងមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ  និងអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបធងកើតនូវសមិទនផលោ ងលាលបធសើ ធ ើយ
ដតងដតទទួលបានការោាំលទនិងធកាតសរធសើរពើសាំ្ក់គណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-អងគរ។ ដូធចបោះរាល់សមិទនផលទាំងធនោះគឺ
ជាការធលើកទឹកចិតថដ៏ខាវ ាំងកាវ ដល់លគបដ់ផបក កព់ន័នទាំងអស់។  
 

ជាការដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹង អងគសិកាខ សាលាកម៏ានការធធឝើបទបងាា ញគនវឹោះចាំនួនពើរធដ្ឋយថ្នប ក់ដឹក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា
ធលើលបធានបទធលើការលគបល់គងទឹក និងការអភិវឌណវសិ័យធទសចរណ៍ធៅរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ កបុងធ ោះដដរ អបកជាំ ញអនថរ
ជាតិដដលបានចូលរមួធធឝើការលសាវលជាវធៅលកុមលបាសាទលពោះពិធូរក៏បានធធឝើបងាា ញធលើលបធានបទសាំខាន់ៗ ដូចជា បុរាណវទិា 
សាទ បតរកមយ លបវតថិសិលផៈ និងការអភិរកស។ល។ 
  
គួររ ាំឭកដដរថ្ន មូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   បានចបធ់ផថើមគធលមាងជួសជុលអភិរកសលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ កាលពើឆ្ប ាំ
២០១៥ និងបញ្ចបជ់ាំហានដាំបូងធៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨ និងបានបណថុ ោះប ថ្ លជាំ ញធផសងៗដល់អបកជាំ ញដខ្យរទាំងកបុងនិង
ធលៅលបធទស ធពលកនវងមកធដើមផើដចករ ាំដលកនូវបទពិធសាធនល៍ាៗ ទាំងធលើកិចចការអភិរកសនិងការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ ន
ធបតិកភណឍ ពិភពធលាក៕ 
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ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចូលរមួ្ទោរពវិញ្ញា ណកខន្ធ ្ពឧតរម្ទ្នី្យ៍ឯក ជ្ញ ម្ ន្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅរធសៀលម្ថងទើ២៦ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ លបតិភូអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដឹក ាំធដ្ឋយធលាក ជុាំ សុភមករា អគគ យករងអាជាញ
ធរជាតិអបសរា លពមទាំងថ្នប ក់ដឹក ាំ និងមស្តនថើមួយចាំនួន បានអធញ្ជ ើញធោរពវញិ្ញដ ណកខននសព ឯកឧត្តមឧត្តមពសន៉ីយ៍ឯក  
ជា ម៉ន ធៅធគ ដ្ឋឌ នឯកឧតថម សទិតធៅភូមិលត ាំងធសោះ សងាក តធ់ោកចក លកុងធសៀមរាប។  
 
ឯកឧត្តមឧត្តមពសន៉ីយ៍ឯក ជា ម៉ន ធមបញ្ញជ ការរងកងទព័ធជើងធោក និងជាធមបញ្ញជ ការធោធភូមិភាគទើ៤ បានទទលួ
មរណភាពធៅម្ថងទើ២៣ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ ធវលាធមា ង ៩ និង១៥ ទើយប ់កបុងជ យ យុ ៦៦ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយធរាោរ ធ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ផ្ផែកទ ី១១ 
ប្បចាំផ្ែវិច្ឆិកា 

 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការទប្ើកឲ្យចូល ្សនាសារម្ន្ទ រីម្រពេះន្ទរាតរម្្ីហនុ្អងគ រ  

ទ យមិ្ន្រិតនងលចាំនួ្ន្០៣នងត  

ផាយធៅម្ថងទើ ០១ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

បុ្រគ លិកទ ើប្ចូលប្ទម្រម្ើការងារងែ មី្រប្ាណ១០០នាក់  ួលបាន្ការប្ណដុ េះប្ណារ ល                                     

ទលើកិចាការ រ និ្ងម្ររប់្ម្ររងរម្ណី ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០១ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៣១ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៨  សាលសនបិសើទអងគរ ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លពើកិចច
ការ រ និងលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះមានរយៈធពល៣ម្ថង ចបព់ើម្ថងទើ
៣១ តុលា ដល់ម្ថងទើ២ វចិឆកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធរៀបចាំធ ើងកបុងធោលបាំណងបាំធពញចាំធណោះដឹងបដនទមដល់បុគគលិកដផបកស ថ្ ប់
ធាប បច់ាំនួន ៣៦ ក ់ និងដផបកធទសចរណ៍ចាំនួន ៦៤ កដ់ដលធទើបចូលបធលមើការងារធៅអាជាញ ធរជាតិអបសរាឱរយល់ដឹង
កានដ់តសុើជធល  និងទូលាំទូលាយបដនទមធទៀតអាំពើតម្មវលបវតថិសាស្តសថដខ្យរ ការងារអភិរកស និងអភិវឌណន ៍ កបុងតាំបនក់ារ រ
ធបតិកភណឍ «អងគរ»ទាំងមូល។  
 
ធលាក អឹុម សុខ្រទិនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវ និងតមកល់ឯកសារអងគរ តាំ្ងឱរ ឯកឧត្តម សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់    
អគគ យកអជាញ ធរជាតិអបសរាបានឱរដឹងថ្ន កមយវធិើបណថុ ោះប ថ្ លធនោះមានសារៈសាំខាន់្ស់ ដដលអាចផថល់ចាំធណោះដឹង
ជាមូលដ្ឋឌ នដល់បុគគលិកដដលបធលមើការងារធៅាមលបាសាទ ដដលសទិតធៅជួរមុខ្ ធលបៀបបានជាដខ្សធលតៀម សទិតធៅជាប់
ជាមួយលបាសាទ លបតិបតថិការណ៍តធ ល់ជាពិធសសជាមួយធភញៀវធទសចរ។ ធលាកបានបនថថ្នធយើងមានធោលការណ៍សិកាធរៀន
សូលតបនថិចមថងៗជាបនថប ធ ប់ និងមានភាពសាមគគើោប ផថល់ពត័ម៌ានឱរោប ធៅវញិធៅមក ធ ើយអាចយកចាំធណោះដឹងតធ ល់ខ្វួន
ធនោះធៅអបរ់ ាំ ផសពឝផាយបនថដល់ស គមន ៍ធជៀសវាងការទទួលយកពត័៌មានមិនពិត។  
 
ធលាក សាឝ យ ពិសដិឌ តា្ំ ងឱរ យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍អងគរ បានធលើកធ ើងកបុងឱកាសធ ោះដដរថ្ន សិកាខ កាម
ដដលមានវតថមានធៅទើធនោះពិតជាបានខិ្តខ្ាំលបឹងដលបង តស ូ អតធ់យត់ធដ្ឋយឆវងកាត់ការធធឝើធតសថសមតទភាពធដ្ឋយសរធសរ 
និងតធ ល់មាត់បានោ ងធជាគជយ័។ ធលាកបានបនថធទៀតថ្ន កបុង មជាអបកធធឝើការបធលមើធបតិកភណឍ  លតូវដសឝងយល់ពើ
ធបតិកភណឍ  និងចូលរមួដថរកាទាំងអស់ោប ។ 
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះធតថ តសាំខានធ់ៅធលើលបវតថិសាស្តសថ អាររធម ៌ និងធបតិកភណឍ ។ ធលើសពើធនោះគឺធោល
ការណ៍អភិរកសតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ការលគប់លគងធបតិកភណឍ វបផធម ៌ និងអនុសញ្ញដ ធបតិកភណឍ
ពិភពធលាកបងាា ញដល់សិកាខ កាមផងដដរ មុននឹងធលើកធ ើងអាំពើអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងលិខិ្តបទដ្ឋឌ នគតិយុតថ កព់័នន 
ទកទ់ងអាំពើការលគបល់គងមស្តនថើ-បុគគលិក។ មា ងធទៀតខិ្តខ្ាំធធឝើោ ង្លគបល់គងលបព័ននផវូវទឹកបុរាណកបុងឧទានអងគរ ការ
លគបល់គង និងអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍លបកបធដ្ឋយចើរភាព។ ការលគប់លគងសាំណងល់ាំធៅដ្ឋឌ នដខ្យរកបុងតាំបនអ់ងគរ និងលគបល់គង
លាំធៅដ្ឋឌ នដខ្យរ ដដលជាកិចចការដ៏មានសារៈសាំខាន ់រមួនិងការអភិរកស និងអភិវឌណនធ៍បតិកភណឍ លកុងធសៀមរាប អងគរ និងការ
អភិវឌណនស៍ គមនក៍បុងតាំបន់អងគរ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចូលរមួ្ទោរពវិញ្ញា ណកខន្ធ ្ពឯកឧតរម្ឧតរម្ទ្នី្យ៍ឯក ម្រពហែ  ពុធ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

ធៅលពឹកម្ថងទើ០២ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ លបតិភូអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដឹក ាំធដ្ឋយ ឯកឧត្តម ខយួ គមឹ  ួទើលបឹកាអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាលពមទាំងថ្នប កដឹ់ក ាំនិងមស្តនថើមួយចាំនួនបានអធញ្ជ ើញធោរពវញិ្ញដ ណកខននសព ឯកឧត្តមឧត្តមពសន៉ីយ៍ឯក ព្ពហម  
ពុធ ធៅធគ ដ្ឋឌ នឯកឧតថម សទិតធៅភូមិលទាំង សងាក ត់សវលកាម លកុងធសៀមរាប ធខ្តថធសៀមរាប។  
 

ឯកឧត្តមឧត្តមពសន៉ីយ៍ឯក ព្ពហម  ពុធ ធមបញ្ញជ ការរងកងពលធាំអនថរាគមនធ៍លខ្២ បានទទួលមរណភាពធៅម្ថងទើ៣១ 
ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ ២០១៨ កបុងជ យ យុ ៦២ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយធរាោរ ធ។  
 

សូមវញិ្ញដ ណកខននឯកឧតថមឧតថមធសនើយឯ៍ក បានធៅកាន់សុគតិភព កុាំបើធ វៀង វ្ តធ ើយ។ 
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ផលូវងនល់ខ្ដល ថ្ តិទម្រកាម្ការម្ររប់្ម្ររងរប្្់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា                                                               

នឹ្ងចាប់្ទផរ ើម្ជួ្ជុលទ ើងវិៅវារាំ ងអ្់ទៅចុងឆ្ន ាំ ២០១៨ទន្េះតទៅ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០២ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 
រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា មានលបសាសន៍
ថ្ន ផវូវថបល់ដដលសទិតធលកាមការលគបល់គងរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា នឹងលតូវធធឝើការជួសជុលធ ើងវញិធៅអស់ធៅចុងឆ្ប ាំ 
២០១៨ខាងមុនធនោះតធៅ។ ការដថវងដបបធនោះរបស់ធលាកជាំទវ គឺធៅកបុងកិចចលបជុាំធលើកដាំបូងម្នគណៈកមយការអនឋរលកសួង 
ធដើមផើសិកាធរៀបចាំដផនការធមសលមាប់ការអភិវឌណវសិ័យធទសចរណ៍ធខ្តថធសៀមរាប ដដលធធឝើធ ើងធៅរដឌបាលធខ្តថធសៀមរាប 
 រធសៀលម្ថងទើ ៣០ តុលាកនវងធៅ។  
 
ការធលើកធ ើងរបស់ធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើ ធោលបាំណងសាំខាន់ម្នការធរៀបចាំជួសជុលផវូវទាំងអស់របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា
ធ ើងវញិ គឺធដើមផើសលមួលដល់ការធធឝើដាំធណើ ររបស់លបជាពលរដឌ កដូ៏ចជាធភញៀវធទសចរដដលមានការធកើនធ ើងោ ងឆ្ប់
រ ័សមកកាន់ធខ្តថធសៀមរាប។ 
  
គួររមវឹកថ្ន ផវូវធលបៀបដូចសរម្ស្មរបស់លបធទសជាតិ។  រយៈធពលចុងធលកាយធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធធឝើការជួស
ជុល និងដកលមាលបពន័នផវូវថបល់មួយចាំនួនកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ បាំណងធដើមផើធលើកធសាភណ័ភាព និងការសលមួលដល់ការធធឝើ
ដាំធណើ រដល់សាធារណជនទូធៅ តួោ ងដូចផវូវកបុងវង់តូច និងវងធ់ាំ។ ោ ង្មិញ ដផតិបានអភិវឌណបានធលចើនោ ង្កឋើ 
កធ៏ៅមានផវូវខ្វោះមានការខូ្ចខាតផងដដរ មូលធ តុទាំងធ ោះធដ្ឋយសារការដឹកជញ្ជូ នធងន់ៗ  និងចរាចរណ៍មានភាព
មមាញឹកជាងធពលមុនៗជាធដើម។ល៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចុេះអនុ្្សរណៈជ្ញមួ្យវិ ាសាថ ន្ KICT   

ទដើម្បី្ិកាទលើការទរៀប្ចាំលាំហូរចរាចរកនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
លសបធពលដដលរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរកាំពុងដតទទួលបាននូវកាំធណើ នធទសចរជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ អាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បានគិតគូរ
ដល់ការធរៀបចាំធ ដ្ឋឌ រច សមភន័ន និងលគប់លគងលាំ ូរចរាចរឲ្របានលាលបធសើរ ធដើមផើធលើកកមភស់បទពិធសាធន៍ទសស របស់
ធភញៀវធទសចរ ការ រនូវតម្មវធលចធធាវ របស់រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ លពមទាំងសលមួលដល់ជើវភាពរស់ធៅរបស់លបជាពលរដឌកបុង
តាំបន់អងគរ។ 
  
កបុងនយ័ធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានសធលមចចុោះអនុសសរណៈធោគយល់ោប ជាមួយវទិាសាទ នកូធរ  សលមាប់វសិឝកមយសាំណង់ 
និងបធចចកវទិា KICT (Korea Institute of Civil Engineering and Building Technology)  រធសៀលម្ថងទើ២ ដខ្វចិឆិកា 
ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង បណ្ឌិ ត្ Junhwa Jung  
អនុលបធានម្នវទិាសាទ នKICT។  
 
ពិធើចុោះ តទធលខាធនោះ ធធឝើធ ើងប ធ ប់ពើដាំធណើ រទសសនកិចចជាផវូវការរបស់ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួង
វបផធម ៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅកាន់សាធារណរដឌកូធរ  កាលពើចុងដខ្តុលាកនវងធៅថយើៗធនោះ។ 
ធោលបាំណងចមផងម្នអនុសសរណៈធនោះ គឺធដើមផើពលងឹងកិចចស លបតិបតថិការ និងសិការមួោប អាំពើ ការធរៀបចាំធ ដ្ឋឌ រច     
សមភន័ន និងការលគបល់គងចរាចរកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរឲ្របានលាលបធសើរ កបុងនយ័ធលតៀមខ្វួនសលមាប់កាំធណើ នធទសចរជាធរៀង
រាល់ឆ្ប ាំ។  
 
ធលាក Junhwa Jung បានបងាា ញអារមយណ៍សបាយរ ើករាយ ដដលបានចូលរមួស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលើ
ការងារធរៀបចាំចរាចរកបុងតាំបនធ់បតិកភណឍ ពិភពធលាកអងគរ។ KICT ធាវ បប់ានធរៀបចាំធដ្ឋយធជាគជ័យនូវការធរៀបចាំធ ដ្ឋឌ រច 
សមភន័ន និងលាំ ូរចរាចរកបុងលបធទសកូធរ  កដូ៏ចជា ប ថ្ លបធទសធផសងៗមួយចាំនួនធទៀត។ ធយើងសងឃមឹថ្ន កិចចស ការធនោះ
នឹងចូលរមួធលើកសធួយតម្មវធបតិកភណឍ ពិភពធលាក កដូ៏ចជា រមួចាំដណកជាមួយពលរដឌដខ្យរកបុងកិចចការ ររមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
មានលបសាសនក៍បុងពិធើចុោះ តទធលខាធនោះ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ បានដថវងអាំណរគុណចាំធ ោះវទិាសាទ ន KICT ដដលបាន
ោាំលទចាំធ ោះកិចចការអភិរកស និងអភិវឌណកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ាមរយៈកិចចស ការដដល្នមកដល់ការចុោះអនុសសរណៈ
ធោគយល់ោប ធៅម្ថងធនោះ។ ឯកឧតថម បញ្ញជ ក់ថ្ន អនុសសរណៈធនោះគឺជាលទនផលមួយោ ងលា ធលកាយពើលកុមទាំងពើរបានធធឝើ
ការជាមួយោប អស់រយៈធពលជាងមួយឆ្ប ាំកនវងមក។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ឯកឧតថម សងឃមឹថ្ន កិចចស ការរវាងសាទ បន័ទាំងពើរនឹងកាន់ដតរងឹមាាំដថមធទៀត និងសធលមចបាននូវលទនផលោ ងលា
លបធសើរ ធពលឆ្ប់ៗ ខាងមុខ្ធនោះ ជាពិធសស គឺការធរៀបចាំលាំ ូរចរាចរកបុងតាំបនអ់ងគរបានលាលបធសើរ ដដលអាចកាតប់នទយ
នូវផលប ោះ ល់ទាំងដផបកបរសិាទ ន និងធបតិកភណឍ កបុងតាំបនអ់ងគរ៕ 
 

     
 

     

 

អនកភូមិ្ន្ររទម្រៅអររុណដល់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចាំទ េះវារប រ ឹកងែ ខី្ដលជួយឱយផលក្ិកម្ែ ពួកោត់បាន្

ផលលា ទ ើងវិៅ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 
អបកភូមិនគរធលៅ សងាក តធ់ោកចក លកុងធសៀមរាប បានសដមឋងការសាទរចាំធ ោះសាំណង់ទឝ រទឹកថយើធៅមូលដ្ឋឌ នពួកធគ ដដល
សងធ់ ើងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ទឝ រទឹកធនោះអាចផគតផ់គងទឹ់កសលមាបដ់លសចមាក រពលរដឌជាង ៥០០លគួសារ ធលើម្ផធដើជិត 
១០០ កិា។  
 
ទឝ រទឹកធលាកា ស ត ់ធទើបនឹងសងរ់ចួរាល់ធៅអាំ ុងដខ្តុលា ធលកាយដាំធណើ រការសាងសងច់ប់ពើដខ្មិថុ មក។ ទឝ រទឹកធនោះ 
សងធ់ ើងធដ្ឋយបធចចកធទសលតឹមលតូវ ធដ្ឋយមានលបពន័នបិទទឝ រទឹកធដើមផើសាធ កទឹ់កទុកធលបើ រដូវលបាាំងផងដដរ។  
 
ពលរដឌមួយរូបធលាក ធបឿន មា ប ់ បានឱរដឹងថ្ន ដលសរបស់ធលាកធៅឆ្ប ាំធនោះទទួលបានផលលា្ ស់ ធដ្ឋយសារមានទឹក
ធលសាចលសពលគបល់ោន។់ ាមការបញ្ញជ ក់របស់ធលាក មា ប ់ ធលកាយទាំនបទឹ់កចស់បានបាកម់ក អបកភូមិនគរធលៅ មិនដដល
ធធឝើដលសបានផលលាធ ើយ ធដ្ឋយសារោយ នទឹកផគត់ផគងល់គបល់ោន ់ ពិធសសធពលរដូវលបាាំងមកដល់។ ធទើបដតឆ្ប ាំធនោះធទ ដដល
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធលាក មា ប ់ ធធឝើដលសបានលា ធ ើយធលាករ ាំពឹងថ្ន ផលដាំ្ាំលសូវធលាកអាចនឹងទទួលបានផលធលចើនធៅធលើម្ផធដើជាង        
២ កិា ដដលរាល់ឆ្ប ាំ អត់ទឹក ធធឝើឱរលសូវសកក ធ ើយទទួលផលដត២ធៅ៣ការ  ុងប ុធ ត្ ោះកបុងមួយឆ្ប ាៗំ ។ 
  
ចាំដណកអបកលសើ ឡាយ ទុាំ ធ ោះវញិ អបកលសើកាំពុងមមាញឹកនឹងដាំ្ាំលតសកទឹ់ក ដដលកាំពុងធ ើងធលទើងបធណឋើ រៗធ ើយ
ធ ោះ។ អបកលសើថ្ន ាាំងពើមានទឹកដដលបងាូរពើទឝ រទឹកថយើដដលសងធ់ដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរាមក ធធឝើឱរអបកលសើមានភាពងាយ
លសួលកបុងការទញទឹកមកធលសាចលសពដាំ្ាំ ដដលធពលមុនការធលបើលបាស់លតូវបុកអណឋូ ង ធ ើយលតូវចាំ្យធនធានធលចើន។ 
ធពលធនោះ អបកលសើ ទុាំ អាចបូមទឹកមកធលសាចលសពដាំ្ាំបានោ ងងាយ ធដ្ឋយលោនដ់តដ្ឋកម់ា សុើនបូមធចញពើលបឡាយដត
ប ុធ ត្ ោះ។  
 
ធលាក ធភឿន សុ ើម អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានឱរដឹងថ្ន ទឝ រទឹកធលាកា ស ត់ ធលៅពើ
បធលមើដល់ផលកសិកមយដល់លបជាពលរដឌធ ើយធ ោះ ទឝ រទឹកធនោះសងធ់ ើងធដើមផើលគប់លគង និងសឋុកទឹករកាលាំនឹងលបាសាទ
ផងដដរ ធល ោះទឹកមានទាំ ក់ទាំនងោ ងជិតសបិទធៅនឹងលគឹោះលបាសាទកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ ាមធលាក សុ ើម ទឝ រទឹក
ធនោះអាចសាធ ក់ទឹកបធលមើដល់លបធោជនល៍បជាពលរដឌជាង ៥០០លគួសារ ធលើម្ផធដើកសិកមយជិត ១០០  កិា។ ធលៅពើធនោះ 
ទឝ រទឹកធនោះធដើរតួោ ងសាំខាន់សលមាបរ់ ាំធដ្ឋោះជាំននទឹ់កធភវៀងកបុងលកុងអងគរ និងលកុងធសៀមរាប លពមទាំងធដើមផើរកាទឹកធលកាមដើ
កបុងតាំបនអ់ងគរផងដដរ។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន ទឝ រទឹកធលាកា ស ត ់មានបធ ថ្ យជាង ២០ដម លត និងទទឹងលបមាណ ១៨ដម លត  ូរកាតអូ់រខ្វូត ដដលរ ាំធដ្ឋោះ
ទឹកធភវៀង ូរចកធ់ៅសធឹងពួក និងសធឹងលពោះលសុក៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     

 

តាំណាងខ្ផនកវប្បធម៌្ និ្ងសារម្ន្ទ រីម្រប្ទ ្អាសា ន្ចុេះ្ិកាខ្ ប្ ងយល់ពីការងារម្ររប់្ម្ររងរម្ណីយ ឋ ន្

អងគ ររប្្់អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៥ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ សិកខកាមតាំ្ងសាទ បន័ដផបកវបផធម ៌ និងសារមនធើរម្នលបធទសអាសា ន បានចូលជួប
សដមឋងការគួរសមជាមួយថ្នប កដឹ់ក ាំអាជាញ ធរជាតិអបសរា កដូ៏ចជាសិកាដសឝងយល់ពើការងារលគបល់គងរមណើ ដ្ឋឌ នអងគរ ដដល
លគបល់គងធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
ធលាកបណឍិ ត យូ យ ុនហាន ់មស្តនថើដផបកវបផធម ៌និងកិចចការសាស ម្នលបធទសភូមា និងតាំ្ងធលាកសាស្តសាឋ ចររ យូសុើអា
គើ អុើសុើសាវា  លបធានសាកលវទិាល័យស ូ ឝើោ  បានធលើកធ ើងថ្ន សាកលវទិាល័យស ូ ឝើោ  បានធរៀបចាំសិកាខ សាលារយៈ
ធពល៧ម្ថង ធដ្ឋយពិភាកាពើតួ ទើរបស់សារមនធើរធៅកបុងតាំបន់អាសា ន។ ធនោះជាឆ្ប ាំទើ២ធ ើយដដលសិកាខ សាលាធនោះលតូវបាន
ធរៀបចាំធ ើង ធ ើយលបធានបទសលមាបឆ់្ប ាំធនោះ គឺការទុកដ្ឋកវ់តទុបុរាណដដលរកធ ើញធៅកបុងតាំបនក់ារ រ ការចុោះបធញ្ជ ើ
សារធពើភណ័ឍ  ការាាំងបងាា ញ និងការផថល់ពត័ម៌ានដល់លបជាជនកបុងតាំបនឱ់រសាគ ល់ពើសាទ បន័លគបល់គងធដ្ឋយរធបៀប្។ល។  
ធលាកបណឍិ ត ធៅ គឹមលាង អបកដឹក ាំកមយវធិើសិកាខ សាលាអនឋរជាតិសារមនធើរ និងវតទុបុរាណ អាសា នឆ្ប ាំ ២០១៨ បានឱរ
ដឹងថ្ន ប ឋ្ លបធទសអាសា នមានបញ្ញា ទកទ់ងនឹងការងារសារមនធើរ និងវតទុបុរាណ លបហាកល់បដ ល ដូធចបោះសិកាខ សាលា
ធនោះគឺចងធ់ធឝើោ ង្ឱរប ឋ្ លបធទសទាំងធ ោះមានយនថការដតមួយ ដបបបទដតមួយ ធដើមផើធដ្ឋោះលសាយបញ្ញា រមួោប ។ ាម
ការបញ្ញជ ករ់បស់ធលាក ធៅ គឹមលាង គធលមាងរបស់សាកលវទិាល័យស ូ ឝើោ  ធលោងនឹងធរៀបចាំសិកាខ សាលាធនោះរយៈធពល
៣ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយឆ្ប ាំទើ១ ធធឝើធ ើងកាលពើឆ្ប ាំធៅ ធតថ តធលើលបធានបទ ការលគប់លគងសារមនធើរធៅាមជនបទ ឬាមប ថ្ ធខ្តថ។  
 
មានលបសាសនស៍ាឝ គមន៍ដល់សិកាខ កាមលបធទសអាសា ន ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករង និងជាតាំ្ងឯកឧតថមអគគ
 យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានអរគុណដល់កិចចស លបតិបតថិការ  របស់លបធទសអាសា ន កដូ៏ចជាការធលជើសធរ ើស
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរជាធោលធៅសលមាបស់ិកាដសឝងយល់   រមួទាំងសិកាខ សាលាធៅធពលធនោះជាធដើម។ ឯកឧតថម កប៏ាន
ធធឝើបទបងាា ញខ្វើទកទ់ងនឹងការងារលគបល់គង អភិរកស និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរជូនដល់អបកចូលរមួឱរយល់ផងដដរ។ 
ឯកឧតថមបដនទមថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរារ ើករាយជានិចចកបុងការដចករ ាំដលកបទពិធសាធនក៍ារងារលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ
ដល់លបធទស  ដដលចង់ធរៀនសូលត។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

គួរបញ្ញជ កថ់្ន សិកាខ សាលាអនឋរជាតិសារមនធើរ និងវតទុបុរាណ អាសា នឆ្ប ាំ ២០១៨ ធធឝើធ ើងរយៈធពល៧ម្ថង គឺចបព់ើម្ថងទើ២ 
ដល់ទើ៨ ដខ្វចិឆិកា ធដ្ឋយកមយវធិើធនោះធធឝើធៅរាជធានើភបាំធពញ និងធខ្តថធសៀមរាប។ ធៅធខ្តថធសៀមរាប សិកាខ កាមនឹងចុោះសិកា
ដសឝងយល់ធៅសារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ អភិរកសដ្ឋឌ នអងគរ ការដ្ឋឌ នជួសជុលលបាសាទ និងទសស លបាសាទមួយ
ចាំនួនធទៀត។ល៕ 
 

      
 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចាប់្ទផរ ើម្អ តុទៅ  ្ទូលើផលូ វ្ទម្ដ ចវិបុ្លប្ញ្ញា  ្ុម អាន្                                          

ខ្ដលជ្ញផលូវ ា្ំខាន់្មួ្យកនុ ងម្រកុងទ្ៀម្រាប្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
អនុធលាមាមលបសាសនរ៍បស់ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌និងវចិិលត និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិ
អបសរា កបុងកិចចលបជុាំធលើកដាំបូងម្នគណៈកមយការអនឋរលកសួង ធដើមផើសិកាធរៀបចាំដផនការធមសលមាប់ការអភិវឌណវសិ័យ
ធទសចរណ៍ធខ្តថធសៀមរាប កាលពើម្ថងទើ៣០ ដខ្តុលា ឆ្ប ាំ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចបធ់ផថើមអ ុតលកាលធៅស ូធៅ
ាមបធ ឋ្ យផវូវសពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន ធ ើយធៅម្ថងទើ៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន ការសាទ ប  ជួសជុល និងដកលមាផវូវ  កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺធធឝើធ ើងកបុងបាំណងធដើមផើសលមួលការធធឝើ
ដាំធណើ រដល់សាធារណជន កដូ៏ចជាធភញៀវធទសចរដដលធធឝើដាំធណើ រមកកមានថធខ្តថធសៀមរាប ដដលមានការធកើនធ ើងជាធរៀង
រាល់ម្ថង៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      
 

     
 

្ិកាខ កាម្៤០នាក់ នឹ្ងកាល យជ្ញអនកជាំនាៅនិ្ងទពៅ្ិ ធ កិនុ ងការប្ទម្រម្ើការងារទៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា

ទម្រកាយប្ញ្ា ប់្វរគប្ណរុ េះប្ណារ ល រ្ អីាំពីកិចាការ រ និ្ងម្ររប់្ម្ររងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រទប្តិកភណឌ ពិភពទោក 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
 ម្ថងបញ្ចបវ់គគបណថុ ោះប ថ្ លសថើអាំពើកិចចការ រ និងលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរធបតិកភណឍ ពិភពធលាកដល់បុគគលិកថយើជា
ភាប កង់ារស ថ្ ប់ធាប ប ់និងភាប ក់ងារធទសចរណ៍កាលពើរធសៀលម្ថងទើ០២ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម 
សុខ សង្វា រ អគគ យករង តាំ្ង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលជើសបានបុគគលិកធពញ
សិទនិចាំនួន៤០ ក ់កបុងចាំធ្ម១០០ ក។់  
 
ធលាក អឹុម សុខ្រទឹនើ អនុលបធានមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវ និងតមកល់ឯកសារអងគរ បានធលើកធ ើងថ្ន ធលកាយបញ្ចបវ់គគ
បណថុ ោះប ថ្ លធនោះ សិកាខ កាមនឹងបានយល់ដឹងកានដ់តធលចើននិងចាស់លាស់ពើកិចចការអភិរកស ការលគបល់គងតាំបនអ់ងគរមាន 
សាំណងល់បាសាទ បរសិាទ ន ធ ដ្ឋឌ រច សមភនន ស គមន ៍ចាបក់ារ រធបតិកភណឍ  រមួទាំងមរតកវបផធមទ៌ាំងរូបើនិងអរូបើ ពើ
សាំ្ក់វាគយិនជាំ ញៗរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា។  
 
ធលាកសងឃមឹថ្ន សិកាខ កាមធពញសិទនិជាបុគគលិកអាជាញ ធរជាតិអបសរាទាំង៤០ ក ់ នឹងយកចាំធណោះដឹងទាំងធនោះធៅអនុវតថ
ធលើការងារជាកដ់សថងលបកបធដ្ឋយលបសិទនិភាពាមមុខ្ការរបស់ខ្វួន សមជាអបកការ ររមណើ យដ្ឋឌ នអងគរធបតិកភណឍ ពិភព
ធលាក។ ពិធសសសូមអរគុណដល់បុគគលិកបលមុងទាំងអស់ដដលចាំ្យធពលធវលាមកធរៀនសូលតធដើមផើដសឝងយល់ពើកិចចការ
ធៅតាំបនអ់ងគររបស់អជាញ ធរជាតិអបសរាទុកជាបទពិធសាធន៍និងអភិវឌណន៍ចាំធណោះដឹងរបស់ខ្វួន ដដលអាចនឹងមានលបធោជន៍
ធៅម្ថង្មួយមិនខាន។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ដថវងកបុងឱកាសបិទកមយវធិើ ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងទទួលបនធុក យកដ្ឋឌ នអភិវឌណនធ៍ទសចរណ៍អងគរបាន
មានលបសាសនស៍ាឝ គមន៍បុគគលិកថយើចូលមកកានល់គួសារអបសរា ដដលឆវវកាត់ការលប ងធលជើសធរ ើសលបកបធដ្ឋយសមតទភាព
ពិត សុលកឹតភាព តមាវ ភាព យុតថិធម ៌និងលកមសើលធម ៌ោយ នការសូកបា នអ់ឝើទាំងអស់។  
 
ឯកឧតថមកប៏ានកដថវងអាំណរគុណដល់សិកាខ កាមទាំងអស់ដដលបានចបអ់ារមយណ៍ធលើការងារជាអបកបធលមើវសិ័យធបតិកភណឍ  
និងការយកចិតថទុកដ្ឋកធ់រៀនសូលតដសឝងយល់ពើតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសថអងគរ ធល ោះយុវជនជាសសរលទូងដស៏ាំខាន់
កបុងការលទលទង់លបធទសជាតិនិងធខ្ឿនវបផធម៌ជាតិឲ្ររុងធរឿងបនថពើមនុសសជាំ នមុ់ន។  
 
បដនទមពើធ ោះ ឯកឧតថមកប៏ានដចករ ាំដលកបទពិធសាធនខ៍្វោះៗដល់សិកាខ កាមសថើអាំពើការអភិរកសនិងការអភិវឌណន៍តាំបនអ់ងគរ
កនវងមក លពមទាំងធលកើនរ ាំឮកដល់សិកាខ កាមដដលនឹងចូលបធលមើការថយើ លតូវយកចិតថទុកដ្ឋក ់ផថល់ធសវាលា លបកបធដ្ឋយគុណ
ភាព សនថិសុខ្ ជូនចាំធ ោះធភញៀវជាតិ និងអនថរជាតិ ធ ើយធមើលការខុ្សលតូវធភញៀវឱរធោរពលកមលបតិបតថិអងគរឲ្របានចជ បខ់្ជួន 
ធៅធពលមកទសស រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទលើកកម្ា ្់តនម្ល ទប្តិកភណឌ និ្ងជាំរៅុការអាន្ដល់កុារ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

ជាការរមួចាំដណកធលើកកមភស់វសិ័យធបតិកភណឍ និងវសិ័យអបរ់ ាំ  យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានបធងកើតកមយ
វធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ កបុងតាំបន់អងគរ ធដ្ឋយយកសាលាបឋមសិកាធលផើក សទិតកបុងលសុកពួក ជាសាលាធោលធៅទើ១ កបុងការ
ដាំធណើ រការកមយវធិើកាលពើម្ថងទើ០៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨។  
 

ធលាក ចន័ធ សុធា អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយ តាំ្ងធលាក  ុង កុសល បានដថវងថ្ន កមយវធិើអប់រ ាំធបតិកភណឍ កបុង
តាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធធឝើធ ើងកបុងធោលបាំណងបណថុ ោះកថើលសឡាញ់សមផតថិដូនា បស្តញ្ញជ បចាំធណោះដឹងអាំពើលបវតថិម្នបុរាណ
ដ្ឋឌ ន និងមរតកវបផធមក៌បុងទើាាំងដដលសិសានុសិសសកាំពុងរស់ធៅ ការចូលរមួដថរកាបរសិាទ ន លពមទាំងការរមួចាំដណកដថ
រកាបុរាណដ្ឋឌ នរបស់កុមារតធ ល់ទាំងកបុងស គមន៍ខ្វួននិងកបុងតាំបន់អងគរទាំងមូល ាមរយៈការដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងពើ
អបកជាំ ញបុរាណវទិាមកពើអាជាញ ធរជាតិអបសរាចូលរមួធធឝើបទបងាា ញ។  
 
ធលាកបានបនថធទៀតថ្ន ធលើសពើធនោះ គធលមាងអប់រ ាំធបតិកភណឍ កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរកប៏ានយកធសៀវធៅអាំ្ន កព់័នន
នឹងចាំធណោះដឹងទូធៅ ទាំធនៀមទមាវ បល់បម្ពណើ  លបវតថិសាស្តសថ បាំនិនថយើៗ ជូនសាលាបឋមសិកាធលផើក ធដើមផើឱរសិសានុសិសស
បានអានបធងកើនចាំធណោះដឹងដផបកអាំ្ននិងធចោះដឹងពើមរតកវបផធម ៌ សលមាប់ជាទុនកបុងការអភិវឌណនស៍មតទភាពចាំធណោះដឹង 
ការលសឡាញ់ និងចូលរមួដថរកាឱរបានគង់វងស ធដ្ឋយធផថើមពើកុមារនិងការចងាុលបងាា ញពើចស់ទុាំផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ណឹង ដ្ ពីី ការទរៀប្ចាំ ិវាជាំងឺ ឹកទនាម្ខ្ផាម្ពិភពទោកឆ្ន ាំ ២០១៨                                           

ទៅប្រទិវណ ីោន្ Parvis ម្របាសា ប្នាទ យម្រ្ី 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា ាំ កូន្ទ ើជាំនួ្្ទដើម្ចា្់ទដើម្បីរកាទ ្ភាពវប្បធម៌្កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៦ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ អាជាញ ធរជាតិអបសរាាមរយៈ យកដ្ឋឌ នលគបល់គងម្លពធឈើ ធទសភាពវបផធម ៌និងបរសិាទ ន 
បានធធឝើការដ្ឋាំកូនធឈើធៅមុខ្លបាសាទអងគរវតថ ធដើមផើជាំនួសធដើមធឈើចស់ដដលបានដួលរ ាំលាំកាលពើដខ្តុលា កនវងធៅ។ 
ធោលបាំណងម្នការដ្ឋាំធនោះ គឺធដើមផើដថរកាធទសភាពវបផធមក៌បុងរមណើ ដ្ឋឌ នអងគរ កុាំឱរបាតប់ង។់  
 
អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ ដដលបានចូលរមួដ្ឋាំកូនធឈើជាំនួសធៅធពលធ ោះបានឱរដឹងថ្ន ជា
ធោលការណ៍របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរា គឺដថរកាធទសភាពវបផធមធ៌ៅតាំបន់អងគរធធឝើោ ង្ឱរធៅដដដលដូចធពលកនវងម
ក។ ឯកឧតថមបនថថ្ន កនវងមកអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានធធឝើការងារជាធលចើនទកទ់ងនឹងបញ្ញា ធនោះ ដូចជាការពាបាលធដើមធឈើ
ដដលមានវយ័ចាំ្ស់ បាំណងចងឱ់រធដើមធឈើទាំងធ ោះមានអាយុរស់ធៅតធៅមុខ្ធទៀត ធដើមផើរកាធទសភាពវបផធមធ៌ៅ
តាំបន់ធ ោះ។  
 
សលមាបធ់ដើមធឈើដដលដ្ឋាំជាំនួសធៅលជុងខាងធជើងម្នកសិននុអងគរវតថធៅធពលធនោះ គឺជាលបធភទធឈើោង ជាំនួសធឈើោង
ចស់ ដដលបានដួលរ ាំលាំកបុងអាំ ុងដខ្តុលាកនវងធៅ។ ធ ើយធឈើដដលដ្ឋាំធនោះ ជាធដើមធឈើធាំមានអាយុខ្ធង ់ ១៥ឆ្ប ាំធ ើយ។ 
លតងច់ាំណុចធនោះ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ ពនរល់ថ្ន ធគចាំបាចយ់កធដើមធឈើដដលធាំលសាបម់កដ្ឋាំ ធដើមផើឱរលបហាកល់បដ លធៅ
នឹងធដើមធឈើមុនដដលបានបាតប់ងធ់ៅ។  
 
ាមការពនរល់របស់ ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ ធទសភាពវបផធមក៌បុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ គឺទកទ់ងនឹងកាថ ពើរ គឺធដើមធឈើនិងទឹក។ 
កបុងការងារធនោះអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធធឝើការងារធលចើនដូចជាការធធឝើឱរទឹកធលចើនធ ើងវញិធៅាមកសិននុ ការរកាធដើមធឈើ
ចស់ និងដ្ឋាំធ ើងវញិកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ កបុងធ ោះដដរ ាមការបញ្ញជ ករ់បស់ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ ម្លពធឈើរមណើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរមានធឈើសរុបចាំនួន ១៨៣លបធភទ ធ ើយលបធភទធឈើទាំងធ ោះលតូវបានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធធឝើការបណឋុ ោះ និងដចក
ចយដល់ពលរដឌទាំងកបុង និងធលៅធខ្តថ យកធៅដ្ឋាំផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកវរគប្ណរុ េះប្ណារ លពីការទម្រប្ើម្របា្់ទរហ ាំព័រអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ស ការជាមួយអងគការយូធណសកូ ធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លសថើពើការធលបើលបាស់ធគ ទាំពរ័ អាយសុើសុើ-អងគរ 
(ICC-Angkor) កាលពើម្ថងទើ០៦ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយមានការចូលរមួពើមស្តនថើលគប ់យកដ្ឋឌ នម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
អងកការយូធណសកូ អាជាញ ធរលពោះវហិារ និងអាជាញ ធរសាំបូរម្លពគុក លបមាណជា៤០ ក។់  
 
វគគបណថុ ោះប ថ្ លធនោះបធលងៀនធដ្ឋយអបកជាំ ញមកពើអងគការយូធណសកូ និងអបកជាំ ញម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុងបាំណង
ឱរមស្តនថើបុគគលិកម្នសាទ ប័នទាំងអស់ អាចដសឝងរកពត័៌មានលមាិតលបកបធដ្ឋយលបសិទនិភាពអាំពើកិចចការអភិរកស ការជួសជុល
លបាសាទធៅកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធដ្ឋយសាទ បន័ជាតិ និងអនថរជាតិ រមួទាំងរបាយការណ៍ទាំងលសុងម្នកិចចលបជុាំអាយ
សុើសុើ-អងគរ លគបឆ់្ប ាំទាំងអស់។  
 
វគគសិកាធនោះ កនឹ៏ងផថល់ជាគាំនិតមួយធាំសលមាប់អាជាញ ធរជាតិលពោះវហិារនិងសាំបូរម្លពគុកដដរ កបុងការធរៀបចាំធគ ទាំពរ័ផថល់
ពត័ម៌ានពើសកមយភាពម្នកិចចការអភិរកស ការជួសជុលធៅកបុងតាំបនរ់បស់ខ្វួន៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចូលរមួ្ទោរពវិញ្ញា ណកខន្ធ វីរៈយុ ធ ជន្                                                       

និ្ងរលឹំកមួប្ទលើក ី៦៥  ិវាបុ្ណយឯករាជយជ្ញតិ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៩ វចិឆិកា ធនោះ ថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចូលរមួកបុងពិធើធោរពវញិ្ញដ ណកខននវ ើរៈយុទនជន និងរ ាំលឹកខួ្ប
អនុសាវរ ើយធ៍លើកទើ៦៥ ទិវាបុណរឯករាជរជាតិ និងម្ថងបធងកើតកងធោធពលធខ្មរភូមិនធ ៩ វចិឆិកា ១៩៥៣ - ៩ វចិឆិកា 
២០១៨ ដដលពិធើធនោះធធឝើធ ើងធៅវមិានរ ាំលឹកគុណ អតើតវ ើរៈយុទនជន ធខ្តថធសៀមរាប។  
 
ពិធើធនោះមានការចូលរមួពើមស្តនថើរាជការ កងកមាវ ាំងលគបល់ាំដ្ឋបថ់្នប ក ់កដូ៏ចជាសិសានុសិសស ធដើមផើដ្ឋក់កលមងតក ធោរពវញិ្ញដ ណ
កខននយុទនជន យុទន រ ើ និងវ ើរបុរសអបកធសបហាជាតិដដលបានពលើជើវតិដម៏្ថវថ្នវ សលមាបបុ់ពឝធ តុមាតុភូមិ និងលបជាជន។ 
ជាមួយោប ធនោះដដរ ទិវាបុណរឯករាជរជាតិ ៩ វចិឆិកា គឺជាការរ ាំលឹកដល់ពលរដឌកមភុជា ជាពិធសសយុវជនយុវ រ ើជាំ នធ់លកាយ 
ឱរបានយល់ដឹងអាំពើលពោះរាជធបសកកមយធដើមផើជាតិមាតុភូមិ និងលបជារាស្តសឋដខ្យររបស់លពោះករុ្លពោះបាទសធមឋច លពោះនធរាតថម 
សើ នុ លពោះបិាឯករាជរជាតិ លពោះបរមរតនធកាដឌ ដដលលពោះអងគបានលោះបងល់ពោះកាយពល និងលពោះបញ្ញដ ញណោ ងធកឋៀវកាវ
បាំផុត តស ូរ ាំធដ្ឋោះជាតិទមទរឯករាជរពើនឹមអា្និគមនិយមបារា ាំង ធដ្ឋយធជាគជយ័ទាំងលសុង ធៅម្ថងទើ ៩ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ 
១៩៥៣៕ 
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អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ណរុ េះរាំនិ្តឱយកុារខ្ ប្ ងយល់ពីម្រប្វតរ និិ្ងការអភិរកសបុ្រាណ ឋ ន្ ទដើម្បីឱយពួកទរទចេះ

ម្រ្ឡាៅ់និ្ងចូលរមួ្ការ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
សាលាបឋមសិកាប ធ យសាំដរ ជាសាលាធោលធៅទើ២ម្នកមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ កបុងតាំបនអ់ងគរ ដដលធរៀបចាំធ ើង ម្ថងទើ
១១ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដ្ឋយអាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុងបាំណងចូលរមួចាំដណកជាមួយវសិ័យអបរ់ ាំបធញ្ជ ៀបចាំធណោះដឹងដផបក
ធបតិកភណឍ  បរសិាទ ន និងបាំនិនម្នការអានដល់កុមារដដលរស់ធៅកបុងតាំបនអ់ងគរ។  
 
កមយវធិើធនោះដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹងធដ្ឋយអបកជាំ ញបុរាណវទិាម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាទាំងដផបកលបវតថិសាស្តសថ វបផធមល៌បម្ពណើ  
ជាំធនឿ សាស  បរសិាទ ន និងតួ ទើរបស់កុមារកបុងការរមួចាំដណកដថរកានិងសាគ ល់ពើធករតាំដណលដដលមានកបុងតាំបនខ់្វួនរស់
ធៅ។  
 
ធលាក ធខ្ៀវ ចន័ធ មស្តនថើជាំ ញបុរាណវទិាម្នមជឈមណឍ លអនថរជាតិលសាវលជាវនិងតមកល់ឯកសារអងគរ និង;វាគយិនម្នកមយវធិើ បាន
ឱរដឹងថ្ន មនុសសលគប់ជាតិសាសនល៍តូវសាគ ល់ពើមរតករបស់លបធទសខ្វួន ថ្នមានធករអាករអឝើខ្វោះ មានធបតិកភណឍ អឝើខ្វោះជារបស់
តធ ល់ខ្វួននិងសលមាប់ជាតិខ្វួន។ ដូធចបោះ ការបណថុ ោះឱរកុមារសាគ ល់ពើលបវតថិសាស្តសថ ពើមរតកដដលខ្វួនមាន ធធឝើឱរពួកធគធចោះ
លសឡាញ់ យល់ពើតម្មវ និងចូលរមួការ រ។ ជាកដ់សថងធៅាមប ថ្ លបធទសជិតខាងនិងលបធទសធជឿនធលឿន កបុងលបពន័ន
អបរ់ ាំធគបានបញ្ចូ លធមធរៀនធនោះឱរកុមារសាគ ល់ពើតូចៗ ធ ើយធគធធឝើយូរធ ើយដដរ ដតលបធទសធយើងមិនទនប់ានធធឝើធពញម្ដ
ធជើងធៅធ ើយ។ 
  
ធលាកបនថថ្ន ធពលអងគរចូលជាធបតិកភណឍ ពិភពធលាក អងគការយូធណសកូកប៏ានជាំរុញឱរអាជាញ ធរជាតិអបសរាគិតគូរពើធរឿង
អបរ់ ាំធបតិកភណឍ ដល់សិសសកបុងតាំបនឱ់រសាគ ល់ពើមរតកដដលខ្វួនមានផងដដរ។ ដូធចបោះធ ើយ ជាជាំហានដាំបូង ឆ្ប ាំ២០០៩ 
អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានចបធ់ផថើមធបាោះពុមភធសៀវធៅគាំនូរអាំពើចមាវ ក់ធបតិកភណឍ  ស ការជាមួយមនធើរអបរ់ ាំយុវជនកើឡាធខ្តថ
ធសៀមរាបនិងអងគការស ព័ននជាតិយូធណសកូលបធទសជប ុនបាន២ភាគ លពមទាំងចុោះបធលងៀនដល់ធកយងៗឱរសាគ ល់ពើធបតិកភណឍ  
ធដ្ឋយមានគធលមាងស ការជាមួយលបធទសញូវធ សដ ន និងស គមនដ៍ខ្យរធៅកា្ដ្ឋ។ បចចុបផនបអាជាញ ធរជាតិអបសរា ក៏
កាំពុងធធឝើធសៀវធៅធបតិកភណឍ ភាគទើ៣ ដដលមានកលមិតខ្ភស់ជាងមុនឱរសិសសសាគ ល់ពើអឝើធៅជាអងគរ និងអនុវតថកមយវធិើអបរ់ ាំ
ធបតិកភណឍ ស ការជាមួយអងគការោាំ រធករមរតកដល់សិសសធៅអនុវទិាល័យលសោះលសង ់ ធដើមផើបងខិតសិសសកមភុជាកុាំឱរ
មានគាំលាត អាំពើការយល់ដឹងពើធបតិកភណឍ ខ្វួនឆ្ង យពើបរធទសធពក។  
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ធលាក រ ើក ធរត មស្តនថើជាំ ញអភិរកសម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក រ បានធលើកធ ើងថ្ន 
ការបធញ្ជ ៀបចាំធណោះដឹងដផបកអភិរកសបុរាណដ្ឋឌ នដល់កុមារ ជាធោលបាំណងរបស់អបកអភិរកស ដដលចងឱ់រធកយងៗបានយល់
ដឹងពើរធបៀបដថទាំ បធចចកធទសជួសជុល សាគ ល់សមាម រៈលតូវធលបើ និងការការ រធកមរតកដូនាទាំងធ ោះឱរបានគងវ់ងសតពើ
មនុសសចស់ ម្ថងអ គត។ ធលាកចងឱ់រដខ្យរលគបរូ់បចូលរមួដថរកាទាំងអស់ោប មិនថ្នកុមារ យុវវយ័ មនុសសចស់ រមួទាំង
អបកអាលស័យផលកបុងតាំបនអ់ងគរផងដដរ។  
 
អបកលសើ កាន ដកម  យកិារងម្នសាលាបឋមសិកាប ធ យសាំដរ បានដថវងអាំណរគុណដល់អាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលបាន
បធងកើតកមយវធិើធនោះធ ើង ដដលជាលបធោជនដ៍ល់សិសានុសិសស ឱរពួកធគបានដឹងនិងសាគ ល់ពើធបតិកភណឍ ធៅកដនវងដដល
ពួកធគរស់ធៅ។ ពិធសសអាចលបតិបតថិខ្វួនបានលាកបុងការរមួចាំដណកដថរកា ការ រធពលពួកធគធៅធលងាមលបាសាទផង។ 
កនវងមកកមយវធិើដបបធនោះមិនមានធទ ដតសាលាធាវ បធ់ធឝើមថងកាលធពលធលាកលគូអបកលគូធធឝើដតងធសចកថើអាំពើលបាសាទ ធ ើយ ាំ
សិសសធៅសធងកតដល់បុរាណដ្ឋឌ នតធ ល់។ ធបើមានកមយវធិើដបបធនោះធលចើន សិសានុសិសសនឹងបានដសឝងយល់ដឹងធលចើនពើតាំបន់
ធបតិកភណឍ ដដលខ្វួនរស់ធៅ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាទប្ើកកិចា ម្រប្ជុា្ំ វន្កម្ែ នផទកនុ ងម្រប្ព័ន្ធ ម្ររប់្ម្ររងប្រសិាថ ន្-អងគ រ ISO-14001:2015 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ១២ វចិឆកា ឆ្ប ាំ២០១៨ អងគភាពលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន-អងគរម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានធបើកកិចចលបជុាំសវន
កមយម្ផធកបុងលគប់ យកដ្ឋឌ ន និងអងគភាពចាំណុោះ ធដើមផើគូសបញ្ញជ ក់អាំពើបញ្ញា  រមួទាំងចាំណុចគួរដកតលមូវទាំងឡាយធលើបញ្ញា
ដដលមាន ឱរសធលមចធជាគជយ័កបុងការធធឝើសវនកមយទទួលវញិ្ញដ បនបលត ISO-14001:2015។  
 
កិចចលបជុាំធនោះលបលពឹតថធៅធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា ទើលបឹកាអាជាញ ធរជាតិអបសរានិងជាលបធានអងគភាព
លបពន័នលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ ន-អងគរ តាំ្ង ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួទាំងថ្នប ក់
ដឹក ាំលគប ់យកដ្ឋឌ ន និងអបកជាំរុញការងារបរសិាទ នលគប ់យកដ្ឋឌ ន កព់ន័ន  ចូលរមួ។  
 
សវកមយម្ផធកបុងធលើលបពន័នលគបល់គងបរសិាទ ន-អងគរ ធធឝើធ ើងធដើមផើលបសិទនភាព ធតថ តធលើលទនផលសធលមចបានាមធោល
នធោបាយ និងធោលបាំណងបរសិាទ ន។ សាទ នភាពម្នការធោរពចាបប់ញ្ដតថិទក់ទងបរសិាទ ន ធឆវើយតបធៅនឹងការលបាលស័យ
ទកទ់ងជាមួយភាគើម្ផធធលៅ សាទ នភាពម្នការដកតលមូវ និងការបងាក រភាពមិនអនុធលាម ដកលមាការសដមថងបរសិាទ នទាំងមូល។  
ធលាក អ ុន មុនបើនើា លបធានសវនករម្នអងគភាពលបព័ននលគបល់គងបរសិាទ ន-អងគរ បានធលើកធ ើងថ្ន ការវាយតម្មវាមរយៈ
សវនកមយ គឺធធឝើធ ើង១ឆ្ប ាំមថង ធដ្ឋយអនុធលាមាមសថង់ដ្ឋរ ISO-14001 ដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាទទួលបានាមរយៈសាទ ប័
នធា គុណភាពជប ុន Japan Quality Assurance (JQA)។ ធលាកបនថថ្ន ធបើកសវនកមយធៅធពលធនោះធដើមផើសិកា
ចាំណុចធជាគជ័យ និងចាំណុចខ្ឝោះខាត ធដើមផើបាំធពញចធ វ ោះខ្ឝោះខាតទាំងធ ោះធៅឆ្ប ាំធលកាយ។  
 
ដថវងធបើកកបុងអងគលបជុាំ ឯកឧត្តម សុខ លកខិណា មានលបសាសនថ៍្ន ការលបជុាំសវនកមយធលើកធនោះខុ្សដបវកពើរាល់ដងដដលសាទ ប័
ន JQA បានផថល់មួយធទៀត គឺចាំណុចលបធសើរ បដនទមធលើភាពមិនអនុធលាម និងចាំណុចាមអធងកត។ ឯកឧតថមបនថថ្ន ការ
ធជាគជ័យដធ៏ាំធធងមួយធទៀតពើការវាតតម្មវដដលបានបងាា ញថ្ន តាំបនអ់ងគរជារមណើ យដ្ឋឌ នមានបរសិាទ នលា និងជាធោលធៅ
ធទសចរណ៍ទើ១ធលើពិភពធលាក។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      

 
ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ និ្ងជ្ញម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា     

អទញ្ជ ើៅ ្សន្កិចាតល ្់ប្រូ រប្ ពិទសាធន៍្ការម្ររប់្ម្ររងរម្ណីយ ឋ ន្ Paestum ទៅម្រប្ទ ្អីុតាលី 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
កបុងដាំធណើ រទសសនកិចចផវូវការចូលរមួកិចចលបជុាំតវ ស់បថូរបទពិធសាធន៍អាំពើធបតិកភណឍ និងធទសចរណ៍ម្នតាំបនធ់មឌើដទរា ធណនិង
អឺរ  ុប  លបធទសអុើាលើ ធៅម្ថងទើ១៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលត
សិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានអធញ្ជ ើញធៅទសសនកិចចតវ ស់បថូរបទពិធសាធន៍ការលគបល់គងរមណើ យដ្ឋឌ ន 
Paestum ជាតាំបនធ់ទសចរណ៍ដល៏ផើលាញដផបកធបតិកភណឍ វបផធមធ៌ៅលបធទសអុើាលើ។ ការដចករ ាំដលកបទពិធសាធន៍ធលើ
ការលគបល់គង ការរកាបាននូវតុលរភាពរវាងកិចចការអភិរកសនិងអភិវឌណនធ៍ដ្ឋយចើរភាព គឺជាលបធានបទសាំខាន់ៗ កបុងការតវ ស់
បថូរធោបល់រវាងលបតិភូដដលដឹក ាំធដ្ឋយ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជា
លបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងថ្នប កដឹ់ក ាំម្នរមណើ យដ្ឋឌ ន Paestum។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន រមណើ យដ្ឋឌ ន Paestum បញ្ចូ លជាកបុងធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ឆ្ប ាំ១៩៩៨ បានកសាងភាពលផើលាញ
និងទក់ទញធភញៀវធទសចរធដ្ឋយដផាកធៅធលើការងារអភិរកសនិងការដថរកាធទសភាពវបផធម៌ោ ងខាជ បខ់្ជួនកបុងដដនសមតទកិចច
របស់ខ្វួន។ បចចុបផនបធភញៀវធទសចរលបមា ណជាង៤លាន កប់ានធៅទសស ធៅទើធ ោះ និងដថមទាំងបានចូលរមួអភិវឌណន៍
ធសដឌកិចចកបុងតាំបនោ់ ងសកមយ។  
 
ប ធ បព់ើធនោះ លបតិភូក៏បានអធញ្ជ ើញធៅទសស សារមនធើនិងកដនវងសិបផកមយលបម្ពណើ ។ ធៅកបុងសារមនធើមានាាំងបងាា ញនូវវតទុ
សិលផៈបុរាណដដលរកធ ើញាមរយៈកាំ្យបុរាណវទិាកបុងរមណើ យដ្ឋឌ ន Paestum ដដលរ ាំធលចអាំពើលបវតថិសាស្តសថនិង
តម្មវរបស់រមណើ យដ្ឋឌ នធនោះ។ រ ើឯធៅកដនវងសិបផកមយលបម្ពណើ មានាាំងបងាា ញវតទុសិបផកមយជាធលចើន ជាពិធសសបងាា ញពើការ
ផលិតភាជន ៍ ការកាតធ់ដរសធមវៀកបាំ កនិ់ងដសផកធជើង ការឆ្វ កព់ណ៌ធលើឥដឌការ  ូ ការផលិតអាវុធនិងឧបករណ៍ការ រខ្វួន
 សមយ័បុរាណជាធលចើន ដដលរ ាំធលចអាំពើការដថរកាទាំធនៀមទមាវ បល់បម្ពណើ និងអតថសញ្ញដ ណតាំបនធ់នោះពើបុរាណរ ូតមក
ដល់បចចុបផនប៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      
 

     
 

ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ និ្ងជ្ញម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា        

ចូលរមួ្ជ្ញទភា ៀវកិតរ យិ្កនុ ងកិចា ម្រប្ជុាំតល ្់ប្រូ រប្ ពិទសាធន៍្អាំពីទប្តិកភណឌ                                                   

និ្ងទ ្ចរណ៍នន្តាំប្ន់្ទម្ឌី្ខ្ រា៉េ ទណនិ្ងអឺរ៉េបុ្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនឋើលកសួងវបផធម៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដឹក ាំ
លបតិភូចូលរមួជាធភញៀវកិតថិយសកបុងកិចចលបជុាំតវ ស់បថូរបទពិធសាធនអ៍ាំពើធបតិកភណឍ  និងធទសចរណ៍ម្នតាំបនធ់មឌើដទរា ធណនិង
អឺរ  ុប  លបធទសអុើាលើចប់ពើម្ថងទើ១៥ រ ូតដល់ម្ថងទើ១៨ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨។ ធដើមផើអបអរសាទរឆ្ប ាំ២០១៨ អឺរ  ុបធដើមផើ
វបផធម ៌ និងឆ្ប ាំ២០១៨ជាឆ្ប ាំមាូបអាហារអើាលើ កមយវធិើធនោះជាកិចចលបជុាំលកខណៈអនឋរជាតិធដើមផើតវ ស់បឋូរបទពិធសាធនរ៍វាង
លបធទសកបុងតាំបនធ់មឌើដទរា ធណ លបធទសកបុងតាំបនអឺ់រ  ុប និងប ថ្ លបធទសធផសងធទៀតសរុបចាំនួន៤៨លបធទស ដដលរមួមាន
ការជួបលបជុាំពិភាការវាងអបកជាំ ញធដ្ឋយធតថ តធលើការធរៀបចាំឯកសារធបតិកភណឍ  ការតវ ស់បថូរបទពិធសាធនដ៍ផបកបុរាណ
វទិា ការផសពឝផាយអាំពើបធចចកធទសនិងបធចចកវទិាថយើៗធដ្ឋយសាកលវទិាល័យ អបកលបតិបតថិករដផបកធបតិកភណឍ  និង
ធទសចរណ៍ពើប ថ្ លបធទសចាំនួន៣០លបធទស និងអបកចូលទសស លបមាណ១មឺុន ក ់។  
 
កបុង មជាធភញៀវកិតថិយស ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនឋើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរា បានជួបពិភាកាការងារជាមួយអបកធរៀបចាំកមយវធិើ និងលបតិភូម្នប ថ្ លបធទសធផសងៗ ឥសសរជនសាំខាន់ៗ មួយ
ចាំនួនជាមិតថរបស់កមភុជាគឺធលាកសាស្តសាថ ចររ Mounir Bouchenaki និងធលាកសាស្តសាថ ចររ Azedine Beschaouch។  
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទនធឹមធនោះដដរ លពោះរាជា្ចលកកមភុជាកបុង មជាលបធទសធភញៀវកិតថយសលតូវបាន អធញ្ជ ើញធធឝើការធរៀបចាំសថងពិ់ពរ័ណ៌បងាា ញ
ដល់អនឋរជាតិ ធដើមផើាាំងបងាា ញផសពឝផាយអាំពើរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាកទាំង៣របស់កមភុជាគឺ រមណើ យដ្ឋឌ ន
អងគរ រមណើ យដ្ឋឌ នសមផូរម្លពគុក និងរមណើ យដ្ឋឌ នលបាសាទលពោះវហិារ។ 
  
សូមបញ្ញជ កថ់្ន ធោលបាំណងម្នកមយវធិើគឺធដើមផើបងាា ញអាំពើសារៈសាំខានម់្នធបតិកភណឍ វបផធម៌ដដលជាកាថ ជលមុញដច៏មផង 
កបុងការបធងកើតទាំ កទ់ាំនងរវាងោប ធៅវញិធៅមកម្នវបផធមច៌លមុោះជាតិសាសន ៍ ការលចបាច់រមួបញ្ចូ លោប កបុងសងគម និងការ
អភិវឌណធសដឌកិចច ជាពិធសសធលើកកមភស់កិចចស លបតិបតថិការរវាងមនុសសនិងមនុសសាមរយៈការចូលរមួ ការតវ ស់បថូរប
ទពិធសាធន ៍និងការផសពឝផាយតធ ល់ធដ្ឋយមស្តនថើម្នលបធទសកិតថិយសមួយចាំនួនដដលកបុងធ ោះពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា 
រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានចូលរមួតាំ្ងរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា៕ 
 

      
 

     
 

  



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    276 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា រដឋ ម្ស្តន្រ មី្រក្ួងវប្បធម៌្និ្ងវិចិម្រត្ិលបៈ និ្ងជ្ញម្រប្ធាន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា      

  ួល ន្រងាប ន់្បុ្រាណវិ ាបា ទ្ូ ម្ឆ្ន ាំ ២០១៨ (PAESTUM ARCHEOLOGIA) ទៅម្រប្ទ ្អីតាលី 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
 នរងាឝ នបុ់រាណវទិាបា សធូមឆ្ប ាំ២០១៨ (PAESTUM ARCHEOLOGIA) ម្នធវទិកាកិចចលបជុាំធលើកទើ២១ធដើមផើតវ ស់បឋូរបទ
ពិធសាធន៍អាំពើធបតិកភណឍ និងធទសចរណ៍ម្នតាំបនធ់មឌើដទរា ធណនិងតាំបន់អឺរ  ុប លតូវបានលបគល់ជូន ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង   
សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធៅម្ថងទើ១៧ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨  
រមណើ យដ្ឋឌ នពិភពធលាកបា សធូម (Paestum) លបធទសអើាលើ។  
 
សទិតកបុងធវទិកាពិធសសម្នកិចចលបជុាំធលើកទើ២១ខាងធលើ ធលាកសាស្តសាថ ចររ Azedine Beschaouch បុរាណវទូិនិងជា
សមាជិកបណឍិ តសភាបារា ាំងខាងសិលាចរកឹនិងអកសរផចង់ និងជាអតើតលបធានគណៈកមាយ ធិការធបតិកភណឍ ពិភពធលាក
ចាំនួនពើរដង បានធធឝើបទបងាា ញសថើពើលកខណៈពិធសសម្នរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ជាពិធសសភាពអសាច ររនិង 
អចឆរយិៈម្នលបាសាទអងគរវតថ និងតាំ្ងពើសាទ បន័លគបល់គងកើឡាដ្ឋឌ នColosseumម្នលបធទសអើាលើកប៏ានធធឝើបទបងាា ញសថើ
ពើលបវតថិសាស្តសថម្នកើឡាដ្ឋឌ នធនោះផងដដរ។ ជាមួយោប នឹងបទបងាា ញ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌
និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា កប៏ានចូលរមួជាវាគយិនគនវឹោះកបុងការជដជកពិភាកា ធលបៀបធធៀបជា     
លកខណៈលបវតថិសាស្តសថនិងវទិាសាស្តសថអាំពើរមណើ យដ្ឋឌ នពិភពធលាកទាំងពើរ។  
 
ជាកិចចបនថ ធលាកបណឍិ ត Ugo Picarelli លបធានម្នធវទិកាកិចចលបជុាំធលើកទើ២១ធដើមផើតវ ស់បឋូរបទពិធសាធន៍អាំពើធបតិកភណឍ
និងធទសចរណ៍ម្នតាំបន់ធមឌើដទរា ធណនិងតាំបនអឺ់រ  ុប បានលបគល់ នរងាឝ នបុ់រាណវទិាបា សធូមឆ្ប ាំ២០១៨ ជូនដល់ជយ័លាភើ 
ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា។ ជយ័លាភើកបុង
ឆ្ប ាំ២០១៨ មានចាំនួន៤រូបកបុងធ ោះ២រូបមកពើដផបកវបផធមរ៌មួមាន ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌
និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង ពលកជ ៊ុំទាវ Irina Bokova អតើតអគគ យកិាអងគការយូធណសកូ។ 
ចាំធ ោះ នរងាឝ នល់បចាំឆ្ប ាំម្នធវទិកាកិចចលបជុាំធដើមផើតវ ស់បឋូរបទពិធសាធនអ៍ាំពើធបតិកភណឍ និងធទសចរណ៍ម្នតាំបនធ់មឌើដទរា ធណ
និងតាំបនអឺ់រ  ុបដតងដតលបារពឝធ ើងជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំចប់ពើឆ្ប ាំ២០០៥រ ូតដល់បចចុបផនប។  
 
ការលបគល់ នរងាឝ ន់ធនោះគឺជាមហាកិតថិយសដឧ៏តថុងឧតថមដល់លពោះរា្ចលកកមភុជា ជាពិធសសការទទួលសាគ ល់ជាអនថរជាតិ
អាំពើភាពអសាច ររម្នរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរជាសារមនធើមានជើវតិដដលធ ធពញធៅធដ្ឋយលបវតថិសាស្តសថ សិលផៈ និងបុរាណវទិា និង
ការខិ្តខ្ាំរបស់ធលាកជាំទវ ធភឿង សកុ្ រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា កបុង
ការការ រ ដថរកា ធលើកតម្មវធបតិកភណឍ វបផធម៌ម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជាដូចជា រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ រមណើ យដ្ឋឌ ន
លបាសាទសាំបូរម្លពគុក និងរមណើ យដ្ឋឌ នលបាសាទលពោះវហិារ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      

 

រណៈកម្ែការចម្រមុ្េះដឹកនាាំ ទ យអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាម្រប្ជុាំពិភាកា រកដាំទណាេះម្រសាយនន្ការទរៀប្ចា្ំ ណារ ប់្

ធាន ប់្តូប្លក់ដូរទៅមុ្មម្រកុម្ម្របាសា ម្រពេះពិធូរ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៩ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
គណៈកមយការដឹក ាំ និងសលមបសលមួលធរៀបចាំស ថ្ ប់ធាប បអ់បកលកដូ់រកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលមានសមាសភាពចលមុោះ
ោប រវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា សាលាធខ្តថធសៀមរាប មនធើរ កព់ន័នជុាំវញិធខ្តថ រមួទាំងអាជាញ ធរមូលដ្ឋឌ នដដលសទិតធៅកបុងតាំបន់
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ បានជួបលបជុាំពិភាកាោប រកដាំធ្ោះលសាយធលើការធរៀបចាំស ថ្ ប់ធាប បតូ់បលកដូ់រធៅមុខ្លកុមលបាសាទ
លពោះពិធូរ  លពឹកម្ថងទើ១៦ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាលាធខ្តថធសៀមរាប។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងជាលបធានគណៈកមយការដឹក ាំ និងសលមបសលមួលធរៀបចាំ 
ស ថ្ បអ់បកលកដូ់រកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរបានបញ្ញជ ក់កបុងអងគលបជុាំថ្ន ស ថ្ បធ់ាប បម់្នតូបលកដូ់រ និងការចតោនជាំនិោះ
មុខ្លកុមលបាសាទលពោះពិធូរសពឝម្ថងមិនមានស ថ្ ប់ធាប បរ់ធបៀបធរៀបរយ ដដលធធឝើឲ្របិទបាាំងលបាសាទ និងធទសភាពលា
លបណើ តររបស់លបាសាទ។ មិនលតឹមដតប ុធ ត្ ោះ កវិនធឆាោះឆ្ា បម្នការតូបលកដូ់រមាូបអាហារ សាំធ ងមា សុើនធភវើងជាលបចាំក៏បាន
បងកភាពរ ាំខានដល់ធភញៀវធទសចរដដលចូលធៅទសស លបាសាទផងដដរ។  
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្ន ការធរៀបចាំអងគលបជុាំធនោះធ ើង គឺជាការធឆវើយនឹងអនុសាសនដ៍ណ ាំរបស់អបកជាំ ញម្នគណៈកមាយ ធិការ 
ICC-Angkor និងសាទ បន័ KOICA របស់លបធទសកូធរ   និងសាទ នទូតកូធរ  ដដលបានទទួលជួយជួសជុលលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ
ាមរយៈមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធម៌កូធរ   (KCHF) និងបានបញ្ចបជ់ាំហានរបស់ខ្វួនធ ើយធៅធពលថយើៗធនោះ។  
ថយើៗធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបធងកើតគណៈកមយការមួយធដ្ឋយដ ក ធដ្ឋយធតថ តសាំខានធ់លើការសិការកទើាាំងថយើសលមាប់
ធរៀបចាំចាំណត និងតូបលក់ដូរទាំងធនោះ។ ធទោះជាោ ងធនោះកថើ មស្តនថើជាំ ញធៅដតមិនទនស់ធលមចបានទើាាំងសមលសបធៅ
ធ ើយ ធដ្ឋយធ តុថ្ន ទើាាំងធៅបរធិវណធ ោះសុទនដតលគបដណថ បធ់ដ្ឋយម្លពធឈើ និងបុរាណដ្ឋឌ នជាធលចើន។ កិចចលបជុាំធៅ
ធពលធនោះ គឺធដើមផើលបមូលគាំនិតធោបល់បដនទមពើគណៈកមយការ ធដើមផើមស្តនថើជាំ ញបានជាមូលដ្ឋឌ នសលមាប់យកធៅសិកាបនថ
ធទៀត។  
 
ធលាកឧតថមធសនើយធ៍ទ មា ន ់ធឈឿន អនុលបធាន យកដ្ឋឌ នទទួលបនធុកអងគភាពការ រធបតិកភណឍ លបចាំតាំបនអ់ងគរបញ្ញជ ក់
ថ្ន តូបលកដូ់រកបុងតាំបនអ់ងគរពិតជាជួបភាពសយុគសាយ ញខាវ ាំងដមន ដតលកុមការងារធលតៀមខ្វួនជានិចច ធដើមផើស ការលគបធ់ពលធវលា។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

គួររ ាំឭកថ្ន លពោះពិធូរ ជាធ យ្ ោះលកុមលបាសាទចាំនួន៥ ដដលសទិតធៅទល់មុខ្ទើលានធសថចគមវងក់បុងបរធិវណរាជធានើអងគរធាំគឺ 
លបាសាទធការសក ់ លបាសាទជម លបាសាទាទួត លបាសាទដូនមា និងលបាសាទសណថ កយកស។ ប ុដនថ មានមនុសសតិចតួច
ប ុធ ត្ ោះ ដដលបានសាគ ល់ និងបានធៅទសស លបាសាទទាំងធនោះ ធដ្ឋយសារដតលបាសាទទាំងធនោះបិទបាាំងធដ្ឋយរបាាំងម្លព
ធឈើ និងជាពិធសស គឺតូបលកដូ់រជាធលចើនធៅពើមុខ្ផង៕ 
 

     
 

     
 

កុារសាោប្ឋម្្ិកាម្របាសា ចារយចាប់្អារម្ែ ណ៍ការផសពប ផាយការអប់្រទំប្តិកភណឌ កនុ ងតាំប្ន់្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធដើមផើរមួចាំដណកបស្តញ្ញជ បចាំធណោះដឹងអាំពើវបផធម ៌ បរសិាទ ន និងការរមួចាំដណករបស់កុមារកបុងការដថរកាបុរាណដ្ឋឌ នធៅតាំបន់
ដដលខ្វួនរស់ធៅ អាជាញ ធរជាតិអបសរាបានបធងកើតកមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ កបុងតាំបនអ់ងគរ ធដើមផើផសពឝផាយធៅាមសាលាមួយ
ចាំនួនកបុងតាំបន់អងគរឱរកុមារបានសាគ ល់ យល់ដឹង បណថុ ោះគាំនិតលសឡាញ់ និងចូលរមួដថរកានូវអឝើដដលមានកបុងភូមិរបស់ខ្វួន 
ទាំងមរតកវបផធមរូ៌បើនិងអរូបើ។  
 
កមយវធិើធនោះមានការចូលរមួពើធលាក ុង កុសល លបធានម្ន យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយ រមួនឹងវាគយិនធលាក លមឹ លស  ូ និងធលាក
ធខ្ៀវ ចន័ធ អបកជាំ ញបុរាណវទិាម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាធដើមផើដចករ ាំដលកចាំធណោះដឹង លពមទាំងយកធសៀវធៅ កព់ន័ននឹង
ចាំធណោះដឹងទូធៅ ទាំធនៀមទមាវ បល់បម្ពណើ  លបវតថិសាស្តសថ បាំនិនថយើៗរកាទុកកបុងប ត្ ល័យរបស់សាលា សលមាបស់ិសសអាន
បធងកើនចាំធណោះដឹងនិងកមានថផង។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ជាកដ់សថងធៅម្ថងទើ២០ វចិឆកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ការអនុវតថកមយវធិើធៅសាលាបឋមសិកាលបាសាទចររ ដដលសទិតធៅភូមិលបាសាទ
ចររ  ុាំដូនដកវ លសុកពួក ធខ្តថធសៀមរាប សិសានុសិសសបានចបអ់ារមយណ៍ោ ងខាវ ាំងពើចាំធណោះដឹងថយើមួយធនោះ ធល ោះធៅភូមិ
ធនោះមានធៅធសសសល់បុរាណដ្ឋឌ ន សាំណល់បុរាណវទិា ទាំធនៀមទមាវ ប ់ ជាំធនឿ និងពិធើបុណរធផសងៗធលចើនជាងប ថ្ ភូមិ
ដម្ទកបុងតាំបន់អងគរ។  
 
កុមារ ើ ធ ឿត គិន ថ្នប កទ់ើ៦ក បានឱរដឹងថ្ន «ខ្ញុ ាំសបាយចិតថដដលបានចូលធរៀនកមយវធិើធនោះ ធធឝើឱរខ្ញុ ាំដឹងពើលបវតថិភូមិខ្ញុ ាំ និងដឹង
ថ្នភូមិខ្ញុ ាំធៅមានមរតកដូនាសល់ធលចើន។ ពើមុនខ្ញុ ាំមិនដដលបានធរៀនពើចាំធណោះដឹងធនោះធទ កមិ៏នដឹងពើលបវតថិភូមិ មិនដឹងថ្ន
ធៅភូមិមានអើសាំខាន ់ដតខ្ញុ ាំធាវ បធ់ ើញលបាសាទ ធាវ បចូ់លរមួកបុងពិធើធផសងៗ ដថមទាំងបានរស់ធៅជាមួយវា ដតខ្ញុ ាំមិនដឹងធទថ្ន
ធ ោះជាអឝើ មានតម្មវោ ង្ ធ ើយគួរដថរកាោ ងធម ច ដតធលកាយធពលបានសាថ បធ់លាកលគូធ ើយ ខ្ញុ ាំដឹងថ្នលបាសាទកបុង
ភូមិខ្ញុ ាំខ្វោះមានអាយុកាលជាង១០០០ឆ្ប ាំ ខ្វោះជាង៩០០ឆ្ប ាំ ធ ើយភូមិខ្ញុ ាំកធ៏កើតយូរមកធ ើយ ខ្ញុ ាំដឹងពើវធិើងាយៗកបុងការដថរកា
មរតកដូនា។ ខ្ញុ ាំនឹងខ្ាំធរៀនសូលត ធដើមផើឱរធចោះដឹង ធ ើយចងឱ់រមានកមយវធិើធនោះធទៀត»។  
 
កុមារា មនួ កាង ធរៀនថ្នប កទ់ើ៦កដដរធ ោះ បានធលើកធ ើងថ្ន «ប ធ ប់ពើចូលរមួកមយវធិើអបរ់ ាំធបតិកភណឍ  ខ្ញុ ាំបានសាគ ល់អឝើធៅ
មរតករូបើនិងអរូបើ ដដលពើមុនធាវ ប់បានធ ើញ ចូលរមួតធ ល់ដតមិនបានយល់ មិនធចោះសធងកត។ ធៅភូមិខ្ញុ ាំមានមរតកដូចជា 
លបាសាទចររ លបាសាទលសធៅ លត ាំងធលផើក សាភ នបុរាណដដលសល់ពើដូនាមក ធ ើយមានអាយុកាល ន់ឆ្ប ាំ។ ធលើសពើ
ធ ោះ ខ្ញុ ាំក៏បានចូលរមួពិធើធផសងៗដូចជា ធ ើងអបកា ធ ើងមា  ធលៀងធមមត ់ ធការជុក បុណរភូមិផងដដរ»។ កុមារា កាង 
បនថថ្ន ខ្ញុ ាំពិតជារ ើករាយ្ស់ដដលមានកមយវធិើធនោះធ ើងធៅសាលារបស់ខ្ញុ ាំ ធទោះបើជាមានធពលខ្វើកធ៏ដ្ឋយ ដតវាបានផថល់
ចាំធណោះដឹងដល់ខ្ញុ ាំនិងសិសសធផសងៗយល់ដឹងពើមរតកដដលពួកខ្ញុ ាំកាំពុងរស់ធៅជាមួយរាល់ម្ថង៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៦ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 



នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ   www.apsaraauthority.gov.kh 

    281 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ មី្រប្កា្ព័ត៌ាន្ ដ្ ពីីការម្របារពធ ពធីមួប្២៥ឆ្ន ាំ នន្ការប្ទងក ើតរណៈកាែ ធិការអន្រ រជ្ញតិទដើម្បី្ម្រម្ប្

្ម្រមួ្លកិចាោាំ  រ និ្ងអភិវឌ្ឍន៍្តាំប្ន់្រម្ណីយ ឋ ន្ម្រប្វតរ សិាស្ត រ្ អងគ រ(អាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ) 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៨ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    282 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាតាាំ ងប្ងាា ៅជ្ញសាធារណៈទដើម្បីទម្រតៀម្្ទាា ធការតាាំ ងពិព័រណ៍ផលូវការអាំពី

្កម្ែភាព និ្ង្មិ្ ធ ផល២៥ឆ្ន ាំ រប្្់រណៈកាែ ធិការអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២៩ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
អាជាញ ធរជាតិអបសរា រមួនិងសាទ បន័ម្ដគូ កព់ន័ន បានធរៀបចាំការាាំងបងាា ញជាសាធារណៈធដើមផើធលតៀមសធមាភ ធការាាំង
ពិពរ័ណ៍ផវូវការអាំពើសកមយភាពការងារ និងសមិទនផល  របស់គណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិសលមបសលមួលការោាំ រ និង
អភិវឌណនត៍ាំបន់រមណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសឋអងគរ ធកកាត់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ។ ការាាំងបងាា ញធនោះធធឝើធ ើងរយៈធពល ១៥
ម្ថង គឺចបព់ើម្ថងទើ២៨ វចិឆិកា ដល់ម្ថងទើ ១២ ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅបរធិវណសួនចារមហាស ឌ្ ោរអងគរ ឬធលកាយទើសកាក រៈលពោះ
អងគធចក លពោះអងគចម។  
 
ធោលបាំណងម្នការាាំងបងាា ញធនោះ គឺធដើមផើបធងកើនការផសពឝផាយនិងយល់ដឹងជាសាធារណៈអាំពើសកមយភាពនិងសមិទនផល
សាំខាន់ៗ របស់គណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-អងគរ ធលើគធលមាងអភិរកស និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគររយៈធពល២៥ឆ្ប ាំកនវង
មកដល់សិសានុសិសស និសិតស សាធារណជន និងធភញៀវធទសចរលគបល់បធភទ។  
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន ការសធមាភ ធពិពរ័ណ៍ផវូវការអាំពើសកមយភាពនិងសមិទនផលសាំខាន់ៗ ២៥ឆ្ប ាំរបស់គណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-
អងគរ ធលើការងារអភិរកស និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរនឹងលបលពឹតថធៅធលកាមអធិបតើភាព សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ី
ពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា ម្ថងទើ០៤ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាលសនបិសើទសុខាធសៀមរាប៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ភូមិ្ធម្ែជ្ញតិរនុ្តាឯកបាន្  ួល ន្រងាប ន់្្ហរម្ន៍្ទ ្ចរណ៍រាំរូ 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
កាលពើម្ថងទើ២៨ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉រ៉ឌ ៉ី លបធានគធលមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមយជាតិរុនាឯក លតូវបានអធញ្ជ ើញ
ឱរចូលរមួទទួល នរងាឝ ន់ «ស គមនធ៍ទសចរណ៍គាំរូភូមិធមយជាតិរុនាឯក» ដដលជា នរងាឝ នថ់យើ ធរៀបចាំធ ើងធដ្ឋយ
លកសួងធទចរណ៍ម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា។  
 
ការលបគល់ជូន នរងាឝ នធ់នោះ លតូវបានធធឝើធ ើងកបុងសិកាខ សាលាបូកសរុប «ការលប ងលប្ាំងរមណើ យដ្ឋឌ នធទសចរណ៍គាំរូ
ធលើកទើ២» និង «ការលប ងលប្ាំងស គមនធ៍ទសចរណ៍ និងធអកូធទសចរណ៍គាំរូធលើកទើ១» ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅស ឌ្ ោរ
ភបាំធពញ ធលកាមអធិបតើភាព ឯកឧត្តម ពថាង ខុន រដឌមស្តនថើទទួលបនធុកលកសួងធទសចរណ៍។ 
  
ាមការបញ្ញជ កព់ើ ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉រ៉ឌ ៉ី បានឱរដឹងថ្ន «កមយវធិើលបកួតលបដជងធនោះ ធធឝើធ ើងធដើមផើបធងកើតសថង់ដ្ឋរស គមន៍
ធទសចរណ៍កមភុជា ធដ្ឋយដផាកធលើធោលបាំណងបួនសាំខានគឺ់៖ ១. ាមដ្ឋន លតួតពិនិតរ និងវាយតម្មវការអភិវឌណស គមន៍
ធទសចរណ៍កមភុជា។ ២. ពលងឹងការលគបល់គងស គមនធ៍ទសចរណ៍លបកបធដ្ឋយនិរនថរភាព គុណភាព លបសិទនភាព និងការ
ទទួលខុ្សលតូវ។ ៣. ជាំរុញនិងធលើកទឹកចិតថឱរមានការចូលរមួពើលបជាពលរដឌស គមនមូ៍លដ្ឋឌ ន។ ៤. ពលងឹងនិងពលងើកការ
ធជឿទុកចិតថធៅធលើស គមន៍ធទសចរណ៍ពើលគបភ់ាគើ ក់ព័ននទាំងអស់។  
 
ឯកឧតថមកប៏ានបញ្ញជ កព់ើដាំធណើ រការមុននឹងទទួលបាន នរងាឝ នធ់នោះដដរ គឺលកុមការងារដឹក ាំគធលមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមយជាត
រុនាឯក បានទទួលដាំណឹងអាំពើការលបកួតលបដជងធនោះ និងធដ្ឋយពិនិតរធ ើញកាថ សមលសបរបស់ភូមិធមយជាតិរុនាឯក
ធ ោះ លកុមការងារក៏បានដ្ឋក់ ករធៅលកសួងធទសចរណ៍ធដើមផើចូលរមួ។ ធលកាយមានការលតួតពិនិតរបធចចកធទសរចួមក មនធើរ
ធទសចរណ៍ធខ្តថធសៀមរាប បានចុោះមកធធឝើការលតួតពិនិតរ និងវាយតម្មវជាំហានដាំបូង។  
 
ប ធ បម់ក ភូមិធមយជាតិរុនាឯកកប៏ានទទួលការចុោះមកលតួតពិនិតរ និងវាយតម្មវពើតាំ្ងលកសួងធទសចរណ៍ធដ្ឋយតធ ល់។ 
ការវាយតម្មវធ ោះធ ើញថ្ន ភូមិធមយជាតិរុនាឯក ពិតជាមានបរសិាទ នលា សាា ត អ មយ័ខ្ភស់ មានផធោះសាប ក ់ មានអាហារ
ដ្ឋឌ ន ធសៀវធៅមុខ្មាូបពុាំមានលបធភទធលគឿងលសវងឹ និងបារ ើ ដថមទាំងសកមយភាពកសិកមយពុាំមានវតថមានសារជាតិគើមើ ធ ើយភូមិ
ធមយជាតិរុនាឯកកម៏ានការោាំលទពើលកសួងវបផធម៌ និងវចិិលតសិលផៈ អាជាញ ធរជាតិអបសរា អាជាញ ធរភូមិ  ុាំ/លសុកប ធ យលសើ 
និងអងគការ GIZ ដដលោាំលទធលើការបណថុ ោះប ថ្ ល និងបធចចកធទសធផសងៗ កដូ៏ចជាអងគការ EDOTA ដដលធធឝើការធលើការ
ធលើកសធួយផសពឝផាយវសិ័យធទសចរណ៍លបចាំលសុកប ធ យលសើផងដដរ។  
 
សូមបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន កនវងមកភូមិធមយជាតិរុនាឯកកធ៏ាវ ប់បានទទួល នរងាឝ ន់ចាំនួន០៤មកធ ើយ ឆ្ប ាំ២០១៥-២០១៧ 
ដូចជា « នរងាឝ នសុ់ខុ្មាលភាពសងគមនិងធបតិកភណឍ វបផធម៌» « នរងាឝ នអ់ មយ័ និងបរសិាទ ន» « នរងាឝ ន់ពិធសស
របស់សធមថចអគគមហាធស បតើធតធជា   ុន ដសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា» និង « នរងាឝ ន់ ASEAN 
Homestay Standard (2017-2019)»៕ 
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អនកជាំនាៅអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាប្ទម្រងៀន្អាំពីការអភិរកសចាល ក់ងែ ម្របាសា ដល់្ិ្ានុ្្ិ្សនន្សាោ

ប្ឋម្្ិកាម្របាសា ប្នាទ យ ា្ំខ្រ៉េ 

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

កាលពើលពឹកម្ថងទើ២៩ ដខ្វចិិឆកា ឆ្ប ាំ២០១៨  យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិាបងាក រម្នអាជាញ ធរ 
អបសរា បានស ការជាមួយអងគការ GIZ ម្នលបធទសអាលវឺម ងធ់រៀបចាំកមយវធិើអប់រ ាំធបតិកភណឍ មួយសលមាបស់ិសានុសិសសម្ន
សាលាបឋមសិកាលបាសាទប ធ យសាំដរ  ធៅកបុងឧទានអងគរ កបុងឱកាសខួ្បទើ១០ឆ្ប ាំម្នការបធងកើតកមយវធិើបណថុ ោះប ថ្ លអបក
ជាំ ញដខ្យរខាងវសិ័យអភិរកសនិងជួសជុលចមាវ កថ់យរបស់អងគការ GIZ ធៅតាំបន់អងគរ។  
 
កមយវធិើធនោះចូលរមួធលកាមវតថមានធលាកបណឍិ ត លើ វ ត្  លបធាន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទកបុងឧទានអងគរ និងបុរាណវទិា
បងាក រ លកុមអបកជាំ ញអភិរកសថយម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា លពមទាំងអបកសលមបសលមួលបធចចកធទសបរធទស២រូប លគូបងឝឹក៣រូប 
សិសានុសិសសម្នសាលាបឋមសិកាលបាសាទប ធ យសាំដរ  ចាំនួន៥០ ក ់និងធលាកលគូអបកលគូ៥រូប។  
 
កមយវធិើធនោះធរៀបចាំធ ើងធៅលបាសាទប ធ យសាំដរ   កបុងបាំណងផថល់សញ្ញដ ណខ្វោះៗអាំពើកិចចការអភិរកសចមាវ ក់ថយលបាសាទ       
ាមរយៈការបងាា ញតធ ល់ធៅលបាសាទប ធ យសាំដរ   និងដណ ាំអាំពើរធបៀបដថទាំងចមាវ កធ់ដ្ឋយធលបើសមាម រៈ និងឧបករណ៍
សមាា ត ជួសជុល។ល។ ធលៅពើធនោះ អឝើដដលសាំខានធ់ ោះសលមាបក់មយវធិើធនោះ គឺបណថុ ោះគាំនិតលសឡាញ់និងចូលរមួដថរកាមរតក
ដូនាដខ្យរដល់បាូនៗសិសានុសិសសដដលរស់ធៅដកផរលបាសាទបុរាណ។  
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ទកទ់ងនឹងចាំណុចបណថុ ោះសាយ រតើលសឡាញ់ និងចូលរមួដថរកាលបាសាទកបុងតាំបន់អងគរ ធលាកលបធាន យកដ្ឋឌ នអភិរកស
លបាសាទកបុងឧទានអងគរនិងបុរាណវទិាបងាក របានពនរល់ដល់បាូនៗសិសានុសិសសថ្ន ធ តុអឝើបានជាធយើងលតូវការដថរកា
ការ រមរតកដូនារបស់ធយើង ជាពិធសសលបាសាទនិងរូបចមាវ កធ់ៅាមលបាសាទ? ធល ោះថ្ន មនុសសរស់លតូវការរបស់ពើរ
សាំខាន៖់ ទើ១ មធធាបាយធដើមផើរស់ ដូចជាអាហារ ថ្នប ាំសងកូវ សធមវៀកបាំ ក ់និងជលមក។ល។ ទើ២ គឺវបផធម។៌ ធបើមនុសសរស់
ោយ នវបផធម ៌មនុសសនឹងមិនដឹងពូជពងស មិនដឹងដូនាធៅឯ្មកពើ្ ដូនាបានធធឝើអឝើខ្វោះ។ល។  
 
ធលាកបណឍិ តបនថធទៀតថ្ន ដូនាដខ្យរបានសងល់បាសាទជាមរតកវបផធមធ៌ដើមផើសមាគ ល់ថ្ន ធយើងជាដខ្យរ ធយើងមានពូជពងសវងស
លតកូលជាអបកសងល់បាសាទ មានអាររធម៌ខ្ភងខ់្ភស់។ ចុោះធបើធយើងមិនលសឡាញ់ មិនចូលរមួដថរកាការ រ ម្ថងអ គត មរតក
ដូនាធយើងកានដ់តខូ្ចខាត និង្នធៅរកការបាតប់ង់។ ធពលធ ោះធ ើយកូនធៅធយើងជាំ នធ់លកាយៗមកធទៀតនឹងមិន
ដឹងថ្នដូនាធយើងជាអបក្ បានសាងអឝើខ្វោះ មានអាររធមដូ៌ចធមថច? 
 
បដនទមពើធ ោះ ធលាកបណឍិ ត លើ វ ត្  កប៏ានរ ាំឭកដដរថ្ន ធៅសមយ័អងគរ ដូនាធយើងដតងដតធលកើនរ ាំឭកទូ យ នដល់កូនធៅ
ឱរលសឡាញ់ ដថរកាលបាសាទ និងមរតកបុរាណដម្ទធទៀត ាមរយៈសិលាចរកឹធៅធលើថយលបាសាទជាមួយនឹងបាំរាម ក៏ដូច
ជាការដ្ឋកប់ ថ្ សាដល់អបកដដលបាំតវ ញលបាសាទ ឬលបលពឹតថអាំធពើមិនោបផើចាំធ ោះលបាសាទនឹងលតូវចុោះឋាននរករ ូតដល់
លពោះចន័ធ លពោះអាទិតរដលងរោះ ….៕ 
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ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង រ្ ពីី ការបិ្ ប្រទិវណោន្ជល់ដាំរ ី

ផាយធៅម្ថងទើ ៣០ ដខ្ វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ផ្ផែកទ ី១២ 
ប្បចាំផ្ែធែ ូ

 

អភិបាលម្រកុង Fontainebleau នន្ម្រប្ទ ្បារាាំងខ្ ប្ ងរកកិចា្ហការជ្ញមួ្យអាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា                        

ទដើម្បីចង្ម្ា ន្ធ ទម្ម្រតីភាពរវាងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ និ្ងរម្ណីយ ឋ ន្ Fontainebleau 

ផាយធៅម្ថងទើ ០១ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨  
 
 លពឹកម្ថងទើ៣០ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាប ក់ការអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងតាំ្ង       
ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា អនុញ្ញដ តឱរ ធលាក Frédéric VALLETOUX អភិបាលលកុង 
Fontainebleau និងលបតិភូចូលជួបសាំធណោះសាំ្ល តវ ស់បថូរធោបល់ោប  ដចករ ាំដលកបទពិធសាធនរ៍វាងធបតិកភណឍ ពិភព
ធលាកម្នលបធទសទាំងពើរ គឺតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណើ យដ្ឋឌ ន Fontainebleau។  
 
កបុងជាំនួបពិភាកាធនោះ ធធឝើធ ើងធដើមផើតវ ស់បឋូរបទពិធសាធនជ៍ាពិធសសកបុងសាទ នភាពដដលរមណើ យដ្ឋឌ នទាំងពើរកាំពុងដត
ទទួលបាននូវកាំធណើ នធភញៀវធទសចរគួរឲ្រកតស់មាគ ល់ជាធរៀងរាល់ឆ្ប ាំ និងដសឝងរកការស ការណ៍ធផសងៗ ធពលអ គត
រវាងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងរមណើ យដ្ឋឌ ន Fontainebleau។  
 
មា ងធទៀតធដើមផើដសឝងយល់អាំពើផលប ោះ ល់ធៅធលើធបតិកភណឍ  ដដលធភញៀវធទសចរមកទសស កបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ 
ការអភិរកសលបាសាទ និងការលគបល់គងធនធានធមយជាតិដូចជា ទឹក ម្លពធឈើ លពមទាំងពិនិតរលទនភាពម្នការចងសមភននធមលតើ
ភាព ធដើមផើតវ ស់បថូរបធចចកធទសរវាងរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ទាំងពើរ ទកទ់ងនឹងលបាសាទ ការអភិរកស ធនធានធមយជាតិ
មានទឹក ម្លពធឈើ និងធទសភាពវបផធម៌ជាធដើម៕ 
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ទសាា ម្ររុប្ផរល់កង់៩២ទម្ររឿង និ្ង្ាភ រ្ិកាជ្ញទម្រចើន្ដល់្ិ្ានុ្្ិ្សទៅភូមិ្ធម្ែជ្ញតិរនុ្តាឯក 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨  
 
ធដើមផើរមួចាំដណកជាមួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងការធលើកកមភស់ជើវភាពរបស់លបជាពលរដឌ ដដលកាំពុងរស់ធៅភូមិធមយជាតិរុនាឯក 
 លពឹកម្ថងទើ៣ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ធនោះ ធសាមា លគុប បាន ាំយកកង ់ និងសមាម រសិកាជាធលចើនសលមាបផ់ថល់ជូនដល់សិសានុ- 
សិសស ដដលកាំពុងសិកាធៅសាលាបឋមសិកាជាលាធាំកបុងគធលមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមយជាតិរុនាឯក។  
សមាម រសិកាដដលលបគល់ជូនធនោះធៅធពលធនោះមានដូចជា កង៩់២ធលគឿង កាបូបសាភ យ៨៧ សមាម រសិកាធផសងៗ៨៧
សលមាប ់ឯកស ឌ្ នសិសស៨៧កាំធបវ មា សុើនបូមទឹក២ធលគឿង ពងមាន់៦០០លោប ់ដូងលកអូប១៤០ដផវ ខ្បុរ១៤ដផវ និងធភស
ជជៈ Aloe Vera ៣០ធកស លពមទាំងសមាម រមួយចាំនួនធទៀត។  
 
ឯកឧត្តម មុ៉ី ម៉រ៉ឌ ៉ី ទើលបឹកាម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងជាលបធានគធលមាងអភិវឌណន៍ភូមិធមយជាតិរុនាឯកបានសដមថងនូវ
ការសាឝ គមន ៍ និងដថវងអាំណរគុណចាំធ ោះធសាមា លគុប ដដលដតងដតរមួចាំដណកជួយដល់គធលមាងអភិវឌណនធ៍នោះ។ ឯកឧតថមក៏
បានបញ្ញជ កផ់ងដដរអាំពើមូលធ តុចមផង ដដល ាំឲ្របធងកើតគធលមាងអភិវឌណនធ៍នោះធ ើង លពមទាំងដាំធណើ រការរ ើកចធលមើនរបស់         
គធលមាង។ ជាមួយោប ធនោះឯកឧតថមក៏បានរ ាំឭកដល់គុណូបការៈរបស់សពមតចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន ដដលជាអបកផថួចធផថើម
គធលមាងធនោះធ ើងកបុងបុពឝធ តុការ រនូវរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
 
ឯកឧត្តម សុខ សូពកន តាំ្ងធសាមា លគុប បញ្ញជ កថ់្ន ការផថល់ជូនសមាម រសិកាដល់សិសានុសិសសធនោះ ធធឝើធ ើងកបុង ម
លគួសារធសាមា លគុបធដើមផើរមួចាំដណកការងារមនុសសធម ៌ ជាពិធសស គឺធដើមផើរមួចាំដណកកបុងការងារអភិរកសធបតិកភណឍ ។ 
សកមយភាពធនោះនឹងជាំរុញឲ្របុគគលិកលគបដ់ផបករបស់ធសាមា លគុបបានរមួចាំដណកកបុងកិចចការវបផធមដ៌ដលជាធករមរតករបស់ដូនា។  
ឯកឧត្តម សុខ សង្វា រ អគគ យករង និងជាតាំ្ងឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានដថវង
អាំណរគុណចាំធ ោះធសាមា លគុបសលមាបស់កមយភាពរមួចាំដណកជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាធៅធពលធនោះ។ ឯកឧតថមក៏បាន
បញ្ញជ ក់ថ្ន អាជាញ ធរជាតិអបសរាដដលជាសាទ បន័ទទួលបនធុកអភិវឌណគធលមាងធនោះដតងយកចិតថទុកដ្ឋក់ជាមួយលបជាពលរដឌ 
ាមរយៈការបណថុ ោះប ថ្ លជាំ ញវជិាជ ជើវៈដល់ពួកោត់ កសាងធ ដ្ឋឌ រច សមភន័ន និងស ការជាមួយម្ដគូ កព់័នន    
ធផសងៗធដើមផើបធងកើតមុខ្របរជូនពួកោត។់ ធលៅពើធនោះ អាជាញ ធរជាតិអបសរា កដ៏តងស ការជាមួយសបផុរសជន  ធដើមផើ    
ផថល់ជូននូវសមាម របរកិាខ រដល់អបកភូមិដូចជា អណថូ ងទឹក សាលាធរៀន និងសមាម រសិកាដល់សិសានុសិសសជាធដើម ធដើមផើជួយ
សលមួលដល់ជើវភាពរបស់ពួកោត់៕ 
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អនកជាំនាៅអាដហុកចុេះពិនិ្តយការ ឋ ន្ទៅរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រមុ្ន្កិចា ម្រប្ជុាំអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ១ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ អបកជាំ ញការអាដ ុករបស់គណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិសលមបសលមួលការោាំ រ និង
អភិវឌណនត៍ាំបន់លបវតថិសាស្តសឋអងគរ ធកកាត់ថ្ន អាសុើសុើ-អងគរ បានចុោះធៅពិនិតរការដ្ឋឌ នមួយចាំនួនកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
កមយវធិើធនោះ ដតងធធឝើជាធទៀងទតធ់ៅមុនកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ ធ ើយកិចចលបជុាំធៅធលើកធនោះ នឹងលបារពនធធឝើធៅម្ថងទើ៤-៥ ដខ្
ធបូ អមនឹងការលបារពនខួ្ប ២៥ឆ្ប ាំម្នការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិធនោះផងដដរ។  
 
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលអមដាំធណើ រជាមួយគណៈលបតិភូអបកជាំ ញការអាដ ុកមាន
លបសាសន៍ថ្ន កមយវធិើធៅឆ្ប ាំធនោះដូចរាល់ឆ្ប ាំដដរ គឺដតងមានអបកជាំ ញការធាំៗរបស់យូធណសកូ ចុោះធមើលការដ្ឋឌ នជាតិ និងអនឋរ
ជាតិធៅតាំបន់រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធដើមផើធលើកជាធោបល់ដល់លកុមការងារទាំងអស់ឱរធធឝើ និងអនុវតថនា៍ម ពិធសសគឺលតួត   
ពិនិតរការងារកនវងមក ថ្នធតើធធឝើាមការដណ ាំរបស់អបកជាំ ញការទាំងធ ោះដដរឬធទ។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន គណៈលបតិភូជាំ ញការអាដ ុក បាននិងកាំពុងចុោះធៅការដ្ឋឌ នមួយចាំនួន រមួមាន សាភ នហាល និងគធលមាង
ធរៀបចាំកដនវងបដិស ឌ្ រកិចចអងគរវតថ លបាសាទបាយន័ លបាសាទលពោះពិធូរ លបាសាទាលព យ លបាសាទធមបុណរខាងលិច 
លបាសាទាដកវ រមួនិងគធលមាងការដ្ឋឌ នធធឝើផវូវធៅភបាំគូដលន។ល៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     
 

     
 

ទោកជាំវារវ ទភឿង ្កុណា ចូលរមួ្កនុ ងពិធីមួប្១០ឆ្ន ាំ រប្្់សារម្ន្ទ រីម្រពេះន្ទរាតរម្្ីហនុ្-អងគ រ                   

និ្ងពិធីពុវារធ ភិទ្កម្រពេះពុ ធ អងគធាំ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ២ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ ២០១៨ ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធាន
អាជាញ ធរជាតិអបសរា ចូលរមួកបុងពិធើអបអរខួ្ប១០ ឆ្ប ាំរបស់សារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ និងពិធើពុទន ភិធសកលពោះពុទន
អងគធាំ ដដលធធឝើធ ើងធលកាមវតថមានចូលរមួពើមស្តនថើរាជការ អបកជាំ ញការជាតិ-អនឋរជាតិ និងធភញៀវអនឋរជាតិលបមាណ១០០ ក។់ 
កបុងពិធើពុទន ភិធសកលពោះពុទនអងគធាំ កម៏ានការនិមនថលពោះសងឃ ធដើមផើធរៀបចាំធៅាមពិធើសាស ។ កបុងពិធើធនោះដដរ ពលក
ជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា បានឧបតទមមដល់វតថរាជបូព៌ជាថវកិាចាំនួន ២លានធរៀលផងដដរ។  
 
ធដើមធ តុម្នការបធងកើតសារមនធើរធនោះ គឺធៅឆ្ប ាំ២០០១ សាកលវទិាល័យសូ ឝើោ  និងបុរាណវទូិដខ្យរ បានធធឝើកាំ្យសិកា
លសាវលជាវធៅលបាសាទប ធ យកឋើ ធ ើយលបទោះរូបចមាវ ក់ចាំនួន ២៧៤ បាំដណក ដដលសទិតធៅកបុងរធតឋ កាំ្យធៅធពល
ធ ោះ។ ភាវ មៗ បាំដណករូបចមាវ កទ់ាំងអស់ លតូវបាន ាំយកធៅរកាទុកបធ ឋ្ ោះអាសនបធៅសាកលវទិាល័យសូ ឝើោ ។ ធៅ
ឆ្ប ាំ ២០០៣ ធលាក ាគើោ  អូកាដ្ឋ លបធានកិតឋិយសម្នលកុម  ុន អុើអុង ជប ុន បានទសស មជឈមណឍ លសូ ឝើោ  ធៅ
ធសៀមរាប ធ ើយកម៏ានបាំណងបធងកើតសារមនធើរមួយធដើមផើតមកល់ និងដថរការូបចមាវ ក់ទាំងធ ោះ។ សារមនធើរលពោះនធរាតថមសើ នុ-
អងគរ លតូវបានដ្ឋកស់ធមាភ ធជាផវូវការធៅម្ថងទើ២ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០០៧។ សារមនធើរធនោះសាងសងធ់ ើងធដ្ឋយមានការឧបតទមមពើ
លកុម  ុនអុើអុង (AEON) របស់ជប ុន ាមរយៈមូលនិធិ ១% ធ ើយលតូវបានលបសិទន មថ្ន «សារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-
អងគរ»។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ ធដើរតួោ ងសាំខានក់បុងការរមួចាំដណកផថល់ចាំធណោះដឹងដល់មាច ស់លសុក អបកលសាវលជាវ ជា
ពិធសសសិសសនិសសតិ អាំពើតម្មវដអ៏សាច ររម្នវបផធម ៌ អរយិធម ៌ លបវតថិសាស្តសឋ និងសាស របស់ដខ្យរ ធ ើយក៏ជាកដនវងតមកល់ 
ដថរកា ជួសជុល នូវរូបចមាវ ក ់ និងវតទុបុរាណដដលបានលសាវលជាវរកធ ើញធៅរមណើ ដ្ឋឌ នអងគរ កដូ៏ចជាាមបុរាណដ្ឋឌ ន
  មកបងាា ញសាធារណជន។  
 
ទកទ់ងនឹងលពោះពុទនអងគធាំ ដដលមានកមភស់ ៦ដម លត ដដលតមកល់ធៅមុខ្សារមនធើរ គឺសាងសងធ់ ើងធដ្ឋយធលាកលសើ Sulata 
Mitra Sarkar ដដលជាជនជាតិឥ ឍ្  ធ ើយកសាងរចួរាល់ធៅឆ្ប ាំ ២០១១មកធមវោះ។ ធោលបាំណងម្នការសាងសងធ់នោះ 
ធដើមផើសុាំធសចកថើសុខ្សនឋិភាព និងភាពសុខ្ដុមរម  ក៏ដូចជាទើសកាក រៈដល់លបជាជនដខ្យរទូធៅ។ អាជាញ ធរជាតិអបសរា កប៏ាន
ចូលរមួជួយឧបតទមមកបុងការសាងសងផ់ងដដរ ដូចជាការផថល់ដើសាងសង ់សាំណងដ់ាំបូល លគឹោះតមកល់បដិមា និងលសោះឈូក។  
 
គួរបញ្ញជ កថ់្ន ធដើមផើអបអរពិធើខាងធលើធនោះ សារមនធើរលពោះនធរាតថម សើ នុ-អងគរ ក៏បានធរៀបចាំពិព័រណ៍ខាប តតូចមួយបដនទមសឋើពើ
លពោះពុទនជាលគូថ្នប ាំ និងការធបើកឱរទសស ធដ្ឋយឥតគិតម្ថវចាំនួន ៣ម្ថង គឺចបព់ើម្ថងទើ៤-៦ ដខ្ធបូ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អនកជាំនាៅការអាដហុកចុេះពិនិ្តយការ ឋ ន្សាង្ង់ផលូវទលើភន ាំរូខ្លន្មុ្ន្នឹ្ងទប្ើកកិចា ម្រប្ជុាំអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៣ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
កាលពើលពឹកម្ថងទើ០២ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ លកុមអបកជាំ ញការអាដ ុកម្នអងគការយូធណសកូចាំនួន៤រូប មស្តនថើអាជាញ ធរជាតិអបសរា 
រមួទាំងមស្តនថើបរសិាទ ន និងភាគើលកុម  ុនសាងសងផ់វូវ បានចុោះពិនិតរធមើលការសាងស់ង់ផវូវថយើធលើភបាំគូដលន ធដើមផើធលតៀមទទួល
ធោបល់ដកលមាធៅកបុងកិចចលបជុាំបធចចកធទសអាយសុើសុើ-អងគរធលើកទើ៣១ ដដលនឹងលបលពឹតថធៅធៅម្ថងទើ៤-៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ
២០១៨ ខាងមុខ្ធនោះ។ 
ធលាកបណឍិ ត ្ន រដ្ឋឌ  លបធានសថើទើម្ន យកដ្ឋឌ នអភិរកសលបាសាទធលៅឧទានអងគរ បានឱរដឹងថ្ន កបុងដាំធណើ រចុោះពិនិតរ
របស់លកុមអបកជាំ ញការអាដ ុក គឺកបុងធោលបាំណងពិនិតរធមើលនិងាមដ្ឋនការងារធធឝើផវូវធនោះ ថ្នធតើបានអនុវតថនល៍តឹមលតូវ
លសបាមអនុសាសនក៍នវងមកដដរឬធទ ធដើមផើធចៀសវាងផលប ោះ ល់ធងនធ់ងរដល់ម្លពធឈើនិងទើាាំងបុរាណដ្ឋឌ នមួយចាំនួន
លតូវការ រ។ បដនទមពើធ ោះ អបកជាំ ញបានចុោះពិនិតរធមើលរធតថ កាំ្យចាំនួន០៩កដនវងដដលលកុមការងាររបស់អាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាបាននិងកាំពុងធធឝើកាំ្យ ធដើមផើឱរដឹងថ្ន ធតើធៅធលកាមដើដដលលតូវធធឝើផវូវពើធលើនិងធៅសងខាងផវូវដដលលតូវធធឝើផវូវ
ធ ោះ មានបុរាណដ្ឋឌ នឬរច សមភននអឝើដដលគួរធចៀសវាងឬអត។់  
 

ធលាកបណឍិ ត រដ្ឋឌ  បនថធទៀតថ្ន រធតថ ចាំនួន០៩កដនវងធៅភូមិអនវងធ់ាំធ ោះ លកុមការងារបានលបទោះធ ើញមានបាំដណក
កុលាលភាជន៍តិចតួច និងបានលបទោះធ ើញរច សមភននធធឝើអាំពើឥដឌចាំនួនមួយរធតថ  ដតមិនទន់អាចសនបិដ្ឋឌ នបានថ្នជាអឝើឱរ
លបាកដធៅធ ើយធទ គឺលតូវការធពលធវលាធដើមផើសិកាបដនទម។ ចាំដណកធោបល់ធលើការធធឝើផវូវ ភាគធលចើនគឺធោរពាមអនុ
សាសនក៍នវងមក និងមានកដនវងតិចតួចប ុធ ត្ ោះដដលលតូវពលងើកធាំ ធដ្ឋយធោងធៅធលើសាទ នភាពផវូវធកាង ធ ើយធោបល់
ដកតលមូវោ ង្ធ ោះ នឹងដឹងពិសាថ រធៅកបុងអងគលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ  ធពលខាងមុខ្ធនោះ។  
 

សូមបញ្ញជ កដ់ដរថ្ន ដាំធណើ រចុោះពិនិតរទើាាំង សមិទនផលការងារ ការដ្ឋឌ នសាងស់ង់ ធ ដ្ឋឌ រច សមភននសាំណង់ បរសិាទ ន     
ធផសងៗរបស់អបកជាំ ញការអាដ ុកម្នអងគការយូធណសកូ គឺដតងធធឝើធ ើងជាលបចាំមុនធបើកកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ ធដើមផើ
ាមដ្ឋនរាល់សកមយភាព ការងារ ថ្នដាំធណើ រធៅាមអនុសាសន ៍និងធោរពចាបធ់បតិកភណឍ ពិភពធលាកឬអត៕់ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     

 
កម្ែ វិធីអប្អរមួប្ ២៥ឆ្ន ាំ  នន្ការប្ទងក ើតអាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ ម្របារពធ ទធប ើទម្រកាម្វតរាន្                                   

្ទម្ដ ចអរគម្ហាទ្នាប្តីទតទជ្ញ ហ នុ្ ខ្្ន្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៤ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ ២០១៨ ធនោះ កមយវធិើអបអរខួ្ប ២៥ឆ្ប ាំ ម្នការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិសលមបសលមួលការ
ោាំ រ និងអភិវឌណន៍តាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសឋអងគរ ធកកាត់ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ បានចបធ់ផថើមជាផវូវការ ធលកាម
វតថមានដខ៏្ភង់ខ្ភស់ សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា និង ពលក
ជ ៊ុំទាវ Audrey AZOULAY អគគ យកិាយូធណសកូ។  
 
កបុងពិធើធនោះដដរ កម៏ានការចូលរមួពើឥសសរជនជាន់ខ្ភស់ តាំ្ងលកសួងការបរធទសជប ុន និងតាំ្ងលកសួងវបផធម៌បារា ាំង 
លពមទាំងថ្នប ក់ដឹក ាំកបុងជួររាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា មស្តនថើរាជការ អបកជាំ ញជាតិជាតិ-អនឋរជាតិ និងអបកសារពត័៌មានលបមាណ
ជាង ៦០០ ក។់  
 
មុនចប់ធផថើមកមយវធិើ លបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា បានទទួលជួបសវនការជាមួយ ពលកជ ៊ុំទាវ Audrey AZOULAY អគគ
 យកិាយូធណសកូ ឯកឧត្តម Manabu MIYAGAWA អនុរដឌមស្តនឋើ និងជាអគគ យកទទួលបនធុកកិចចការវបផធម ៌ ម្ន
លកសួងការបរធទសជប ុន ពលកជ ៊ុំទាវ Eva NGUYEN BINH ឯកអគគរដឌទូតបារា ាំង តាំ្ងលកសួងវបផធមប៌ារា ាំង    
ឯកឧត្តម Hidehisa Horinouchi ឯកអគគរដឌទូតជប ុន ស លបធានម្ន អាយសុើសុើ-អងគរ និងគណៈលបតិភូមួយចាំនួនធទៀត។ 
 
ការចូលរមួរបស់គណៈលបតិភូទាំងអស់ បងាា ញឱរធ ើញពើការោាំលទោ ងរងឹមាាំ កដូ៏ចជាការយកចិតថទុកដ្ឋក់របស់រាជរដ្ឋឌ    
ភិបាល ចាំធ ោះកិចចការ រ និងធលើកតម្មវធបតិកភណឍ វបផធមជ៌ាតិ និងធបតិកភណឍ ពិភពធលាក។ គណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិ 
អាយសុើសុើ-អងគរ គឺជាយនថការអនឋរជាតិធដើមផើធគៀងគរធនធានថវកិា ជាំ ញបធចចកធទស និងធនធានមនុសស ពើស គមន៍  
អនឋរជាតិ ធដើមផើធធឝើការជួសជុល អភិរកស និងធលើកតម្មវលបាសាទ   កដូ៏ចជាការអភិវឌណរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភព
ធលាកអងគរ ដដលមានភាពធាំធធង និងលតូវការធនធានធលចើនធដើមផើអនុវតថកាតពឝកិចចធនោះ។ កបុងដាំធណើ រការរបស់ខ្វួន គណៈកមាយ
ធិការ អាយសុើសុើ-អងគរ បានធរៀបចាំកិចចលបជុាំបធចចកធទសចាំនួន ៣១ដង និងកិចចលបជុាំធពញអងគចាំនួន ២៥ដងរចួមកធ ើយ 
ធ ើយដដលថវកិារាបរ់យលានដុលាវ រលតូវបានធលបើលបាស់ និងអបកជាំ ញបធចចកធទសជាតិរាបរ់យ ក់ បានទទួលការបណឋុ ោះ  
ប ថ្ ល និងបនឋធវនោ ងរងឹមាាំ ធដើមផើធា នូវការអភិរកសលបកបធដ្ឋយចើរភាពម្នតាំបនអ់ងគរ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ជាសកសើភាពម្នការធជាគជ័យរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកបុងវសិ័យធបតិកភណឍ វបផធម ៌ ពលកជ ៊ុំទាវ Audrey AZOULAY អគគ
 យកិាយូធណសកូ បានលបគល់វញិ្ញដ បនបលតការចុោះបញ្ជ ើធលាខ នធខាល វតថសាឝ យអដណឋ ត ជាតាំ្ងធលាខ នធខាលម្នកមភុជា 
ចូលជាសមផតថិធបតិកភណឍ អរូបើមនុសសជាតិកាលពើម្ថងទើ ២៨ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ ២០១៨  ទើលកុងពរ័លឝើ ម្នសាធារណរដឌ ម ូរ ើស 
ដល់សពមដចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន ដដលធនោះជាធមាទនភាពដ៏ឧតឋុងឧតថមរបស់កមភុជាទាំងមូល។ ជាមួយ
ោប ធនោះដដរ សពមដចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន បានធធឝើការបាំ ក់ធមដ្ឋយនិមិតថរូបជូនឥសសរជនអនឋរជាតិ 
ដដលបានលោះបងក់មាវ ាំងកាយកចិតថកបុងបុពឝធ តុអភរកិស និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
  
ជាមួយនឹងទសសនទន និងការដចករ ាំដលកបទពិធសាធនជ៍ាធលចើន ដដលកមភុជាឆវងកាត ់អតើតកាល សពមដចអគគមហា
ពសនាបត្៉ីពត្ពជា កប៏ានបងាា ញអាំពើការាាំងចិតថ និងសុឆនធៈដធ៏មាោះមុត និងធលតៀមខ្វួនចូលរមួជានិចចជាមួយរាល់ម្ដគូស 
លបតិបតថិការអនឋរជាតិទាំងអស់ កបុងការដថរកាមរតកដូនាដដលជាមរតកមនុសសជាតិ។ កបុងការងារធនោះដដរ សពមដចអគគ
មហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា កប៏ានរមវឹកដល់លបជាពលរដឌដខ្យរលគបរូ់ប ចូលរមួធធឝើោ ង្ធលើកតម្មវធបតិកភណឍ ជាតិឱរបាន
គងវ់ងស និងសិទតធសទរជានិរនថ។ 
 

ចុងបញ្ចបម់្នកមយវធិើ គណៈលបតិភូក៏អធញ្ជ ើញទសស សឋងពិ់ពរ័ណ៍រូបភាពជុាំវញិសមិទនផល២៥ឆ្ប ាំ របស់គណៈកមាយ ធិការ 
អាយសុើសុើ-អងគរ ដដលបានធរៀបចាំធៅមុខ្បនធបល់បជុាំផងដដរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

្ទម្រចអរគម្ហាទ្នាប្តីទតទជ្ញ ហ នុ្ ខ្្ន្ អាំ វនាវដល់ប្ណារ ម្រប្ទ ្ជ្ញមិ្តរ                                     

និ្ងនដរូ្ហម្រប្តិប្តរ កិារអន្រ រជ្ញតិប្ន្រ ជួយរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ដថវងកបុងពិធើធបើកកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣១ និងកិចចលបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៥ម្នអាយសុើសុើ-អងគរ លពឹកម្ថងទើ០៤ ដខ្ធបូ 
ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅស ឌ្ ោរសុខាធសៀមរាប សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា្
ចលកកមភុជា បានអាំ វ វដល់ប ថ្ លបធទសជាមិតថនិងម្ដគូស លបតិបតថិការអនថរជាតិបនថជួយោាំលទទាំងដផបក រិញ្ដវតទុនិង
ធនធានមនុសសបនថធទៀត។ រ ើឯលកសួងសាទ ប័នជាតិដដល កព់ន័ន រមួទាំងលបជាជនកមភុជាទាំងអស់ លតូវដតចូលរមួស ការោប
ឱរបានលាកបុងការការ រធបតិកភណឍ មនុសសជាតិនិងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធ លគឺធដើមផើអងគរទាំងអស់ោប ។  
 
សធមថចក៏បានសងកតធ់ងន់ផងថ្ន  សតវតសទើ១៩៨០ កមភុជាអភ័ពឝ្ស់ ាមរយៈការោាំលទអាសនៈរបស់ដខ្យរលក មធៅ
អងគការស លបជាជាតិ កាថ សស្តងាគ ម និងកាថ នធោបាយ កមភុជាបានទទួលរងនូវទណឍ កមយទាំងដផបកនធោបាយនិងធសដឌ
កិចច ធធឝើឲ្រលបធទសរងនូវការបាំតវ ញលគបដ់បបោ ង សូមផើដតលបាសាទអងគរវតថនិងលបាសាទលពោះវហិារ ដដលចាំណុចធនោះសធមថច
ធសបើដល់ពិភពធលាកគួរធធឝើការដកពិធសាធន ៍ធ ើយមិនគួរទុកឱរធបតិកភណឍ លបវតថិសាស្តសថរបស់មនុសសជាតិទាំងធៅកមភុជានិង
ធៅប ថ្ លបធទស  ធៅ ូក ាំធដ្ឋយទណឍ កមយនធោបាយធ ើយ។  
 
អាំពើការដថរកានិងលគប់លគងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ សធមថចបានដថវងថ្ន វាមិនដមនជាធរឿងងាយលសួលធ ោះធទសលមាបអ់ាជាញ ធរ
ជាតិអបសរា ដូធចបោះសូមអបកនធោបាយកុាំធធឝើការញុោះញងធ់ដ្ឋយលបការ្មួយកបុងន័យជាំរុញលបជាពលរដឌឲ្រចូលធៅកានក់ាប់
ឬរស់ធៅធដ្ឋយោយ នការអនុញ្ញដ តកបុងតាំបន់ធបតិកភណឍ  រដូវធបាោះធឆ្ប តធដ្ឋយរមួទាំងតាំបនធ់បតិកភណឍ ដដលចុោះបញ្ជ ើនិងមិន
ទនប់ានចុោះបញ្ជ ើជាសមផតថិធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ធល ោះការដថរកាតាំបនធ់បតិកភណឍ ជាភារកិចចរបស់ដខ្យរលគបរូ់ប លគបជ់ាន់
ថ្នប ក។់ ធលើសពើធនោះ សធមថចបានលបដូចអងគរជាធមមាន ់ដដលមិនលតូវសមាវ បម់ានធ់ដើមផើឆ្ង ញ់ដតមួយធពលធទ គឺលតូវចិញ្ច ឹមយក
ស ុតនិងកូន ធទើបបានលបធោជន៍យូរអដងឝងសលមាបអ់ គតរបស់មនុសសជាំ នធ់លកាយ។  
 
ទនធឹមោប ធនោះ សធមថចក៏បានរ ាំឭកពើកិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងកបុងការ រនិងបធញ្ជ ៀសបញ្ញា ធផសងៗដដល ាំឱរប ោះ ល់ដល់បុរាណ
ដ្ឋឌ នកបុងលបធទសជាមួយអងគលពោះមហាកសលត លពោះបរមតនធកាដឌ ពិធសសតាំបនអ់ងគរ ទាំងការបធងកើតចាបក់ារ រធបតិកភណឍ  
ការធដ្ឋោះដូរដើធវើ និងតវ ស់បថូរទើលាំធៅរបស់បងបាូនលបជាពលរដឌធចញពើតាំបនមុ់ខ្លបាសាទអងគរវតថ ធដើមទសវតសទើ១៩៩០។  
សធមថច យករដឌមស្តនថើកប៏ានសដមថងការោាំលទោ ងធពញទាំ ងឹចាំធ ោះការបធងកើតឱរមានកិចចលបជុាំអាយសុើសុើ-អងគរ ពិធសស
ដថវងអាំណរគុណដល់កិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងរបស់អងគការយូធណសកូ ប ថ្ ម្ដគូស លបតិបតថិការអនថរជាតិដផបកអភិរកស អាជាញ ធរ
ជាតិអបសរា សាទ បន័ កព់ន័នដដលបានធធឝើឱរអាយសុើសុើ-អងគរកាវ យជាសាទ បន័គាំរូសលមាប់ជាតិនិងអនថរជាតិ ជួយអភិរកស
លបាសាទកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ និងបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសបានោ ងធលចើនកបុងការដថរកាអងគរ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     

     
 

ថ្នន ក់ដឹកនាាំ អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរា និ្ង អាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ អទញ្ជ ើៅទោរពវិញ្ញា ណកខន្ធ ទោកសាស្តសារ ចារយ Pierre 

Andre Lablaude អតីតអនកជាំនាៅ Adhoc រប្្់អាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
 ឱកាសពិធើធបើកកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣១ និងកិចចលបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៥ ម្នគណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-អងគរ 
 ម្ថងទើ០៤ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅសាលសនបើសិទសុខាធសៀមរាប ធលាកជាំទវ ធភឿង សកុ្ រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម ៌ និង
វចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ឯកឧត្តម Manabu Miyagawa អនុរដឌមស្តនថើ និងជាអគគ យកទទួល
បនធុកកិចចការវបផធម ៌ ម្នលកសួងការបរធទសជប ុន ធលាកជាំទវ ឯកឧតថម ជាស លបធានអាយសុើសុើ-អងគរ និងអបកជាំ ញ
ជាតិ-អនថរជាតិជាធលចើន បានអធញ្ជ ើញចូលរមួធោរពវញិ្ញដ ណកខននធលាកសាស្តសាថ ចររ Pierre Andre Lablaude ដដលបាន
ខិ្តខ្ាំ និងលោះបងក់មាវ ាំងកាយ កមាវ ាំងចិតថ ចូលរមួចាំដណកោ ងខាវ ាំងកាវ កបុងកិចចការ ដថរកា និងអភិវឌណនល៍បកបធដ្ឋយចើរភាព
រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ 
 
សូមបញ្ញជ កថ់្ន ធលាកសាស្តសាថ ចររ Pierre Andre Lablaude បានទទួលអនិចចកមយ ដខ្កកឋដ្ឋ ឆ្ប ាំ២០១៧ ធៅទើលកុងបា រ ើស 
ធដ្ឋយជាំងឺ៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

     

     
 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការទរៀប្ចាំកម្ែ វិធី្ខ្ម្ដ ង្ិលបៈខ្្បកធាំ និ្ងរបាាំ កូទរ៉េទៅ ីតាាំ ងម្របាសា ម្រពេះពិធូរនិ្ង

ទៅដីបុ្រទី ្ចរណ៍-វប្បធម៌្ខាងតបូងសាោទមតរ ទ្ៀម្រាប្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៤ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រខ្លងម្រប្ ម្នឹ្ងប្ញ្ញា អ្ន្រ ិ្ មុ ម្របាសា ដួលរលាំ និ្ងការលួចវតថុ បុ្រាណទ ៀតទហើយ! 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ដថវងកបុងសនធរកថ្នម្នកិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣១ និងធពញអងគធលើកទើ២៥ម្នការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការអនថរជាតិសលមប 
សលមួលកិចចោាំ រនិងអភិវឌណនត៍ាំបនអ់ងគរ ធកកាត់ថ្នអាយសុើសុើ-អងគរ (ICC-Angkor) ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌម
ស្តនថើ លកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ និងជាលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានបងាា ញពើធោលបាំណងម្នការលបារពនខួ្បធលើកទើ
២៥ឆ្ប ាំ គឺធដើមផើរ ាំឭកធ ើងវញិនូវការធបថជាញ ចិតថរបស់ធយើងទាំងអស់ោប កាលពើ២៥ឆ្ប ាំមុន កដូ៏ចជាបងាា ញពើភាពធជាគជ័យ
ដដលរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជានិងស គមនអ៍នថរជាតិទទួលបាន ធដ្ឋយជមបោះនូវបញ្ញា លបឈម  ដដលជួបលបទោះកនវងមក 
ធ ើយដដលនឹងកាំពុងធដ្ឋោះលសាយជាមួយោប ធៅាមមាោ៌ដដលបានលតួសលាយឱរបានសធលមចាមធោលធៅ ធពលខាងមុខ្។ 
 
ធលាកជាំទវរដឌមស្តនថើបនថធទៀតថ្ន បចចុបផនបរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាក-អងគរ ដលងលបឈមនឹងបញ្ញា អសនថិសុខ្ 
លបាងគលបាសាទដួលរលាំ ឬការលួចវតទុបុរាណធទៀតធ ើយ។ កប៏ ុដនថធយើងកជួ៏បលបទោះនឹងបញ្ញា លបឈមមួយចាំនួនធផសងធទៀត
ដូចជា ការដលបលបួលអាកាសធាតុ ការបាំពុលបរសិាទ ន ការលគបល់គងការាាំងទើលាំធៅថយើធៅកបុងតាំបនក់ារ រម្នរមណើ យដ្ឋឌ ន
អងគរ ការលគបល់គងលាំ ូរធភញៀវធទសចរ។ល។ ដដលចាំបាចល់តូវរកដាំធ្ោះលសាយនិងវធិើសាស្តសថទបទ់ល់ឱរបានសមលសបនិង
មានលបសិទនិភាពទាំងកបុងបចចុបផនបនិងអ គត។ 
 
ដតកជ៏ាសាំ្ងលាដដលធយើងមានលកមលបតិបតថិអងគរសលមាបឱ់រធភញៀវធទសចរលគប់ជាតិសាសនធ៍ោរពាម និងមានអងគការ
ធា គុណភាពជប ុន (JQA) ដដលដតងធធឝើសវនកមយម្ផធកបុង/ធលៅធលើដផបកលគបល់គងលបពន័នបរសិាទ នធៅតាំបន់អងគរ រ ូតទទួល
បានវញិ្ញដ បនបលតធា គុណភាពជប ុនដល់ធៅ៥ធលើកសលមាបអ់ាជញធរជាតិអបសរា។ ប ុដនថធទោះជាោ ង្កធ៏យើងធៅដត
បារមមនិងបនថការខិ្តខ្ាំរកដាំធ្ោះលសាយបនថធៅធទៀតធលើបញ្ញា ទាំងធនោះបនថផងដដរ។ 
 
ទកទ់ងនឹងការធលើកធ ើងពើបញ្ញា លបាសាទដលងលបឈមនឹងបញ្ញា ធលោោះថ្នប កធ់ ោះ ធលាកជាំទវ កប៏ានឱរដឹង វាជាការធផថើម
ធចញដល៏ាពើកិចចស លបតិបតថិការជាតិនិងអនថរជាតិ ធចញពើឫសគល់ម្នកថើលសឡាញ់ និងសាយ រតើម្នការដថរកាតាំបនអ់ងគរ ដដល
លគបោ់ប ចតទុ់កថ្នជាសមផតថិធបតិកភណឍ ពិភពធលាក ដដលមនុសសជាតិទាំងអស់លតូវ ាំោប ដថរកា។  
 
ជាពិធសស គឺបានមកពើគណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ-អងគរ ដដលជាយនថការអនថរជាតិធដើមផើធកៀងគរធនធានថវកិា ជាំ ញ
បធចចកធទស និងធនធានមនុសសពើស គមនអ៍នថរជាតិធដើមផើធធឝើការជួសជុល អភិរកស និងធលើកតម្មវលបាសាទ   កដូ៏ចជា
ការអភិវឌណរមណើ យដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ ពិភពធលាក-អងគរដ៏ធាំធធងនិងលតូវការធនធានធលចើនកបុងការអនុវតថកិចចការធនោះ។  
 
កបុងធបសកមយរបស់ម្ដគូស លបតិបតថិការអនថរជាតិធលើការអភិរកសលបាសាទកបុងតាំបនអ់ងគរ កប៏ានផថល់នូវការរ ើកចធលមើនដផបក
ធនធានមនុសសរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាោ ងធលចើន ដដលមកដល់ធពលធនោះ កម៏ានលបាសាទមួយចាំនួនជួសជុលធដ្ឋយអបក
ជាំ ញដខ្យរតធ ល់ដតមថង។ 
 
ធនោះជាឱកាសដពិ៏ធសសដដលអាជាញ ធរជាតិអបសរាបានពលងឹងសមតទភាពខ្វួនជាមួយនឹងម្ដគូអនថរជាតិ កបុងការធលសាចលសង់
លបាសាទកបុងតាំបនអ់ងគរឱររចួផុតពើធលោោះថ្នប កប់ាន៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

      
 

     
 

អរគនាយិកាអងគការយូទណ ក្ូ  អទញ្ជ ើៅ ្សន្កិចា រម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធឆវៀតកបុងឱកាសអធញ្ជ ើញទសសនកិចចធៅធខ្តថធសៀមរាបរយៈធពល២ម្ថង ពើម្ថងទើ៤-៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធដើមផើចូលរមួជាអធិបតើ
កបុងពិធើធបើកជាផវូវការខួ្បធលើកទើ ២៥ឆ្ប ាំ ម្នការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិ អាយសុើសុើ-អងគរ និងកិចចលបជុាំបធចចកធទស
ធលើកទើ៣១ កិចចលបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៥ ម្នអាយសុើសុើ-អងគរ ពលកជ ៊ុំទាវ Audrey AZOULAY អគគ យកិាយូធណសកូ 
បានធធឝើទសសនកិចចាមការដ្ឋឌ នជួសជុលាមលបាសាទមួយចាំនួនកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធដ្ឋយមានការអមដាំធណើ រធដ្ឋយ  
ឯកឧត្តម ហង់ ពៅ អគគ យករងម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងមស្តនថើមួយចាំនួនម្នអងគការយូធណសកូ។  
 
 រធសៀលម្ថងទើ៤ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលាកជាំទវ បានអធញ្ជ ើញដសឝងយល់ពើការជួសជុលធៅការដ្ឋឌ នមួយចាំនួនកបុងលបាសាទ
អងគរវតថដូចជា ការដ្ឋឌ នសាកលវទិាល័យសូ ឝើោ  របស់លបធទសជប ុន និងការដ្ឋឌ នគធលមាងអភរកិសអាលវឺម ង់-អបសរា 
(GACP) លបធទសអាលវើម ង ់ ពិធសសគធលមាងអភិរកស ជួសជុលរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធៅអងគរវតថ។ ធដ្ឋយដ ក ធៅលពឹក
ម្ថងទើ៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធលាកជាំទវ បានអធញ្ច ើញពិនិតរការដ្ឋឌ នជប ុន-អបសរា (JASA) ធៅលបាសាទបាយន័ថ ការដ្ឋឌ នរបស់
លបធទសឥ ឍ្  (ASI) ធៅលបាសាទាលព យ និងចុោះពិនិតរការងារលគប់លគងទឹករបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាធៅលបាសាទ គ
ពន័ន។  
 
ធលៅពើការទសស ធៅាមលបាងគលបាសាទធ ើយធ ោះ ធលាកជាំទវអគគ យកិា និងថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាក៏បាន
ពិភាកា ពនរល់ ធៅធលើការងារលគបល់គង ការអភិរកសទូធៅ និងការបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសស។  
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ធលើសពើធ ោះធទៀត ធលាកជាំទវក៏មានចាំ្ប់អារមយណ៍ចាំធ ោះធភញៀវធទសចរដដលមកទសស តាំបនអ់ងគរ ពិធសសគឺមរតកវបផ
ធមអ៌រូបើ ធដ្ឋយបានដសឝងយល់ពើលបម្ពណើ  ទាំធនៀមទមាវ ប ់ លបាសាទការធធឝើបុណរ ការធោរពបូជាលពោះ ការធដ្ឋោះដសផកធជើង
ធពលធដើរធលើលបាសាទ ធដ្ឋយសងកតធ់ងន់ថ្ន ចាំធ ោះធភញៀវធទសចរដខ្យរមិនដមនមកទសស ដតលបាសាទធទ គឺមកធដើមផើបានធោរព
បូជាលពោះ។ ដូធចបោះអងគរមិនសាវ បធ់ទ គឺធៅដតមានការធោរពបូជាោ ងខ្ជប់ខ្ជួនពើលបជាជនដខ្យរ៕ 
 

       
 

     
 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងភាន ក់ងារ្ហម្រប្តិប្តរ កិារអន្រ រជ្ញតិកូទរ៉េ (KOICA) ចុេះអនុ្្ារណៈទោរយល់ោន      

ប្ន្រ ជួ្ជុលម្រកុម្ម្របាសា ម្រពេះពិធូរ និ្ងោន្ជល់ដាំរ ី

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
 លពឹកម្ថងទើ០៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ធៅកបុងកិចចលបជុាំធពញអងគធលើកទើ២៥ របស់អាយសុើសុើ-អងគរ  សាលសនបិសើទសុខា
ធសៀមរាប បានលបារពនពិធើចុោះអនុសារណៈធោគយល់ោប  ធដើមផើបនថជួសជុល អភិរកសលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ និងលានជល់
ដាំរ ើធៅកបុងទើលកុងអងគរធាំ ធលកាមអធិបតើភាព  ពលកជ ៊ុំទាវ ពភឿង សកុណា រដឌមស្តនថើលកសួងវបផធម៌និងវចិិលតសិលផៈ និងជា
លបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា ស លបធានអាយសុើសុើ-អងគរ រមួទាំងអបកជាំ ញជាតិនិងអនថរជាតិជាធលចើនធទៀត។ 
 
ពិធើធនោះលតូវបានចុោះ តទធលខាធដ្ឋយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា និង ឯកឧត្តម Jeong 
Yungil  យកលបតិបតថិភាប ក់ងារស លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ   (KOICA) តាំ្ងឱរភាគើកូធរ  ។ ាមខ្វឹមសារម្នអនុសារ
ណៈ គធលមាងជួសជុលលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ និងលានជល់ដាំរ ើមានរយៈធពល៥ឆ្ប ាំ ធដ្ឋយអនុវតថការងារពើឆ្ប ាំ២០១៩ ដល់ 
២០២៣ ដដលធលបើលបាស់ថវកិាសរុប៧លានដុលាវ រ។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សូមបញ្ញជ កថ់្ន ការជួសជុលលកុមលបាសាទលពោះពិធូរជាំហានទើ១បានបញ្ចប់ធដ្ឋយធជាគជ័យធៅចុងឆ្ប ាំ២០១៨ ធ ើយធៅម្ថងទើ
១៦-២១ កញ្ញដ  ២០១៨ អបកជាំ ញរបស់ទើភាប ក់ងារស លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ   KOICA បានចុោះមកពិនិតរធមើលការងារ
បធចចកធទស លទនភាពកបុងការជួសជុល និងលបមូលផថុ ាំព័តម៌ានធផសងៗ មុននឹងសធលមចបនថកិចចស លបតិបតថិការធនោះធ ើង។ 
 
ភារកិចចសាំខាន់ៗកបុងកិចចស លបតិបតថិការធនោះ គឺអភិរកសជួសជុលលបាសាទជាាំ សិកាពើចាំណុចហានិភយ័ខ្ភស់ធៅាម
លបាសាទកបុងលកុមលបាសាទលពោះពិធូ ជួសជុលដផបកខ្វោះម្នលានជល់ដាំរ ើ រមួទាំងផថល់សមាម រៈកបុងដាំធណើ រការជួសជុលកបុងគធលមាង 
លពមទាំងបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសធលើដផបកអភិរកសធបតិកភណឍ វបផធមដ៌ល់អបកជាំ ញអាជាញ ធរជាតិអបសរា៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ មី្រប្កា្ព័ត៌ាន្ល ធផលកិចា ម្រប្ជុាំប្ទចា កទ ្ទលើក ី៣១ និ្ងទពៅអងគ ទលើក ី២៥                           

នន្រណៈកាែ ធិកាអន្រ រជ្ញតិ្ម្រម្ប្្ម្រមួ្លកិចាោាំ  រនិ្ងអភិវឌ្ឍន៍្រម្ណីយ ឋ ន្ម្រប្វតិរសាស្ត រ្ អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៥ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

កិចា ម្រប្ជុាំ អាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ រយៈទពល២នងត  ួលបាន្ល ធផលរួរឱយទា ន្ភាព 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
កិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣១ និងធពញអងគធលើកទើ២៥ ម្នគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិសលមបសលមួលការោាំ រ និង
អភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសឋអងគរ ធកកាតថ់្ន អាយសុើសុើ-អងគរ រយៈធពល២ម្ថង គឺចបព់ើម្ថងទើ៤-៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ 
បានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងលទនផលដគួ៏រឱរធមាទនភាព។ កិចចលបជុាំ ដដលអមជាមួយនឹងការលបារពនខួ្ប ២៥ឆ្ប ាំ របស់អាយសុើ
សុើ-អងគរ ដដលមានការចូលរមួពើលពោះវតថមានដម៏្ថវថ្នវ របស់ ព្ពះករណុាព្ពះបា  សពមដចព្ពះបរមនាថ នពរត្ដម ស៉ីហមុន៉ី 
លពោះមហាកសលតម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា និងសពមដចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា
្ចលកកមភុជា លតូវបានសាទរពើធភញៀវជាតិ និងអនឋរជាតិ។  
 
លទនផលដដលទទួលបានពើការលបារពនខួ្ប ២៥ឆ្ប ាំ ម្នការបធងកើតអាយសុើសុើ-អងគរ កិចចលបជុាំបធចចកធទសធលើកទើ៣១ និងធពញ
អងគ២៥ រមួមាន ពលកជ ៊ុំទាវ Audrey AZOULAY អគគ យកិាអងគការយូធណសកូ បានវាយតម្មវខ្ភស់ចាំធ ោះធជាគជ័យ
របស់គណៈកមាយ ធិការ អាយសុើសុើ-អងគរ រយៈធពល២៥ឆ្ប ាំកនវងមក ធ ើយបានចតទុ់កយនថការធនោះជាយនថការគាំរូសលមាប់
ពិភពធលាកទាំងមូលធលើកិចចការស លបតិបតថិការអនថរជាតិធលើ កិចចការងារអភិរកសធបតិកភណឍ វបផធម។៌ ពលកជ ៊ុំទាវ 
Audrey AZOULAY កប៏ានលបគល់វញិ្ញដ បនបលតបញ្ញជ ក់ពើការចុោះបញ្ជ ើធលាខ នធខាល (វតថសាឝ យអដណថ ត) ជាធបតិកភណឍ វបផ
ធមអ៌រូបើម្នមនុសស ជាតិរបស់អងគការយូធណសកូ កាលពើម្ថងទើ២៨ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ប ាំ២០១៨  ទើលកុងពរ័លឝើ សាធារណរដឌម ូរ ើ ជូន 
សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន  យករដឌមស្តនថើម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា។  
 

សពមតចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន បានអបអរសាទរចាំធ ោះធជាគជ័យ និងវាយតម្មវខ្ភស់ដល់អាយសុើសុើ-អងគរ 
លពមទាំងដថវងអាំណរគុណដល់លគបម់្ដគូអនឋរជាតិទាំងអស់ ដដលចូលរមួោ ងសកមយកបុងកិចចការអភិរកស និងអភិវឌណន៍
លបកបធដ្ឋយចើរភាពរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។ លពមជាមួយោប ធនោះ សធមឋចកប៏ានអាំ វ វដល់លបធទសជាមិតថ ម្ដគូអភិវឌណន ៍ និង
អនឋរជាតិ បនឋជួយោាំលទទាំងបធចចកធទស  រិញ្ដវតទុ និងធនធានមនុសស ធ ើយសាទ ប័ន កព់័នន និងលបជាជនកមភុជា លតូវចូល
រមួស ការោប ឱរបានលា ធដើមផើធបតិកភណឍ វបផធម៌ជាតិ។ បដនទមពើធនោះធទៀត លបមុខ្រាជរដ្ឋឌ ភិបាល បានផថល់សារដល់ប ឋ្
គណបកសនធោបាយមួយចាំនួនធៅកមភុជា កដូ៏ចជាបុគគលមួយចាំនួន កុាំឱរញុោះញងល់បជាពលរដឌ ឬធឆវៀតឱកាសធៅកាន់កាប់
តាំបនធ់បតិកភណឍ  ទាំងតាំបន់ដដលបានចុោះកបុងបញ្ជ ើធបតិកភណឍ  និងតាំបន់លបាសាទដដលបលមុងចុោះបញ្ជ ើ ធពលអ គត។  
 
ធលៅពើធនោះ ក៏មានចុោះ តទធលខាធលើកិចចលពមធលពៀងស លបតិបតថិការរវាងអងគការយូធណសកូ និងអងគការអាលកាប/់លកុមលបឹកា
វបផធម៌អាសុើ ធលកាមអធិបតើភាពដខ៏្ភងខ់្ភស់របស់ សពមដចអគគមហាពសនាបត្៉ីពត្ពជា ហុ៊ន មសន។ កិចចលបជុាំធ ោះដដរ ក៏
បានចុោះអនុសសរណៈម្នការធោគយល់ោប រវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ជាមួយទើភាប កង់ារស លបតិបតថិការអនឋរជាតិកូធរ   (KOICA) 
អាំពើគធលមាងអភិរកស និងជួសជុលលកុមលបាសាទលពោះពិធូរ និងលពោះលានជល់ដាំរ ើ។  
 
ជាមួយោប ធ ោះដដរ កិចចលបជុាំបានអបអរសាទរចាំធ ោះលទនផលដល៏តចោះលតចងម់្នដាំធណើ រការ ២៥ឆ្ប ាំ របស់អាយសុើសុើ-អងគរ 
ដដលបានធគៀងគរធនធានថវកិា ជាំ ញបធចចកធទស និងធនធានមនុសសពើស គមន៍អនឋរជាតិ ធដើមផើធធឝើការជួសជុល អភិ
រកស និងធលើកតម្មវរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ (សាកលវទិាល័យសូ ឝើោ  លបធទសជប ុន ចបា់ាំងពើឆ្ប ាំ១៩៩៣, JASA លបធទស
ជប ុន រយៈធពល២៥ឆ្ប ាំ, EFEO លបធទសបារា ាំង ២៥ឆ្ប ាំ, GACP លបធទសអាលវឺម ង ់២៥ឆ្ប ាំ, WMF ស រដឌអាធមរចិ ២៥ឆ្ប ាំ, 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

CSA លបធទសចិន២០ឆ្ប ាំ, ASI លបធទសឥ ឍ្  ១៣ឆ្ប ាំ ។ល។ កិចចលបជុាំបានវាយតម្មវខ្ភស់ដល់សមតទភាពមស្តនថើជាំ ញកមភុជា 
ដដលទទួលបានការបណឋុ ោះប ថ្ ល ធពលកនវងមក ធ ើយកាំពុងកាវ យជាអបកដឹក ាំគធលមាងជួសជុល និងអភិរកសធផសងៗ
កបុងតាំបនអ់ងគរលបកបធដ្ឋយលបសិទនភាពខ្ភស់។ កបុងធ ោះដដរ កម៏ានការឯកភាពោប ធលើការពលងើកលទនភាពធលបើលបាស់បធចចក
វទិាថយើៗ កបុងកិចចការអភិរកស លសាវលជាវ និងអភិវឌណនល៍បកបធដ្ឋយចើរភាពកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដូចជា LiDAR និង 
ICONEM។  
 
កិចចលបជុាំកប៏ានរមវឹកដល់គុណូបការៈរបស់ឥសសរជនជាតិ ពិធសស សពមដចវបុិលបញ្ញា  សុខ អាន ឯកឧត្តម វណ្ណ មូល៉ី
វណ្ណ អតើតលបធានអាជាញ ធរជាតិអបសរា និងឥសសរជនជាតិ-អនឋរជាតិ   លពមទាំងសមាជិកអាយសុើសុើ-អងគរ ដដលបាន
លោះបងក់មាវ ាំងកាយ លបាជាញ  សាយ រតើ រ ូតដល់ចុងបញ្ចបម់្នអាយុជើវតិរបស់ខ្វួន ធដើមផើធសចកថើលសឡាញ់ និងកិចចការ រ
ធបតិកភណឍ វបផធមពិ៌ភពធលាក ជាពិធសសរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ដដលជារតនវតទុរបស់មនុសសជាតិទាំងមូល៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ថ្នន ក់ដឹកនាាំ នន្អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរាចូលរមួ្ថ្នប យោងនិ្វតរ រប្្់ម្រពេះម្ហាកសម្រត និ្ងម្រពេះម្ហាកសម្រតី 

ផាយធៅម្ថងទើ ០៦ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធៅលពឹកម្ថងទើ៦ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ថ្នប កដឹ់ក ាំម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាមានកិតឋិយសធដ្ឋយបានចូលរមួថ្នឝ យបដិស ឌ្ រកិចច 
និងថ្នឝ យដាំធណើ រោងនិវតថរបស់ ព្ពះករណុា ព្ពះបា សពមដច ព្ពះបរមនាថ នពរត្តម ស៉ីហមុន៉ី និង សពមដច មហា
កសព្ត្៉ី នពរត្តម មុន៉ីនាថ ស៉ីហនុ ាមលពោះទើ ាំងពិធសសលត ប់ធៅរាជធានើភបាំធពញវញិប ធ ប់ពើបាំធពញលពោះរាជកិចចដម៏្ថវ
ថ្នវ មួយចាំនួនធៅធខ្តថធសៀមរាប។  
 
ធយើងខ្ញុ ាំទាំងអស់ោប  ជាថ្នប ក់ដឹក ាំ មស្តនថើរាជការ បុគគលិក កមយករលគបជ់ានថ់្នប ក ់សូមដថវងអាំណរលពោះគុណដល៏ជាលធលៅចាំធ ោះ
លពោះវតថមានដ៏ខ្ភស់ខ្ភស់របស់ ព្ពះករណុា ព្ពះបា សពមដច ព្ពះបរមនាថ នពរត្តម ស៉ីហមុន៉ី លពោះមហាកសលតម្នលពោះរាជា
្ចលកកមផុជា ដដលលពោះអងគសពឝលពោះរាជហារទ័យ ោងចូលរមួជាអធិបតើភាពកបុងលពោះរាជពិធើអបអរសាទរខួ្ប ២៥ឆ្ប ាំ ម្ន
ការបធងកើតគណៈកមាយ ធិការអនឋរជាតិសលមបសលមួលការោាំ រ និងអភិវឌណន៍តាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នលបវតថិសាស្តសឋអងគរ ធកកាត់
ថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរ និងពិធើធលៀងសាយធភាជ ធៅលពោះលានជល់ដាំរ ើ ធៅយប់ម្ថងទើ ៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨។ ធយើងខ្ញុ ាំទាំងអស់ោប  
សូមលកាបថ្នឝ យលពោះពរ សូមធសថចោងលបកបធដ្ឋយលពោះសុវតថិភាព៕ 
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របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ម្រពេះករណុា ម្រពេះបា ្ទម្រចម្រពេះប្រម្នាង ន្ទរាតរម្ ្ីហមុ្នី្ ្ពប ម្រពេះរាជហឫ ័យទ រ្ ច                          

ោងជ្ញម្រពេះរាជ្ញធិប្តីដ៏មា ង់មា ្់ប្ាំផុត កនុ ងម្រពេះរាជពិធីបិ្ អប្អរសា រមួប្២៥ឆ្ន ាំ  អាយ្ីុ្ីុ-អងគ រ             

និ្ងម្រពេះរាជពិធីទលៀងសាយទភាជន៍្ នាម្រពេះោន្ជល់ដាំរ ី

ផាយធៅម្ថងទើ ០៧ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ធនោះជាលពឹតថិការណ៍លបវតថិសាស្តសថ រាលតើម្ថងទើ៥ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ដដលលពោះករុ្ជាមាច ស់ជើវតិតមកល់ធលើតផូង ព្ពះបា      
សពមតចព្ពះបរមនាថ នពរត្តម ស៉ីហមុន៉ី លពោះមហាកសលតម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជា ជាទើធោរពសកាក រៈដខ៏្ភង់ខ្ភស់បាំផុត 
លពោះអងគសពឝលពោះរាជ ឫទយ័ធសថចោងជាលពោះរាជាធិបតើដ៏ខ្ភងខ់្ភស់បាំផុត កបុងលពោះរាជពិធើបិទអបអរសាទរខួ្ប២៥ឆ្ប ាំម្នការ
បធងកើតអាយសុើសុើ-អងគរ និងលពោះរាជពិធើធលៀងសាយធភាជន ៍ធៅលពោះលានជល់ដាំរ ើ លកុងអងគរធាំ ធខ្តថធសៀមរាប។  
 
កបុងលពោះរាជពិធើដឧ៏តថុងគឧតថមធនោះ កម៏ានការអធញ្ជ ើញចូលរមួពើប ថ្ ឥសសរជនជានខ់្ភស់ម្នរាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា អគគ យកិា
អងគការយូនើសកូ ស លបធានអាយសុើសុើ-អងគរ លកសួងវបផធមនិ៌ងវចិិលតសិលផៈ អាជាញ ធរជាតិអបសរា និងអបកជាំ ញជានខ់្ភស់
ជាតិ-អនថរជាតិជាធលចើនរូប។  
 
មានលពោះរាជបនធូលដម៏្ថវថ្នវ កបុងសនធរកថ្នម្នលពោះរាជពិធើបិទអបអរសាទរខួ្ប២៥ឆ្ប ាំម្នអាយសុើសុើ-អងគរ រាលតើធ ោះ ព្ពះករណុា 
ព្ពះបា សពមតចព្ពះបរមនាថ នពរត្តម ស៉ីហមុន៉ី បានរ ាំឭកអាំពើលពោះរាជកិចចរបស់លពោះបរមរតនធកាដឌកបុងបុពឝធ តុដសឝងរក
សនថិភាពជូនជាតិ និងការអាំ វ វដល់អងគការយូធណសកូ លពមទាំងប ថ្ លបធទសជាមិតថ ធដើមផើជួយធលសាចលសងអ់ងគរឱររចួ
ផុតពើធលោោះថ្នប ក។់  
 
លពោះអងគមានលពោះរាជបនធូលថ្ន កិចចការអភិរកសនិងអភិវឌណនធ៍បតិកភណឍ  ជាកិចចការោយ នទើបញ្ចប ់ដដលទមទរឱរមានការចូល
រមួពើលគបម់ជឈដ្ឋឌ នជាតិនិងអនថរជាតិ ជាពិធសសគឺលសទបយុ់វជនជាអបកបនថធវន។ ជាកដ់សថង ធនធានមនុសសកបុងវសិ័យអភិ-
រកសនិងលសាវលជាវរបស់កមភុជាកាំពុង្នមុខ្ កបុងចាំធ្មប ថ្ លបធទសអាសុើអាធគបយ ៍ធ ើយរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ បានកាវ យ
ជាទើាាំងបុរាណវទិាដ៏ធាំជាងធគរបស់យូធណសកូសលមាប់កិចចការបណថុ ោះប ថ្ លធនធានមនុសសធលើវសិ័យធនោះ។  
 
អងគលពោះមហាកសលតម្នលពោះរាជា្ចលកកមភុជាកប៏ានវាយតម្មវខ្ភស់ចាំធ ោះអាយសុើសុើ-អងគរ ដដលបានផថល់នូវអនុសាសនដ៍៏
មានសារៈសាំខានក់បុងការជាំរុញកិចចការអភិរកស លសាវលជាវ បណថុ ោះប ថ្ ល និងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរលបកបធដ្ឋយ      
ចើរភាព ាមរយៈយនថការដដលបានកាវ យជាគាំរូអនថរជាតិរបស់អងគការយូធណសកូធនោះ។ អាយសុើសុើ-អងគរបានធគៀងគរការចូល
រមួកាន់ដតធលចើនធ ើងពើលគប់អបកជាំ ញមកពើជុាំវញិពិភពធលាក ដដលបចចុបផនបបាននិងកាំពុងធសបើសុាំកិចចស លបតិបតថិការជា
បនថប ធ បជ់ាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរាកបុងការអភិរកស លសាវលជាវ បណថុ ោះប ថ្ ល និងអភិវឌណន។៍  
 
 ឱកាសដម៏្ថវថ្នវ ធ ោះដដរ លពោះអងគក៏បានដថវងអាំណរគុណនិងធកាតសរធសើរខ្ភស់ដល់កិចចខិ្តខ្ាំលបឹងដលបងអស់កមាវ ាំងកាយចិតថ
របស់ម្ដគូអភិវឌណនជ៍ាតិ-អនថរជាតិ លពមទាំងមស្តនថើ-បុគគលិកលគបល់ាំដ្ឋប់ថ្នប កម់្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា ដដលលោះបងធ់ពលធវលា 
លបាជាញ  សាយ រតើ ដដលខ្ាំពុោះ ររកាតម្មវធលចធធាវ ជាសាកលរបស់រមណើ យដ្ឋឌ នអងគរជាធបតិកភណឍ ពិភពធលាកឱរសទិតធសទរ
គងវ់ងស និងធលើភារកិចចដឹក ាំលបកបធដ្ឋយការទទួលខុ្សលតូវខ្ភស់ ឱររមណើ យដ្ឋឌ នអងគរកានដ់តលផើលាញធលើពិភពធលាក។ 
ធជាគជ័យកនវងមកធនោះ កប៏ានបងាា ញពើការអនុវតថធោលនធោបាយវបផធម៌ជាតិដ៏លតឹមលតូវរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា ដដល
ជានិចចកាលដតងយកចិតថទុកដ្ឋកខ់្ភស់កបុងការការ រ អភិរកស និងអភិវឌណនម៍រតកវបផធមជ៌ាតិ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ពិធសសលបធទសបារា ាំងនិងជប ុន ដដលកបុងរយៈធពល២៥ឆ្ប ាំកនវងមកធនោះ កបុង មជាស លបធាន បានដឹក ាំកិចចលបជុាំធពញ
អងគនិងកិចចលបជុាំបធចចកធទសធដ្ឋយសាយ រតើទទួលខុ្សលតូវខ្ភស់ រមួចាំដណកោ ងធាំធធង ដល់ភាពធជាគជ័យម្នអាយសុើសុើ-អងគរ។ 
អងគការយូធណសកូ ាមរយៈសាទ នដាំធណើ ររបស់ខ្វួនលបចាំលពោះរាជា្ចលកកមភុជា បានដឹក ាំសលមបសលមួលសាំធៅធធឝើោ ង
្ឱរកិចចការអភិរកសនិងការអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ អនុធលាមធៅាមលកមសើលធមនិ៌ងបទដ្ឋឌ នធបតិកភណឍ វបផធម៌
កបុងរយៈធពល២៥ឆ្ប ាំកនវងមកធនោះ អងគការយូធណសកូកធ៏ៅដតបនថោាំលទនូវរាល់សកមយភាពរបស់ធលខាធិការដ្ឋឌ នអចិម្ស្តនថយ
របស់អាយសុើសុើ-អងគរផងដដរ។ 
  
ជាថយើមថងធទៀត លពោះកុរ្លពោះមហាកសលត កស៏ងឃមឹថ្ន អាយសុើសុើ-អងគរនឹងបនថមានដាំធណើ រការលា បាំធពញភារកិចចរបស់ខ្វួន
ទទួលបានធជាគជយ័ដ៏ធាំធធងកបុងការងារអភិរកសនិងអភិវឌណនរ៍មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ លពមទាំងធបតិកភណឍ វបផធម ៌ និងធមយជាតិ
 កព់ន័នធផសងៗធទៀត សលមាបជ់ាអភិវឌឃន៍លបធទស៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

អាជ្ញា ធរជ្ញតិអប្សរានិ្ងភាន ក់ងារ្ហម្រប្តិប្តរ កិារអន្រ រជ្ញតិកូទរ៉្េ ខ្ម្រ ង្ិលបៈវប្បធម៌្                                 

អប្អរការប្ញ្ា ប់្រទម្រាងជួ្ជុលម្របាសា ម្រពេះពិធូរជាំហាន្ ី១ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១០ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 

 រាលតើម្ថងទើ០៧ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ សលិផៈដសផកធាំដខ្យរនិងសិលផៈ Arirang របស់កូធរ   ដដលជាធបតិកភណឍ វបផធម៌អរូបើ
សលមាបម់នុសសជាតិលតូវបានបងាា ញរមួោប  ធដើមផើអបអរការបញ្ចបគ់ធលមាងជួសជុលលកុមលបាសាទលពោះពិធូរជាំហានទើ១។  
 
កមយវធិើធនោះអធញ្ជ ើញចូលរមួធលកាមអធិបតើភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ អគគ យកអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធលាកសាស្តសថចររ 
Azedine Beschaouch អគគធលខាធិការវទិាសាស្តសថអចិម្ស្តនថយម៍្នគណៈកមាយ ធិការអាយសុើសុើ ធលាក JIN Oksub លបធាន
មូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមកូ៌ធរ   ធលាក PARK Seunggyoo អគគ យកកុងស ុលសាធារណៈកូធរ  លបចាំធខ្តថធសៀមរាប និង
ស ការ ើ រមួទាំងបុគគលិក កមយករ និងអបកភូមិជុាំវញិលបមាណ៣០០ ក់។  
 

ធលាក JIN Oksub បានដថវងថ្ន ការសដមថងសិលផៈរមួោប ធៅឱកាសធនោះ កបុងបាំណងដថវងអាំណរគុណដល់អបកជាំ ញដខ្យរ-កូធរ   
និងកមយករដដលបានខិ្តខ្ាំបាំធពញការងារកនវងមក បានោ ងលាលបធសើរ។ ពិធសសធដើមផើបងាា ញពើកិចចស លបតិបតថិការលា
ទាំងទាំ កទ់ាំនងការទូតនិងវសិ័យវបផធមរ៌វាងលបធទសទាំងពើរផង។ ធលាកសងកត់ធងនថ់្ន ចាំណុចសាំខានម់្នការបងាា ញសិលផៈ
រមួោប ម្ថងធនោះគឺជាការផថល់ទឹកចិតថ កថើលសលាញ់ និងការចងចាំាមរយៈការបងាា ញសិលផៈលបម្ពណើ ជាតិដខ្យរនិងរបាាំArirang 
កបុងនយ័ដថរកាការ រឱរបានគងវ់ងសនូវធបតិកភណឍ មនុសសជាតិអរូបើដដលបញ្ជូ លជាធបតិកភណឍ របស់អងគការយូនើសកូ។ អឝើ
ដដលសាំខាន់មិនលតឹមដតអភិរកសដតមា ងធទ គឺមនុសសជាតិតធ ល់ជាអបកដថរកា ធបើោប នអបកលគបល់គងឬអនុវតថវានឹងកាវ យធៅជា
សិលផៈមួយោយ នជើវតិ។  
 

ឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត្ សុ៊ ៊ុំ ម៉ប់ បានដថវងអាំណរគុណនិងធកាតសរធសើរដល់លកុមការងារ កព់ន័នលគបដ់ផបកដដលបានលបឹងដលបង
បាំធពញតួ ទើ ភារកិចចោ ងយកចិតថទុកដ្ឋកធ់លើការសិកា អនុវតថគធលមាង្នដល់ការបញ្ចប់ការជួសជុលដាំ្ក់កាលទើ
១ធនោះ។  
 

ឯកឧតថមបដនទមថ្ន ការលបកាសបិទគធលមាងជួសជុលដាំ្ក់កាលទើ១ធនោះបានបងាា ញឱរធ ើញកានដ់តចាស់ដថមធទៀតពើ
ធជាគជ័យម្នការអនុវតថធោលនធោបាយធលៅលបធទសរបស់រាជរដ្ឋឌ ភិបាលកមភុជា កបុងការពលងឹងចាំណងមិតថភាពជាមួយ     
ប ថ្ លបធទស   អងគការអនថរជាតិ ពិធសសជាមួយសាធារណៈរដឌកូធរ   ទាំងអភិវឌណនវ៍សិ័យធទសចរណ៍ាមរយៈការ
ពលងឹងការងារអភិរកស ជួសជុល សាំធៅធធឝើោ ង្រកាបាននូវសាទ នភាពធដើមម្នលបាងគលបាសាទបុរាណ   ជាធករមរតកដ៏
ម្ថវថ្នវ របស់ដូនាដខ្យរធដ្ឋយធគៀងគរធនធានជាំនួយពើខាងធលៅ រមួផសាំធនធានតធ ល់ខ្វួនរបស់កមភុជា។ មា ងធទៀតការងារអភិ
រកសលបាសាទបុរាណមិនលតឹមដតធដើមផើការ រដថរកាលបាងគលបាសាទ ដតដថមទាំងបានបធងកើតការងារជូនលបជាពលរដឌ ពិធសស
ធលើកកមភស់លបកួតលបដជងធលើវសិ័យធទសចរណ៍កមភុជាជាមួយលបធទស  ឱរមានកលមិតកានដ់តខ្ភស់ដថមធទៀត។  
 
ឯកឧតថមបញ្ញជ កថ់្ន ធជាគជយ័ម្នការជួសជុលលបាសាទលពោះពិធូរមិនដមនជាលទនផលដាំបូងម្នជាំនួយរាជរដ្ឋឌ ភិបាលសាធារ
ណៈរដឌកូធរ  ប ុធ ត្ ោះធទ កនវងមកសាធរណៈរដឌកូធរ  បានផថល់គធលមាងជាំនួយជាធលចើនសលមាបអ់ភិវឌណន៍ធសដឌកិចច និងសងគមធៅ
កមភុជា ដូចជាផវូវមិតថភាពកមភុជា-កូធរ  ជាធដើម និងសងឃមឹថ្ន រាជរដ្ឋឌ ភិបាលសាធរណៈរដឌកូធរ   និងមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធម៌
អនថរជាតិកូធរ   ាមរយៈទើភាប កង់ារម្នកិចចស លបតិបតថិការអនថរជាតិកូធរ  នឹងបនថពិនិតរលទនភាពកបុងការធលើកគធលមាងជួសជុល
លបាសាទ  ធពលអ គត។ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

គួរបញ្ញជ កថ់្ន គធលមាងស លបតិបតថិការរវាងអាជាញ ធរជាតិអបសរានិងមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធម៌អនថរជាតិកូធរ  រយៈធពល៣ឆ្ប ាំ
កនវងមកធនោះ បានជួសជុលរានហាលលបាសាទលពោះពិធូរ៖ ធបើកវគគបណថុ ោះប ថ្ លនិងតវ ស់បថូរបទពិធសាធនធ៍លើកិចចការអភិ
រកសនិងជួសជុលធបតិកភណឍ ធៅលបធទសកូធរ  ដល់អបកជាំ ញការដខ្យរមកពើ យកដ្ឋឌ ន កព់ន័ន ម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរាបាន
ចាំនួន៥២ ក់ វគគខ្វើចាំនួន២សបាថ  ៍បានចាំនួន៤០ ក ់ និងវគគខ្វើ៣ដខ្បាន១២ ក់ បធងកើតមនធើរពិធសាធនមួ៍យធៅអាជាញ ធរ
ជាតិអបសរាសលមាបពិ់ធសាធន៍ការងារទក់ទងនឹងការអភិរកសលបាសាទ។  
 
សលមាបជ់ាំហានប ធ ប ់អាជាញ ធរជាតិអបសរានិងមូលនិធិធបតិកភណឍ វបផធមអ៌នថរជាតិកូធរ   បានចុោះអនុសារណៈធោគយល់ោប
ធដើមផើបនថធៅដាំ្ក់កាលទើធដើមផើបនថគធលមាងអភិរកស ជួសជុលលបាសាទម្នលកុមលបាសាទលពោះពិធូរនិងលពោះលានជល់ដាំរ ើធៅ
បរធិវណអងគរធាំបនថ៕ 
 

      
 

     
 

ការអប់្រទំប្តិកភណឌ ដល់កុារជាំរៅុការយល់ដឹងខ្ផនកវប្បធម៌្ ខ្ដលវារម្វាររឱយាន្ការជួយពីអនក

ជាំនាៅប្ខ្ន្ថ ម្ទលើទា ង្ិកា 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៣ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ជាការរមួចាំដណកជាមួយវសិ័យអបរ់ ាំកបុងការបណថុ ោះប ថ្ លកុមារឱរសាគ ល់ពើលបាងគលបាសាទ លបវតថិភូមិសាស្តសថ និងវបផធម៌
លបម្ពណើ កបុងតាំបន ់  យកដ្ឋឌ នផសពឝផាយម្នអាជាញ ធរជាតិអបសរា បានបណថុ ោះប ថ្ លដល់សិសានុសិសសអាំពើធបតិកភណឍ
កបុងតាំបនអ់ងគរធៅសាលាបឋមសិកា   ុន ដសន សាឝ យធចក ចាំនួន២០០ ក ់ឱរសាគ ល់ ចូលរមួ ដថរកា ការ របុរាណដ្ឋឌ ន 
ទាំធនៀមទមាវ ប ់ជាំធនឿសាស  និងបរសិាទ នកបុងតាំបនដ់ដលពួកធគរស់ធៅ កាលពើម្ថងទើ១២ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ធមធរៀនសាំខាន់ៗធៅកបុងកមយវធិើនិោយអាំពើលបវតថិនិងភូមិសាស្តសថម្នភូមិសាឝ យធចក តួ ទើកុមារកបុងការរមួចាំដណកដថរកា
បុរាណដ្ឋឌ នកបុងភូមិ និងការអបរ់ ាំបរសិាទ ន ដដលបធលងៀនធដ្ឋយអបកជាំ ញបុរាណវទិានិងអបកជាំ ញបរសិាទ ន មានលកខណៈ
សាមញ្ដ ខ្វើៗ ងាយយល់ និងងាយអនុវតថាមសមលសបាមកលមិតថ្នប ក ់រមួទាំងការយល់ដឹងរបស់កុមារ។ ធលើសពើធនោះ លកុម
ការងារកប៏ានយកធសៀវធៅ កព់ន័ននឹងចាំធណោះដឹងទូធៅ ទាំធនៀមទមាវ ប់លបម្ពណើ  លបវតថិសាស្តសថ បាំនិនថយើៗរកាទុកកបុងប ត្
ល័យរបស់សាលា សលមាបស់ិសសអានបធងកើនចាំធណោះដឹងនិងកមានថផងដដរ។  
 
ដថវងកបុងកមយវធិើធលាកលសើ ធញ ប សាធយឿន  យកិាសាលាបឋមសិកាសាឝ យធចកបានដថវងអាំណរគុណដល់អាជាញ ធរជាតិ
អបសរាដដលបានបធងកើតកមយវធិើដម៏ានសារៈសាំខានធ់នោះធ ើង ធបើធទោះបើមានរយៈធពលខ្វើ ដតបានបដនទមចាំធណោះដឹងដផបកលបវតថិ
សាស្តសថ ភូមិសាស្តសថ និងជាំធនឿអបកលសុកដល់កុមារធៅទើធនោះបានសាគ ល់ ធ ើយអាចសធងកតបានធពលធគធៅចូលរមួកបុងកមយវធិើ
ទាំងធ ោះ។  
 
ធលាកលសើបនថថ្ន ការអបរ់ ាំធបតិកភណឍ ដល់កុមារ ជាំរុញការយល់ដឹង ការលសឡាញ់មរតកវបផធមក៌បុងភូមិ ដដលកាថ ធនោះ
ទមទរការជួយពើស គមននិ៍ងអបកជាំ ញបុរាណវទិាបដនទមធលើធមា ងសិកា ធល ោះកមយវធិើអប់រ ាំអនុវតថាមលកសួងកាំណត់ 
មិនសូវមានធពលធវលាធលចើន ចាំដណកសមតទភាពរបស់ធលាកលគូអបកលគូកធ៏ៅមានកលមិត មិនសូវយល់ចាស់ដូចអបកជាំ ញ
ដដលមានការសិកាលសាវលជាវចាស់លាស់ធ ោះធទ។ ពិធសស ការធៅបនថទាំធនៀមរបស់អបកលសុកកបុងស គមន៍ ការដណ ាំពើ
ចស់លពឹទន ចររកបុងភូមិ ការោាំលទពើលគួសារ កជ៏ាកាថ សាំខានក់បុងការឱរកុមារចងចាំ សាគ ល់ បានធ ើញ និងបណថុ ោះគាំនិតពួកធគ
ឱរដថរកានិងលសឡាញ់មរតកវបផធមទ៌ាំងធ ោះធដ្ឋយឯកឯងដដរ៕ 
 

     
 

     



www.apsaraauthority.gov.kh  នាយកដ្ឋា នផ្សព្វផ្ាយ 

    312 
ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីីការជីកម្រប្ឡាយតាម្ម្រពាំនផទដីនម្រពទ ើ  

ទដើម្បីការ រ និ្ងរកានម្រពទ ើកនុ ងឧ ាន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៣ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

ទ្ចកដ ជូីន្ដាំណឹង ដ្ ពីី ការកាត់ដកហូតទដើម្ទ ើ និ្ងកាត់ម្រកីខ្ម្កទ ើខ្ដលាន្ហានិ្ភ័យមា ្់ទៅតាម្

ប្រទិវណម្របាសា  កនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៤ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

្ិប្បកម្ែ បុ្រាណខ្ផនក្ិលបៈតាាំ ងលម្ា និ្ងទភលងខ្មែ រទៅ្ហរម្ន៍្កុដិ្ូរ                                                

  ួលបាន្ការោាំ ម្រ ទម្រចើន្ពី ា្ំណាក់ទភា ៀវទ ្ចរ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 
 
ជាធោលនធោបាយរបស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាកបុងការអភិរកសតាំបនអ់ងគរមានទាំង ជាំធនឿ សាស  សិលផៈ ទាំធនៀមទមាវ ប ់
រធបៀបរបបរស់ធៅ និងធលើកកមភស់ជើវភាពលបជាពលរដឌ អាជាញ ធរជាតិអបសរាដតងស ការ ផថល់ធោបល់ ជួយោាំលទស គម
ន ៍ធដើមផើឱរស គមន៍មានគាំនិតម្ឆបលបឌិត និងចូលរមួអភិវឌណនស៍ គមនខ៍្វួនធដ្ឋយខ្វួនឯង។  
 
ជាកដ់សថងធដ្ឋយធមើលធ ើញពើសកាថ នុពលសិលផៈបុរាណកបុងការទក់ទញធទសចរធដើមផើអភិវឌណនធ៍សដឌកិចចលបជាជន អាជាញ ធ
រជាតិអបសរាស ការណ៍ជាមួយលបធទសញូវធ សដ នាមរយៈគធលមាង (ACHA) បធងកើតស គមនកុ៍ដិសូរធ ើងធៅឆ្ប ាំ
២០១០ ធៅភូមិរហាលនិងលសោះលសង់ខាងធជើង ធដើមផើធលើកតម្មវសិលផៈដខ្យរផងនិងបធងកើនជើវភាពលបជាជនកបុងតាំបនឱ់រ
កានដ់តលបធសើរផង ធល ោះអបកលសុកធៅភូមិធនោះមានចាំធណោះជាំ ញខាងសិលផៈសិបផកមយោ ងចាំ្នពើដូនារ ូតមកដល់
បចចុបផនប។  
 
ធលាក សាំ កុសល មស្តនថើ យកដ្ឋឌ នធរៀបចាំដដនដើនិងលគបល់គងលាំធៅដ្ឋឌ នកបុងឧទានអងគរនិងលគប់លគងគធលមាងបានឱរដឹងថ្ន 
ស គមន៍កុដិសូរមានបធលមើធសវាកមយពើរ គឺរធទោះធទសចរនិងសិបផកមយ។ ប ុដនថបចចុបផនបរធទោះធោធទសចរបានធាវ កចុ់ោះសល់លតឹម
៤រធទោះប ុធ ត្ ោះ ធដ្ឋយសារកាថ ធភញៀវ ការផសពឝផាយមិនបានទូលាំទូលាយ ការងាកធៅធលបើធលគឿងយនថកបុងរបរកសិកមយ និង
ទមាវ បល់បជាជនលកធ់ោធពញកមាវ ាំងធចញធពលដកសធូងរចួ ធទើបមិនមានធោសលមាបដឹ់កជញ្ជូ ន។ ធដ្ឋយដ ក សិបផកមយ
ចមាវ កនិ់ងឧបករណ៍ធភវងដខ្យររបស់លបជាជនទាំង៤៨លគួសារ គឺធៅដតទទួលបានការធពញនិយម ធ ើយមានការោាំលទធលចើនពើ
សាំ្កធ់ភញៀវធទសចរជាតិ អនថរជាតិ និងឈយួញ។  
 
ធលាក កុសល បដនទមថ្ន ធដើមផើអភិវឌណន៍សមតទភាពដផបកសិបផកមយ លកុមការងារក៏បាន ាំលបជាជនធៅទសសនកិចចសិកាធៅ
ធលៅលសុកនិងធលៅលបធទសផងដដរ ធដើមផើដសឝងយល់បដនទមពើកាចច់មាវ ក ់ បធចចកធទសកបុងការធធឝើថ្នមានអឝើដដលខុ្សដបវកពើ
តាំបនខ់្វួន។ ាមរយៈគធលមាងកុដិសូរ ក៏ ាំទើផារដល់លបជាជនផងដដរ ធដ្ឋយការមានសិទនិយកសមាម រៈធៅលក់ធៅពិពរ៌ណ៍
ថ្នប កធ់ខ្តថ និងអងគរសស្តងាក នជាធដើម។  
 
ធលាក  ុាំ ធសឿត បានឱរដឹងថ្ន ធលាកមានជាំ ញខាងចមាវ កធ់ឈើតូចៗនិងរធទោះធោ ជាង២០ឆ្ប ាំមកធ ើយធៅភូមិរហាល។ 
កាលមិនទន់ចូលជាសមាជិកស គមនកុ៍ដិសូរ ការលក់ដូរមិនសូវមានទើផារធលចើនធទ ដតធលកាយធពលមានសមាគមនធ៍នោះ 
អាជាញ ធរជាតិអបសរានិងលបធទសញូវធ សដ នបានបធងកើនការផសពឝផាយ ធធឝើឱរធភញៀវធទសចរជាតិ-អនថរជាតិបានសាគ ល់ធលចើន 
ធ ើយខ្វោះបានមកទិញដល់កដនវង ធពលខ្វោះផលិតមិនទនត់លមូវការទើផារធទ ធ ើយធយើងមានសិទនិយកធៅលកធ់ៅកបុង
លពឹតថិការណ៍ធាំៗកបុងធខ្តថធសៀមរាបផង។ ធលើសពើធនោះ គធលមាងកប៏ាន ាំធៅទសសនកិចចធៅកាំពង់ឆ្ប ាំង កាំពងស់ភឺ និងលបធទស
ធវៀត្ម ធដើមផើធមើលពើការផលិតសិបផកមយរបស់ធគ ទុកជាបទពិធសាធនម៍កម្ចបលបឌិតបដនទមធលើអឝើដដលខ្វួនមាន។ 
  
ជាអបកជាំ ញធធឝើរធទោះធោដដលធចោះតោប ពើអបកភូមិដដរធ ោះ ធលាក វនួ ហា ង បានលបាប់ថ្ន ការលក់ចមាវ កធ់ឈើវតទុអនុសាវរ ើយ៍
ធៅទើធនោះ ទទួលបានកម្លមគួរសមាមដខ្មានធភញៀវតិច-ធលចើន និងលក់ឱរឈយួញ។ ដតអឝើដដលជួបការលាំបាក គឺការរកធឈើមក
ធធឝើចមាវ កពិ់ធសសកបុងរដូវធភវៀង ្មួយតម្មវធឈើសពឝម្ថងកធ៏ ើងម្ថវ ធ ើយទិញទុកយូរ វាកខូ៏្ចធទៀត។ ធលាក ហា ង ក៏
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

សាំណូមពរឱរអាជាញ ធរជាតិអបសរាជួយយកចិតថទុកដ្ឋកធ់លើដផបកបរសិាទ ន និងផសពឝផាយពើស គមន៍កុដិសូរឱរបានធលចើន 
ធដើមផើអភិរកសរបរសិបផកមយសិលផៈមួយធនោះ ធ ើយធលាកក៏មានទទួលបធលងៀនសិសសធដ្ឋយមិនគិតម្ថវផងដដរ។  
 

សលមាបល់គួសារអបកលសើ ធលពឿង សាធអឿម ដដលជាំ ញខាងផលិតឧបករណ៍ធភវងដខ្យរាាំងពើឆ្ប ាំ១៩៩២ មានសាធដៀវ លទ ជា
ធដើមធ ោះ បានធលើកធ ើងថ្ន របរធនោះជួនកាលដ្ឋចខ់ាវ ាំងធធឝើមិនទន ់ ជួនក៏បានតិច ាមធភញៀវធកើនធ ើងឬធាវ កចុ់ោះ ធ ើយអបក
ទិញយកធៅលកប់នថមានទាំងដខ្យរនិងម្ថ។ ាមរយៈរបរធនោះ ធធឝើឱរលគួសារអបកលសើមានជើវភាពសមរមរ ធ ើយមិនបាចច់ាំ្ក 
លសុក កូនធៅកប៏ានធរៀនសូលត និងបនថធផធរមរតកម្នចាំធណោះទាំងធនោះដល់កូនធៅផងដដរ ធដើមផើកុាំឱរបាត់បង់៕ 
 

      
 

     
 

្ិ្សថ្នន ក់ ី៤,៥ និ្ង ី៦   ួលការអប់្រឱំយទចេះកាត់ប្ន្ថយ ា្ំរាម្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ១៨ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 

សិសានុសិសសដដលកាំពុងធរៀនថ្នប កទ់ើ៤,៥ និងទើ៦ ធៅកបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ទទួលបានការបណឋុ ោះប ថ្ លកបុងគធលមាង
អបរ់ ាំបរសិាទ ន ដដលជាគធលមាងស ការជាមួយអាជាញ ធរជាតិអបសរា សាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន (JQA) មនធើរអបរ់ ាំ យុវជន 
និងកើឡា និងសាកលវទិាល័យ សូ ឝើោ ។ សិសានុសិសសទាំងធ ោះ លតូវបានអបរ់ ាំឱរសាគ ល់សាំរាម លបភពដដលប ឋ្ លឱរ
មានសាំរាម រធបៀបកាតប់នទយសាំរាម រមួនិងដាំធ្ោះលសាយជាធដើម។ល។  
 
ការអប់រ ាំបរសិាទ នចាំធ ោះកុមារតូចៗ លតូវបានធមើលធ ើញថ្នមានលបសិទនភាពខ្ភស់ ធល ោះវាជាលគឹោះសលមាប់ការអប់រ ាំធៅធពលពួក
ធគធរៀនថ្នប ក់ខ្ភស់ និងកាវ យជាពលរដឌដល៏ាមួយរូប ធពលអ គត។ សាលាបឋមសិកាគាំរូ៣ លតូវបានគធលមាងធលជើសធរ ើស
ធដើមផើអនុវតថន៍កមយវធិើអបរ់ ាំបរសិាទ ន ធៅកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ។  
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 
របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 
ធលាក ធៅ គឹមលាង តាំ្ងសាកលវទិាល័យ សូ ឝើោ  និងជាលគូបធងាគ លកបុងវគគបណឋុ ោះប ថ្ លខាងធលើបានឱរដឹងថ្ន 
ធមធរៀនសបូលសាំខានស់លមាប់ការអប់រ ាំកុមារទកទ់ងនឹងបរសិាទ នធនោះ ដាំបូងឱរធកយងទាំងធ ោះយល់ដឹងធតើអឝើជាសាំរាមជាមុនសិន 
និងថ្នធតើរាល់ម្ថងពើលពឹកដល់យប ់ ពួកធគបានធធឝើអឝើខ្វោះទក់ទងនឹងបរសិាទ ន ដូចជាការមុជទឹក ធដ្ឋោះធធយញ។ល។ ធលាកបដនទម
ថ្ន ធៅធពលពួកធគចបធ់ផថើមយល់ពើបញ្ញា ទាំងអស់ ធ ោះពួកធគនឹងងាយចប់បាន និងយល់ពើផលប ោះ ល់បរសិាទ ន។ ធលាក 
គឹមលាង ពនរល់ថ្ន បវងធ់មធរៀនដដលដ្ឋកប់ធលងៀន គឺអនុវតថនា៍មកង PDCA គឺPlan (ដ្ឋកធ់ោលធៅ ធរៀបចាំដផនការធដើមផើ
កាតប់នទយសាំរាម) Do (ចបធ់ធឝើធៅាមដផនការដដលបានគិត) Check (ាមដ្ឋនធមើលថ្ន ធតើបានសធលមចធោលធៅ
ប ុ ត្ )? និង Act ( ធតើលតូវធធឝើោ ង្ធទើបរតឹដតលបធសើរ)?  
 
ធបើាមការពនរល់របស់ធលាក ធៅ គឹមលាង សាលាបឋមសិកាចាំនួន៣ ដដលលតូវបានធលជើសធរ ើសជាសាលាគាំរូសលមាបអ់នុ
វតថនគ៍ធលមាងធលើកធនោះមានសាលាបឋមសិកាធោកធលគើល សាលាបឋមសិកាដូនឳ និងសាលាបឋមសិកាលត ាំងសាឝ យ។ 
គធលមាងធនោះបានលបមូលសិសសទាំង៣ថ្នប កប់ញ្ចូ លោប មានសិសសថ្នប កទ់ើ៤,៥ និងទើ៦ ធដើមផើបធលងៀនពើធមធរៀនបរសិាទ នធផសងៗ
ចាំនួនមួយលពឹក ធ ើយពួកធគនឹងឆវងកាត់ការអនុវតថតធ ល់ជាមួយលគូបនធុកថ្នប កច់ាំនួន ៣ដខ្បដនទមធទៀត។  
 
កបុងគធលមាងអបរ់ ាំបរសិាទ នធៅលពឹកម្ថងទើ១៧ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨ ដដលធធឝើធៅសាលាបឋមសិកាធោកធលគើល ធលាក សាតុរ ុ
តាំ្ងសាទ ប័នធា គុណភាពជប ុន បានឱរដឹងថ្ន ការអប់រ ាំធនោះពិតជាសាំខាន់្ស់ ធដើមផើឱរពួកធគមាប ក់ៗមានទឹកចិតថ
ចងចូ់លរមួសមាា តបរសិាទ ន ធ ើយមិនដមនដតធរឿងសាំរាមដតមួយមុខ្ធទ ធបើនិោយពើសាំរាមគឺចបធ់ផថើមពើការមិនធចលសាំរាម
 សវាល សកាល ធចោះលគបល់គង ការកាតប់នទយ និងការមិនធលបើ ួសតលមូវការជាធដើម។ ធលាក សាតុរ ុ ទទលួសាគ ល់ថ្ន 
ការអប់រ ាំឱរមនុសសចូលរមួសមាា តបរសិាទ នធនោះ គឺលតូវការធលបើធពលយូរបនឋិច លតូវការការចូលរមួ ដូធចបោះធ ើយធទើបគធលមាងចប់
យកកូនសិសសថ្នប កប់ឋម ធដ្ឋយរ ាំពឹងថ្ន ពួកធគនឹងចបធ់ផថើមយល់ពើបញ្ញា ធនោះាាំងពើធពលធនោះធៅ និងរ ូតដល់ពួកធគកាវ យ
ជាពលរដឌលាមួយរូបកបុងសងគម។  
 
គួររមវឹកថ្ន ធនោះជាធលើកទើ១១ ធ ើយ ដដលកមយវធិើអបរ់ ាំបរសិាទ នលតូវបានធរៀបចាំធៅាមសាលាបឋមសិកាកបុងតាំបនរ់មណើ យ
ដ្ឋឌ នអងគរ ធលកាយគធលមាងធនោះចបធ់ផថើមដាំធណើ រការាាំងពើឆ្ប ាំ ២០០៤មក។ គធលមាងធនោះបានចូលមកកបុងតាំបនអ់ងគរ ពើធល ោះ
សាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន បានធធឝើការបញ្ចូ លលបព័ននលគបល់គងបរសិាទ ន ISO 14001 ធៅកបុងអាជាញ ធរជាតិអបសរា ធ ើយ
ធដើមផើធធឝើសកមយភាពតធ ល់ សាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន ក៏បានដាំធណើ រការគធលមាងរបស់ខ្វួន ធដើមផើជាចាំធណោះដឹងចាំធ ោះធកយងៗ
ឱរមានទមាវ ប់លាទកទ់ងនឹងបរសិាទ នចបព់ើតូចៗតធៅ៕ 
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ឯកសារព័ត៌មានផាយធៅធលើធគ ទាំព័រ និងប ថ្ ញទាំ ក់ទាំនងសងគម 

របស់អាជាញ ធរជាតិអបសរាលបចាំឆ្ប ាំ២០១៨ 

 

     
 

្ិ្សថ្នន ក់ប្ឋម្្ិកាកនុ ងរម្ណីយ ឋ ន្អងគ រជ្ញង ៣០០នាក់   ួលបាន្ការអប់្រឱំយទចេះកាត់ប្ន្ថយ ា្ំរាម្ 

ផាយធៅម្ថងទើ ២១ ដខ្ ធបូ  ឆ្ប ាំ ២០១៨ 

 
សិសសបឋមសិកាចាំនួន ៣សាលាដដលសរុបចាំនួន ៣៥១ ក ់ បានទទួលការអបរ់ ាំបរសិាទ ន ដដលកមយវធិើធនោះធរៀបចាំធ ើង
ធដ្ឋយសាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន Japan Quality Organization ធកកាតថ់្ន (JQA) អាជាញ ធរជាតិអបសរា សាកលវទិា
ល័យ សូ ឝើោ  និងមនធើរអបរ់ ាំ យុវជន និងកើឡាធខ្តថធសៀមរាប។ សិសសដដលលតូវបានបធលងៀនមានថ្នប កទ់ើ ៤ដល់ទើ៦ ធៅ
ាមសាលាចាំនួន៣ កបុងរមណើ យដ្ឋឌ នអងគរ មានសាលាបឋមសិកាធោកធលគើល សាលាបឋមដូនឳ និងសាលាបឋមសិកា 
លត ាំងសាឝ យ។  
 
ធលាក ធៅ គឹមលាង តាំ្ងសាកលវទិាល័យ សូ ឝើោ  និងជាលគូបធងាគ លកបុងកមយវធិើអប់រ ាំបរសិាទ នខាងធលើបានធលើកធ ើង
ថ្ន កមយវធិើអបរ់ ាំធលើកទើ១១ធនោះ បានបញ្ចបធ់ដ្ឋយធជាគជ័យ និងដដលមានសិសសជាង ៣០០ កចូ់លរមួ។ សលមាបធ់លាក គឹ
មលាង ការអបរ់ ាំបរសិាទ នធលើកុមារតូចៗពិតជាមានសារសាំខាន់្ស់ ធល ោះវាជាលគឹោះសលមាបកុ់មារទាំងធ ោះ ធៅធពលពួក
ធគកាវ យជាពលរដឌដដលយល់ពើបរសិាទ ន និងតម្មវធបតិកភណឍ ដដលធៅជុាំវញិខ្វួន។  
 
ធបើាមការបញ្ញជ ករ់បស់ធលាក គឹមលាង ធមធរៀនអបរ់ ាំបរសិាទ នធៅធពលធនោះ កដូ៏ចការបធលងៀនធលើកមុនៗដដរ គឺអបរ់ ាំកុមារឱរ
យល់ពើបញ្ញា បរសិាទ ន ដូចជាការទុកដ្ឋកស់ាំរាម លបភពដដលប ឋ្ លឱរមានសាំរាម និងដាំធ្ោះលសាយធដើមផើឱរមានបរសិាទ ន
សាា តជាធដើម។ ធលាកបដនទមថ្ន ធៅធពលពួកធគចបធ់ផថើមយល់ពើបញ្ញា ទាំងអស់ ធ ោះពួកធគនឹងងាយចប់បាន និងយល់ពើ
ផលប ោះ ល់បរសិាទ ន។ ធលាកពនរល់ថ្ន បវងធ់មធរៀនដដលដ្ឋកប់ធលងៀន គឺអនុវតថនា៍មកង PDCA គឺPlan (ដ្ឋកធ់ោលធៅ 
ធរៀបចាំដផនការធដើមផើកាតប់នទយសាំរាម) Do (ចបធ់ធឝើធៅាមដផនការដដលបានគិត) Check (ាមដ្ឋនធមើលថ្ន ធតើបាន
សធលមចធោលធៅប ុ ត្ )? និង Act ( ធតើលតូវធធឝើោ ង្ធទើបរតឹដតលបធសើរ)?  
 
គួររមវឹកថ្ន កបុងគធលមាងអបរ់ ាំបរសិាទ នធនោះមានរយៈ៤ម្ថង គឺចបព់ើម្ថងទើ១៧ ដល់ម្ថងទើ២០ ដខ្ធបូ ឆ្ប ាំ២០១៨។ ការអបរ់ ាំបរសិាទ ន
សរុបចាំនួន ៣៥១ ក ់ កបុងធ ោះធៅសាលាបឋមសិកាធោកធលគើលមានចាំនួន ៤៨ ក ់ សាលាបឋមសិកាដូនឳចាំនួន 
១៨២ ក ់ និងសាលាបឋមសិកាលត ាំងសាឝ យ ចាំនួន ១២១ ក។់ ធនោះជាធលើកទើ១១ ធ ើយ ដដលកមយវធិើអបរ់ ាំបរសិាទ ន
លតូវបានធរៀបចាំធៅាមសាលាបឋមសិកាកបុងតាំបនរ់មណើ យដ្ឋឌ នអងគរ ធលកាយគធលមាងធនោះចប់ធផថើមដាំធណើ រការាាំងពើឆ្ប ាំ 
២០០៤មក។ គធលមាងអបរ ាំបរសិាទ នបានចូលមកកបុងតាំបនអ់ងគរ ធលកាយសាទ បន័ធា គុណភាពជប ុន បានធធឝើការបញ្ចូ ល
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