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ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 1

សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន និងសមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្ ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន 
ក្ុងឱកាសអបអរសាទរ ការដ្កប់ញ្ចយូ លតរាសាទសំប យូរពតពគកុ ក្ុងបញ្ជី 

មបត្កភណ្ឌ ពិភពមោក ( មៅពហកុីឡាដ្ឋា នោត្ អ យូឡាំពិក )

លមាទនភាពោតិបេ្មរបដេតំ៉ន់ប្រាសាទសំ៉ូរពប្ពគុក ប្តរូវរានដាក់៉ញូ្េកនាុង៉ញជ លីល៉តិកភណ្ពិភពលោក

  តរាសាទសំបយូរពតពគកុ ោសម្បត្តេមបត្កភណ្ឌ  

ពិភពមោក ោមមាទនភាពោត្ មិនសមនមមាទនភាព 

របសប់គុ្គល

 ... េ្ុក៏ំសូមយកឱកាសលនះ លដើម្បលីសបមតេងនូវការអរគុណ 

និងលកាតសរលសើរ ចំលោះ៉ង៉្ូនជនរមួោតិ កនាុងលន្ះទំាង 

ប្ពះសង្ឃ ទំាងប្គេស្ថ សិស្ និស្តិ ក៏ដូចោ ៉ ណាតេ ៉ក្ 

នលោរាយ សង្គមសុលីវេិ បដេរានចូេ រមួលៅកនាុងការ 

អ៉អរសាទរកាេពលីពៃងៃទលី១០ បេកក្កដា កន្ងលៅលនះ លដាយ 

លៅតាមប្គឹះសា្ថ នសិកសា សា្ថ ៉័ន ក៏ដូចោ ទលីកបនង្ន្ន្ 

បដេអាចលធវើលៅរាន រមួគ្នា វយគង  ទូងស្គរ ទះលរា៉ាត វយ 

រគំ្ង លដើម្បលីអ៉អរសាទរនូវពិធលី៉ញូ្េតំ៉ន់សំ៉ូរពប្ពគុក

លៅកនាុង៉ញជ លីល៉តិកភណ្ពិភពលោក ។  លយើងពិតោរាន 

៉ង្ហា ញឲ្យល�ើញថា សម្បតតេិរមួ ស៉បាយរមួ លេើយលនះោ 

លមាទនភាពរ៉ស់ ោតិលយើងទំាងមូេ មិនបមនោរ៉ស់ផ្តេ ច់

មុេរ៉ស់អនាកណាមួយលទ ។

(ដកស្រង់ប្រសា្រន៍ ្រម្តេចមេមោ ក្នុងពិធីអ្រអរសាទរ ការ្រញ្ចូ លេំ្រន់បរាសាទ ្ំរ្រចូរពបពគនុក ោម្រេិកភណ្ឌ  ពិភពមោក)
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សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

យកព្ងៃទី១០ សខកកកាដ្ ោទិវាចងចាកំារបញ្ចយូ ល 

តរាសាទសបំ យូរពតពគកុ ោសម្បត្តេមបត្កភណ្ឌ ពិភព 

មោក  

េ្ុំក៏សូមយកឱកាសលនះ លដើម្បលីបៃង្នូវការលកាតសរលសើរ  

ចំលោះគណៈប្៉តិភូដ៏មានសមត្ថភាពរ៉ស់លយើង បដេដឹក 

នំ្លដាយលោកជំទាវ មភឿង សកណុា ៉នតេពលីសលមតេចវ ិ៉ ុេ 

៉ញ្ញា  សខុ អាន ។  គណៈប្៉តិភូលោរលពញលដាយសមត្ថភាព 

រ៉ស់លយើង លទាះ ល៉ីោគ្នា តិច ក៏ ៉៉ាុបនតេលយើងមានេទធាភាពនឹង

លធវើឲ្យសា្ថ ៉័នអនតេរោតិមួយលនះទទួេយកតាមសំលណើ រ៉ស់ 

រជរដា្ឋ ភិរាេកមុ្ោ ។ ពៃងៃលនះលយើងពិតោ (មាន) លមាទន- 

ភាពខំ្ាងណាស់ បដេរានលកើតោជនោតិបេ្មរ ោលករ តេិ៍បដេ 

ដូនតារាន៉ន្េ់ទុកនូវមរតកោ៉ាងលប្ចើន ។ សង្ឃមឹថា 

ោមួយនឹងវតតេមាន ពនមនុស្ចាស់លៅទលីលនះ ក្មយួៗយុវជន 

ទំាងឡាយ និង៉នតេនូវសា្ម រតលីសសឡាញ់នូវវ៉្បធម៌ោតិ ។  

អនុញ្ញា តឲ្យេំុ្យកឱកាសលនះ លដើម្បលីប្៉កាសថាលយើងនឹង 

យកពៃងៃទលី១០ បេកក្កដា ោលរៀងរេ់ឆ្នា លំដើម្បលីលធវើោទិវ ពនការ 

ចងចំាកនាុងការដាក់តំ៉ន់សំ៉ូរពប្ពគុក លៅោសម្បតតេិល៉តិក- 

ភណ្ពិភពលោក ។

លេតុអវលី រានោលយើងប្តរូវលធវើោ៉ាងដូលចនាះ ? លយើងប្តរូវរេឹំក 

ពលីករណលី មុនៗដូចោ ប្រាសាទប្ពះវហិាររានដាក់ចូេនូវ 

៉ញជ លីល៉ តិកភណ្ពិភពលោកលៅពៃងៃទលី៧ បេកក្កដា ឆ្នា ២ំ០០៨។  

៉ន្ទោ ៉់ពលីប្រាសាទអង្គរ បដេរានដាក់៉ញូ្េកនាងុ៉ញជ លីល៉តិ-

កភណ្ពិភពលោកលៅឆ្នា  ំ១៩៩២ ។ លៅពៃងៃទលី៨ បេកក្កដា 

េ្ុំសំុរេឹំកចំណុចប្ពឹតិតេការណ៍លនះ៉នតេិច លដើម្បលីលយើងទំាង 

អស់គ្នា លធវើការចងចំា។  ពៃងៃទលី៧ បេកក្កដា ឆ្នា ២ំ០០៨ ប្រាសាទ 

ប្ពះវហិារ ប្តរូវរានដាក់៉ញូ្េោល៉តិកភណ្ពិភពលោក 

លេើយប្តរូវរានអ៉អរសាទរ លចញសារអ៉អរសាទរ លៅពៃងៃ 

ទលី៨ បេកក្កដា និងការអ៉អរសាទរលៅទលីប្ករុងភនាំលពញ លគ្ះ 

ជួងលៅទូទំាងប្ពះរោណាចប្កកម្ោុ លៅពៃងៃទលី ៩ បេ កក្កដា  

លដាយលៅទលីលនះ មានការលធវើពិធលីដឹកនំ្គណៈប្៉តិភូលដាយ 

សលមដេចវ ិ៉ ុេ៉ញ្ញា  សខុ អាន មកលធវើពិធលីសាវ គមន៍ោ៉ាង  

ស៉បាយរ លីករយ ។

ឯចំលោះ តំ៉ន់ប្រាសាទសំ៉ូរពប្ពគុក ប្តរូវដាក់៉ញូ្េោ 

ល៉តិកភណ្ពិភពលោកលៅពៃងៃទលី៨ បេកក្កដា លេើយសារ 

រ៉ស់េ្ុំប្តរូវរានលចញលៅពៃងៃទលី៩ បេកក្កដា លេើយកំណត់ 

យកលមា៉ាង ១០ ពៃងៃទលី១០ បេកក្កដា លធវើការអ៉អរសាទរតាម 

រយៈ ពនសកម្មភាពរមួរ៉ស់ប្៉ោោតិទំាងមូេ ។ ដូលចនាះ 

សកម្មភាពតំ៉ន់ទំាងពលីរលនះ ទំាងប្រាសាទប្ពះវហិារ ទំាង 

ប្រាសាទសំ៉ូរពប្ពគុក គឺលយើងលធវើពិធលីបតមួយលដើម្បល៉ី ំផុសនូវ

ចិតតេគំនិតរ៉ស់ប្៉ោពេរដ្ឋកម្ុោរ៉ស់លយើង អំពលីការ 

សសឡាញ់នូវវ៉្បធម៌ោតិ ។

ទំាងអសគ្់្មធ្ោីក យូនក្ញ្យូ  ការពារសិល្បៈ 

វប្បធម ៌អក្សរសាសសតេ ទមំនៀមទោំប ់រ យូបី និងអរ យូបី

៉ញ្ហា បដេលយើងប្តរូវលចាទសួរថា លេតុអវលីរានលយើងប្តរូវ 

លធវើកិចក្ារង្រលនះ ? ប្៉សិនល ើ៉ប្៉លទសលយើងលោរលពញលៅ 

លដាយវេេសាច់ ប្៉សិនល ើ៉ប្៉លទសលយើងលោរលពញលៅ 

លដាយការកា៉់សម្ា៉់ និងោទលីោនពិឃាត ប្៉ បេេ ោ

គ្្ម នការចំារាច់ណាមួយលដើម្បលីឲ្យលយើងលធវើកិច្ការង្រលនះ 

លទ ។  ៉៉ាុបនតេលយើងប្តរូវដឹងថា ប្៉លទសកម្ុោ គឺោប្៉លទស 

បដេសម្ូបរលៅលដាយប្រាង្គប្រាសាទ បដេប្ពះមហាក្ប្ត 

និង៉ុពវ៉ រុសរ៉ស់លយើងរានេិតេំកសាងលឡើង ។ លយើងទំាង 

អស់គ្នា ប្តរូវបតការោរ ល ើ៉សិនោលយើងោកូនកតញញាូ ។ មិន 

ប្តឹមបត (មិន) ៉ំផ្្ញលទ ៉៉ាុបនតេប្តរូវការោរ ។

ម្យ៉ាងលទៀត សិេ្បៈវ៉្បធម៌ អក្រសាសសតេ ទំលនៀមទំោ៉់ 

ដ៏សម្ូបរប៉៉ ចំារាច់តប្មរូវឲ្យលយើងប្តរូវលធវើកិច្ការដ៏លប្ចើន 

លយើងលៅមានប្រាសាទលកាះលករ តេិ៍ លយើងលៅមានប្រាសាទ 

៉ន្ទោ យឆ្្ម រ លយើងលៅមានភនាំគូបេន និងលៅមានកបនង្ដពទ 

លទៀត បដេលយើងប្តរូវលធវើ ។

លនះគឺោតួន្ទលីពនពេរដ្ឋកម្ុោ ពនកូនបេ្មរបដេរាន 

លកើតលេើដលីលនះ ។ អវលីបដេលយើងរានលធវើលនះ គឺលដាយ សារដូន 

តា លយើង៉ន្េ់ទុកឲ្យ ។   ដូនតា និងប្ពះរោប្គ៉់ជំន្ន់រ៉ ស់ 
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លយើងរានប្៉ឹង និងដឹកនំ្កសាង ោមួយនឹង៉ុពវ៉ ុរសោតិ 

រ៉ស់លយើង ។ លយើងោអនាកជំន្ន់លប្កាយ ប្គ្ន់បតការោរ 

គឺការោរមិនរាន គឺោកូនអកតញញាូ ។ 

មបត្កភណ្ឌ វប្បធម ៌មានអនតេរសកម្ម មសដឋាកិច្ចសង្គម

…លយើងប្តរូវលមើេល�ើញថា ៉ញ្ហា វ៉្បធម៌ល៉តិកភណ្ ឬ 

សិេ្បៈ មិនបមនោ៉ញ្ហា ដាច់លដាយ បឡកលន្ះលទ ។ វោ៉់

ោក់ព័នធាោមួយនឹង៉ញ្ហា លសដ្ឋកិចស្ង្គមផងបដរ។ លយើង    

រានេិតេំ៉លង្កើតឲ្យមានសា្ថ នភាពពលីសូន្យលទសចរ មកដេ់ 

ោង ៥ ោនលទសចររចួលសសចលៅលេើយ តាមរយៈការលប្ ើ៉ 

ប្រាស់នូវសម្បតតេិបដេដូនតារាន៉ន្េ់ទុក ។ លរឿងទំាង 

ឡាយបដេលយើងរានលធវើ គឺោចំណងទាក់ទងោចុងបេ្ 

លប្ចើន ពនចំណងមួយ ។  លយើងលធវើទាក់ទងោមួយនឹងការការ 

ោរល៉តិកភណ្វ៉្បធម៌រ៉ស់លយើង ក៏ ៉៉ាបុនតេវមានអនតេរសកម្ម 

ចំលោះ៉ញ្ហា លសដ្ឋកិច ្និងសង្គមផងបដរ ។ កំលណើ នលសដ្ឋកិច្ 

ដ៏ធំលធង ក៏រានមួយភាគធំលចញមកពលីលទសចរណ៍ បដេចាក់ 

៉ញូ្េលៅកនាុងលសដ្ឋកិចោ្តិ និង៉លង្កើតការង្រ និងមុេរ៉រ 

សប្មា៉់ប្៉ោពេរដ្ឋរ៉ស់លយើង ។ អនតេរសកម្មលៅទលីលនះ 

មិនប្តរូវលមើេសសាេលន្ះលទ ប្៉លទសោលប្ចើនរានយក 

វស័ិយលទសចរណ៍ គឺោលគ្េលៅ ពនការលធវើឲ្យមានកំលណើ ន 

លសដ្ឋកិច ្និងការង្រលធវើ ជូនប្៉ ោ ជនរ៉ស់លគ ។

ប្៉លទសរ៉ស់លយើងលធវើកិចក្ារទាក់ទិននឹងវ៉្បធម៌ ក៏ ៉៉ាបុនតេ 

វរានផតេេ់ផេមកវញិ មិនប្គ្ន់បតកិចក្ារោរ និង អភិរក្ 

និងអភិវឌ្ឍនូវវ៉្បធម៌ ៉៉ាលុណាណ ះលទ ក៏ ៉៉ាបុនតេវរានផតេេ់ឲ្យលយើង 

ោមួយនឹងកំលណើ នលសដ្ឋកិច ្ក៏ដូចោការង្រលធវើសប្មា៉់ 

ពេរដ្ឋ ក៏ដូចោ ការរមួចំបណកកាត់៉ន្ថយភាពប្កលីប្ក  

សប្មា៉់ប្៉ោពេរដ្ឋរ៉ស់លយើង ។ លនះលេើយោកិចក្ារ 

បដេលយើងប្តរូវលធវើ លេើយប្តរូវចងចំាថា កូនលៅជំន្ន់លប្កាយ 

ប្តរូវបតេិតេំការោរអភិរក្ផង អភិវឌ្ឍផង លៅកនាុង៉ញ្ហា  

វ៉្បធម៌រ៉ស់លយើង ។

 ប្៉លទសមួយចំនួនរានដាក់នូវ៉ញជ លីលសនាើសំុលៅអង្គការ 

យូលណស្ក ូ២០ឆ្នា  ំឬជិត ៣០ឆ្នា  ំរចួមកលេើយ បតមិនទាន់រាន 

ប្តរូវអនុម័តទទួេយកលដាយអង្គការយូលណស្កលូន្ះលទ ។ 

ក៏ ៉៉ាុបនតេប្ពះរោណាចប្កកម្ុោ ដាក់មួយរានមួយ ដាក់ 

ពលីររានពលីរ ដាក់ ល៉ីរាន ល៉ី ។ េ្ុ ំសំុលេើកលៅទលីលនះលដាយសង្កត់ 

ធងៃន់លេើចលង្្ក ម៉ញ្ហា  ពនទិដ្ឋភាពនលោរាយលសដ្ឋកិច្ 

សង្គមផងបដរ ។

កត្តេ ទី ១ សនតេភិាពគ្្ម នសសង្្គ មនាឲំ្យមោគជយ័       

ក្ងុការដ្ក់្ បំនត់រាសាទសំបយូរពតពគកុ

ចំណុចលនះ វមានសារៈសំខាន់ខំ្ាងណាស់ បដេជនរមួ 

ោតិរ៉ស់លយើងប្តរូវចងចំា ។  វតតេមានពនសនតេភិាពបដេរាន 

នំ្ឲ្យលយើងនូវការឯកភាពោតិោលេើកដំ៉ូងលៅកនាុងប្៉វតតេិ- 

សាសសតេរ៉់សិ៉ឆ្នា  ំឬរ៉់រយឆ្នា  ំវរានផតេេ់ឱកាសប៉៉លនះ 

មកដេ់លយើង។ អតលីតប្ពះមហាក្ប្តសលមតេចប្ពះ នមរ្តេម 

សីហន ុប្ពះអង្គរានយកប្ពះទ័យទុកដាក់ោ៉ាងខំ្ាង ។  បត 

គួរឲ្យលសាកសាតេ យ  រដ្ឋប្៉ហារមួយរានមកដេ់ទម្ាក់ប្ពះ 

អង្គលចញពលីដំបណង លដើម្បលីរ៉ស់បដេលៅថា ការផ្្ស់ ៉ តេរូ ។   

បតការផ្្ស់៉តេូរលន្ះរាននំ្មកនូវការឈចឺា៉់រ៉់មិនអស់       

មិនថាបតការកា៉់សម្ា៉់លៅលេើប្៉ោជនលទ ក៏ ៉៉ាបុនតេប្៉លទស 

រ៉ស់លយើងគ្្ម នឱកាសសប្មា៉់ការអភិវឌ្ឍណាមួយលទ។ 

លប្កាមទមងៃន់ប្គ្៉់ប៉ក ប្គ្៉់លផ្្ង និងការ៉ំផ្ចិ៉ំផ្្ញដពទ 

លទៀត គឺលធវើឲ្យឱកាស ពនការកសាងប្៉លទសោតិមិនអាច 

លៅមុេរានលទ ។ តាមរយៈ ពនការេិតេំរ៉ស់លយើងទំាង 

អស់គ្នា    កនាងុលន្ះកិចប្្ពមលប្ពៀងទលីប្ករុងរា៉ា រ លីស បដេរានលដើរ 

តួន្ទលីមួយ កនាុងចំលណាមតួន្ទលី ពនដំលណើ រការសនតេិភាព 

រ៉ស់កម្ុោ ។ ៉ន្ទោ ៉់មកនលោរាយ ឈន្ះឈន្ះ បដេោ

នលោរាយនំ្មកនូវការឯកភាពទឹកដលីោលេើកដំ៉ួង រាន 

ផតេេ់ឱកាសសប្មា៉់ប្៉ោជនកម្ោុលធវើនូវកិចក្ារង្រលនះ។ 

ដូលចនាះប្តរូវចងចំាថា វតតេមាន ពនសនតេិភាព ជំនួសឲ្យសង្ង្្គ ម 

និងការប៉ករាក់ គឺោកតាតេ ទលីមួយដំ៉ូង៉ំផុត បដេ (នំ្ឲ្យ) 

លយើងសលប្មចរាននូវលោគជ័យកនង្មក និងលៅពៃងៃលនះ ។
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កត្តេ ទី ២  ការគំ្តទយកចិ្តេទកុដ្ក ់ពីតពនះមហា- 

ក្សត្ និងតពនះវររជមាត្ោត្

ប្ពះមហាក្ប្តប្ពះអង្គបតងផតេេ់នូវការគំ្ប្ទ និងលេើក 

ទឹកចិតតេោប្៉ចំា តំាងពលីអតលីតប្ពះមហាក្ប្តសលមតេចប្ពះ 

វររជ៉ិតាោតិ ប្ពះ៉រមរតនលកាដ្ឋ មកដេ់ប្ពះមហាក្ប្ត 

៉ច្ុ៉្បននា ។  មុនលពេប្ពះមហាក្ប្ត៉ច្ុ៉្បននាប្គងរជ្យ 

ប្ពះអង្គ គឺោអគ្គរជទូត  ពនប្ពះរោណាចប្កកម្ុោ លៅ 

យូលណស្ក ូ។ ចំណុចលនះ គឺមានអត្ថន័យសំខាន់មួយលទៀត 

បដេជួយជប្មរុញឲ្យលយើង៉លង្កើតនូវការដាក់៉ញូ្េប្រាសាទ 

ប្ពះវហិារ និងដាក់តំ៉ន់សំ៉ូរពប្ពគុក លៅោល៉តិកភណ្ 

ពិភពលោក ។ 

កត្តេ ទី ៣  នមយាបាយចបាសោ់សម់លីវិសយ័ 

វប្បធម ៌និងសិល្បៈរបសប់ក្សកានអ់ណំាច

កតាតេ ទលី ៣ បដេនំ្ឲ្យលយើងមានពៃងៃលនះ គឺ៉ក្ដឹកនំ្រជ- 

រដា្ឋ ភិរាេ មាននលោរាយចបាស់ោស់លេើវស័ិយវ៉្បធម៌ 

និងសិេ្បៈ ។  វពិតណាស់ លេើយេ្ុបំ្គ្ន់បតលេើកប្ជរុងមួយ 

ពនវ៉្បធម៌ និងសិេ្បៈលទ ក៏ ៉៉ាបុនត៉េ ក្នលោ រាយ  បដេដឹកនំ្ 

រដ្ឋ ប្តរូវបតមាននលោរាយប្គ៉ដណតេ ៉់ទំាងកនាុងប្៉លទស 

ទំាងលប្រៅប្៉លទស ។ ប្ជរុង ពននលោរាយវ៉្បធម៌ ក៏ោបផនាក 

មួយ ។ តំាងពលីគំនរលផះផង់ រានលធវើឲ្យប្៉ោោតិលនះរស់ 

លឡើងវញិ លងើ៉ លឡើងលស្មើមុេលស្មើមាត់ោមួយលគឯង ។ លនះោ 

ភាពចំារាច់មួយលទៀត បដេកូនបេ្មរប្តរូវលមើេឲ្យល�ើញអំពលី

កតាតេ ដឹកនំ្ ។ 

កត្តេ ទី ៤ យនតេការអនវុ្តេសុសីង្្កគ្់្ ទាងំក្ងុ 

ត្រមទស ទាងំមតរៅត្រមទស

េទធាផេលនះមិនធ្ាក់មកពលីលេើលម�លន្ះលទ បតវរាន 

មកពលីការេិតេំរ៉ស់រជរដា្ឋ ភិរាេ ។ 

េ្ុំសូមលេើកលៅទលីលនះ លដើម្បល៉ី ង្ហា ញឲ្យល�ើញអំពលីភាព 

សុលីសង្វ ក់  រវងការអនុវតតេទំាងកនាងុប្៉លទស និងលប្រៅប្៉លទស 

លយើងមិនអាចលៅលរាកប្រាស់ UNESCO ឬោពិលសស 

អង្គការ ICOMOS លន្ះរានលទ ។ ប្តរូវចងចំាថា ភាពសុលី 

សង្វ ក់រវងខាងកនាុង និងខាងលប្រៅ គឺោ៉ញ្ហា សំខាន់ខំ្ាង 

ណាស់ បដេផតេេ់ឱកាសដេ់លយើងសប្មា៉់ការចូេោ 

ល៉តិភណ្ពិភពលោក មិនបមនលដាយសារបតលយើងពូបក 

lobby លទើ៉ លគ៉ញូ្េលន្ះលទ ។  ក៏ ៉៉ាបុនតេ លនះគឺរានមកលដាយ 

សារការេិតេំលៅខាងកនាុង៉ំលពញេក្ខេណ្រ៉ស់អង្គការ 

បផនាកមួយ ពនអង្គការល៉តិភណ្ពិភពលោករ៉ស់ UNESCO  

ល ើ៉លយើងលធវើេក្ខេណ្តប្មរូវលនះមិនរានលទ លយើងគ្្ម ន 

េទធាភាពលដើម្បលីចូេលទ ។

ប្៉លទសមួយចំនួនប្តរូវរានចូេលេើយ ប្តរូវរានលគ 

៉លណតេ ញលចញ ។  ប្៉លទសមួយចំនួនលគកំពុងប្ពមានរ៉់ 

ទំាងប្៉លទសកំពុងអភិវឌ្ឍផង  អំពលីការរាត់៉ង់េក្ខណៈ 

សម្បតតេបិដេវមិនអាចោសម្បតតេសិកេរានតលៅលទៀត ។  

ដូលចនាះភាពសុលីចង្វ ក់គ្នា លនះ មានសារៈសំខាន់ខំ្ាងណាស់ 

ចំលោះការចូេលៅកនាុងល៉តិភណ្ពិភពលោក ចំណងទាក់ 

ទងរវងខាងកនាុង និងខាងលប្រៅ ។ ខាងកនាុងោកតាតេ កំណត់ 

និងខាងលប្រៅោបផនាកបដេប្ទប្ទង់ ។ ប្តរូវល�ើញឲ្យចបាស់ 

មិនបមនអវលីៗសុទធាបតអាច ពឹងោក់៉រលទសរានលទ ល ើ៉សិន 

ោខាងកនាុងមិន៉ំលពញរាននូវេក្ខេណ្ ។

កត្តេ ទី ៥ ការគ្តំទ និងទកុចិ្តេរបសត់្រោជន 

ចមំពានះបក្សកានអ់ណំាច

កតាតេ ទលី៥ លយើងមានការគំ្ប្ទរ៉ស់ប្៉ោជនតាមរយៈ       

ការលរាះលឆ្នា តជូនគណ៉ក្ប្៉ោជនឲ្យលធវើការដឹកនំ្             

ប្៉លទសលរៀងរេូតមក ដូលចនាះ៉ន្ទោ ៉់ពលីចូេអាណតតេិទលី៤     

៉ញូ្េប្រាសាទប្ពះវហិារោសម្បតតេិរ៉្បធម៌ពិភពលោក 

លៅកនាងុដំណាក់កាេ ពនការលឃាសន្លរាះលឆ្នា តឆ្នា  ំ២០០៨ 

អាណតតេិទលី ៥ លយើងទទួេលោគជ័យសារោៃ្មលីមតេ ងលទៀតលៅ 

លេើការដាក់តំ៉ន់សំ៉ូរពប្ពគុកលៅោសម្បតតេិល៉តិភណ្ 

វ៉្បធម៌ពិភពលោក ។  លនះគឺ ោការគំ្ប្ទរ៉ស់ប្៉ោ ជន 
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ចំលោះ៉ក្កាន់អំណាច ចំលោះគណ៉ក្ប្៉ោជនបដេ 

កំពុងដឹកនំ្រជរដា្ឋ ភិរាេ លេើយសូមអរគុណចំលោះ 

ប្៉ោពេរដ្ឋលៅប្គ៉់ទិសទលី បដេរានលរាះលឆ្នា តគំ្ប្ទ 

គណ៉ក្ប្៉ោជនោលរៀងរេូតមក ។  លយើងក៏មានការ      

ចូេរមួពលីប្គ៉់តួអង្គោក់ព័នធាផងបដរ ។ មិនបមនប្គ្ន់បត 

ប្កសួងវ៉្បធម៌ និងវចិិប្តសិេ្បៈមួយប្គ៉់ប្គ្ន់លន្ះលទ ។       

៉៉ាុបនតេបផនាកោក់ព័នធាទំាងអស់សុទធាបតមានចំបណក បដេសម 

លេតុសមផេ និងទទួេយកនូវលមាទនភាពោប្៉ោជន 

និងោសា្ថ ៉័ន បដេលៅកនាងុប្ក៉េណ្ោតិ លេើយសកតេសិម 

ោសា្ថ ៉័ន និងោពេរដ្ឋ ពនប្ពះរោណាចប្កវ៉្បធម៌ ។

កត្តេ ទី ៦ នមយាបាយការបរមទសតរឹមត្រូវ សដល 

ទាកទ់ាញការគំ្តទត្រមទសោមិ្តេ

ទលី ៦ លយើងមាននលោរាយការ៉រលទសប្តឹមប្តរូវ បដេ

ទាក់ទាញការគំ្ប្ទពលីប្៉លទសោមិតតេ និងអង្គការអនតេរោតិ 

ពិលសស គឺ UNESCO ទំាងការដាក់៉ញូ្េនូវសម្បតតេិល៉តិ- 

កភណ្វ៉្បធម៌ ល៉តិភណ្ពិភពលោក ទំាងការជួយជំនួយ 

េិរញញាវត្ថុ៉លចក្លទស លដើម្បលីការជួសជុេ និងអភិរក្ក៏ 

ដូចោ ការ៉ណតេុ ះ៉ណាតេ េធនធានមនុស្ ។ 

រយៈលពេកនង្លៅ ប្៉លទសមួយចំនួនរានជួយជួស 

ជុេប្រាសាទរ៉ស់លយើង និងជួយអភិរក្គំនូរ ឬបផនាកសិេ្បៈ 

ណាមួយរ៉ស់លយើង កនាុងេនាងឹប្គ្ន់បតប្កលឡកលមើេលៅ     

ICC អង្គរ លគអាចល�ើញជ ៉៉ាុន និងរារងំ ោសេប្៉ធាន 

លៅទលីលនះ លេើយល ើ៉លយើងពិនិត្យលៅលេើ ICC ប្ពះវហិារ លគ 

រានល�ើញប្៉លទសធំ ២ គឺចិន និងឥណ្ា ោសេប្៉ធាន។ 

លយើងអាចទាក់ទាញនឹងប្៉លទសធំ ២ បដេមានប្៉ោជន 

៣ ោន់ោនន្ក់ លធវើោសេប្៉ធានលដើម្បលីគំ្ប្ទ នូវការ 

អភិរក្ខាងប្រា សាទ ប្ពះវហិារ ។ 

កត្តេ ទី ៧ ជតមរុញការអភិវឌ្ឍ និងអភិរក្ស

ចំណុចទលី៧ ជប្មរុញការអភិវឌ្ឍ និងអភិរក្តាមបផនការ 

លម បដេោអនុសាសន៍ ឬោប្ក៉េណ្ បដេលយើងរានប្ពម 

លប្ពៀងោមួយពដគូរ លន្ះគឺអនុសាសន៍ បដេយូលណស្កូ 

រានផតេេ់ឲ្យលយើង ។ ប្តរូវេិតេំលដើម្បលីលធវើោ៉ាងលម៉ាចធាន្ថា 

អវលីបដេលយើងរានលសនាើសំុលៅ មិនប្តរូវរានទាត់លចញពលីសម្បតតេិ 

ល៉តិកភណ្វ៉្បធម៌ពិភពលោកវញិលទ ។ ប្៉លទសមួយចំនួន 

រានរាត់៉ង់រចួលៅលេើយ ។ េ្ុសំង្ឃមឹថា  លយើងទំាងអស់គ្នា  

ប្តរូវការ៉ំលពញេក្ខេណ្បដេតប្មរូវ ។ វមិនបមនោផេ 

ប្៉លោជន៍ដេ់៉រលទសលទ ។  វោផេប្៉លោជន៍ផ្ទោ េ់ 

រ៉ស់ប្៉ោជនកម្ុោរ៉ស់លយើង បដេតប្មរូវឲ្យលយើងប្តរូវ 

លធវើប៉៉លនះ ។

កត្តេ ទី ៨ ពតងទឹងមហដ្ឋា រចនាសម្ន័្ធ ពិមសសមលី 

ត្រពន័្ធផ្យូវ និងមសវា

ចំណុចទលី ៨ ប្តរូវពប្ងឹងលេដា្ឋ រចន្សម្័នធា លដើម្បលីអភិវឌ្ឍ

លទសចរណ៍លៅកនាុងតំ៉ន់សំខាន់លេើប្៉ព័នធាផ្ូវ និងលសវ 

លផ្ងលទៀត បដេមានោក់ព័នធាលៅទលីលនះ ។  តំ៉ន់មួយចំនួន 

លៅទលីលន្ះ ក៏មានផ្ូវមិនទាន់សមសស៉ល្្ើយត៉លៅ នឹង 

តប្មរូវការ ពនវស័ិយលទសចរណ៍ខាងមុេលនះ នឹងមានលកើត

លឡើងោ៉ាងគំេុកលៅកនាងុតំ៉ន់សំ៉ូរពប្ពគុក ។  ចំណុចទំាង 

អស់លនះសុទធាបតោចំណុចបដេលយើងប្តរូវលធវើទំាងអស់គ្នា  ។

ចំណុចចុងលប្កាយ គឺសូមអំោវន្វចំលោះយូលណស្កូ 

និងមិតតេភកតេិ៉រលទស ៉នតេការគំ្ប្ទចំលោះប្ពះរោណាចប្ក

កម្ុោ៉នតេលៅលទៀត ។ េ្ុំចង់និោយថា ទលងវើអលចតន្ណា 

មួយបដេលកើតលឡើង វមិនេុសពលីលក្មងលេើកបកវផឹក លេើយ 

ធ្ាក់បកវប៉ក ។ លយើងមិនប្តរូវវយសម្ា៉់លក្មងលន្ះលទ 

លយើងប្តរូវផតេេ់នូវលោ៉េ់ ។    សង្ឃមឹថា ប្៉ិយមិតត៉េ រលទស

ទំាងឡាយនឹងផតេេ់ការគំ្ប្ទ៉នតេលទៀត ទំាងជំនួយ៉លចក្ 

លទសទំាងៃវកិា សប្មា៉់ការជួសជុេ និងអភិរក្ ក៏ដូចោ 

ការ៉ណតេុ ះ៉ណាតេ េធនធាន មនុស្រ៉ស់លយើង ៕



6 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពកាកបាទតកហម

ពិធីបងួសងួមៅតរាសាទសំប យូរពតពគកុ

សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្ ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុសសន បងួសងួសុំមសចកីតេសខុ មៅតរាសាទសំប យូរពតពគកុ

សលមតេចកិតតេិប្ពឹទធ៉ា ណិ្ត ប៊នុរ៉ា នី ហ៊នុសសន ប្៉ធាន 

កាករាទប្កេមកម្ុោ រមួោមួយគណៈប្៉តិភូអមដំលណើ រ 

មង្នតេលីរជការប្គ៉់េំដា៉់ថានា ក់ និងប្៉ោពេរដ្ឋោលប្ចើនន្ក់ 

រានអលញជ ើញកនាុងពិធលី៉ួងសួងរេឹំកគុណ ដេ់៉ុពវ៉ ុរសបេ្មរ 

និងអ៉អរសាទរ " ្បំនត់រាសាទសំបយូរពតពគកុ " ោ 

សម្បតតេិល៉តិកភណ្ពិភពលោក បដេប្រារពធាលធវើលៅខាង 

មុេប្រាសាទន្គព័នធា (ប្រាសាទោយព័នធា)។

ពិធលីលនះ គឺោការរេឹំកគុណ និងដឹងគុណចំលោះមហា- 

៉ុពវ៉ ុរសបេ្មរ បដេរានកសាងប្រាង្គប្រាសាទដ៏េឯ្ក    

៉ន្េ់ទុកសប្មា៉់កូនលៅជំន្ន់លប្កាយ និងោពិធលី៉ួង     

សួងសំុសុេសនតេិភាពឱ្យលៅបតលកើតមានដេ់កម្ុោ ប្ពម  

ទំាង៉លញ្ៀសនូវលប្គ្ះមេនតេរយធម្មោតិន្ន្។ កនាុងពិធលី 

លនះក៏មានការសបមតេងផ្ទោ ងំទស្នលីយភាព សិេ្បៈលេង 

បេ្បងកមសានតេលផ្ងៗ តាមេក្ខណៈប៉៉៉ុណ្យភូមិលទៀត 

ផង។  ការសលប្មច៉ញូ្េ «្បំន ់តរាសាទសបំ យូរពតពគកុ» 

កនាុង៉ញជ លីល៉តិកភណ្ពិភពលោកលនះ ប្តរូវរានលធវើលឡើងលៅ 

កនាុងកិច្ប្៉ជំុកំពូេលេើកទលី៤១ ពនគណៈកមា្ម ធិការល៉តិក- 

ភណ្ពិភពលោក បដេប្រារពធាលឡើងកាេពលីពៃងៃទលី០២-១២ បេ 

កក្កដា ឆ្នា ២ំ០១៧ បដេមានប្៉លទស ១៩៣ ោសមាជិក 

និង ២១ ប្៉លទសោគណៈកមា្ម ធិការអចិពង្នតេយ៍ រានសលប្មច       

អនុម័ត៉ញូ្េតំ៉ន់ប្រាសាទសំ៉ូរពប្ពគុក ោសម្បតតេិល៉តិ- 

កភណ្ពិភពលោក លៅយ៉់ពៃងៃទលី៨ បេ កក្កដា ឆ្នា  ំ២០១៧ 

ន្ទលីប្ករុងប្កាកូវ ប្៉លទស ៉៉ាូឡូញ។ ប្រាសាទសំ៉ូរពប្ពគុក 

ប្តរូវរានសាងសង់អំពលីឥដ្ឋតាន់ ៃ្មរាយលប្កៀម និងៃ្មភក់ 

ប្ពមទំាងមានេម្លេើជញ្ជ ងំប្រាសាទ លេើយប្តរូវរាន 

កសាងលឡើងលៅរជជកាេប្ពះរាទឥសានវរ ្មន័ទលី១ កនាងុសត- 

វត្ទលី៧ បដេមានប្ករុមប្រាសាទចំនួន ២៩៣ប្រាសាទ ។ 

ចំលោះសា្ថ ៉ត្យកម្ម ពនប្រាង្គប្រាសាទទំាងលនះ មានរូ៉ រង 

៣ប្៉លភទ រមួមាន៖ រងចតុលកាណ៉ួនប្ជរុងលស្មើ ចតុលកាណ 

៉ួនប្ជរុងប្ទបវង និងអដ្ឋលកាណប្រំា ល៉ីប្ជរុងលស្មើ លដាយតួប្រាង្គ 

ប្រាសាទមួយចំនួនមានឆ្្ក់រូ៉ ប្រាសាទនិម្មិត មានក្ូបរ 

កបាច់រចន្េមល្េើជញ្ជ ងំប្រាសាទ និងបផនាកលផ្ងៗ        

សប្មា៉់៉ូោចំលោះអាទិលទពេិណូ្និយម  ៕



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 7

សកម្មភាពកាកបាទកកហម

សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្ ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុសសន ត្រមគនទយ័ទានដលត់ពនះសង្ឃ

សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្ ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុសសន មគ្នះគងជយ័



8 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន  នងិ សម្តេចកតិិតេព្រឹទ្ធបណិ្ត 
ប៊នុ រ៉ា ន ីហ៊នុ សសន ក្ងុពិធីរបប់ាត្ចមតមីនសុមំសចកីតេសខុ

 ដលត់ពនះរោណាចតកកម្ោុ មៅមខ្តេមសៀមរប 

លៅប្ពឹកពៃងៃទលី ០៣ បេធនាូ ឆ្នា ំ២០១៧ សមមតេចអគ្គមហាមសនាបតីម្មោ ហ៊នុ សសន នាយករដ្ឋ្ននតេី 

ននព្រះរជាណាចពកក្្ុជា និង សម្តេចកិតិតេព្រឹទ្ធបណិ្ត ប៊ុន រ៉ា នី ហ៊ុន សសន រានអលញជ ើញ៉ួងសួង 

សំុលសចកតេលីសុេចលប្មើន ដេ់ប្ពះរោណាចប្កកម្ុោ លៅមុេប្រាសាទអង្គរវតតេ និងលវរចង្ហា ន់រ៉់រាប្តប្៉លគន 

ប្ពះសង្ឈចំនួន ៥.១២០ អង្គ ។ ពិធលីលនះ មានការចូេរមួរ៉ស់មង្នតេលីរជការ ប្៉ោជន និងសិសសានុសិស្ 

ោ៉ាងលប្ចើនកុះករ ។ 

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន និង សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន 

ក្ងុពិធីរបប់ាត្សុមំសចកីតេសខុចមតមីន ដលត់ពនះរោណាចតកកម្ោុ មៅមខ្តេមសៀមរប



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 9

សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល

តពនះសង្ឃ ៥.១២០ អង្គ និមនតេច យូលរមួក្ងុពិធីរបប់ាត្ចមតមីនមសចកីតេសខុ ដលត់ពនះរោណាចតកកម្ោុ



10 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន និង សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី ហ៊នុ សសន ក្ងុពិធីអជុទានជយ័



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 11

សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន និង សមមតេចកិត្តេតពទឹទ្ធបណ្ឌ ិ្  ប៊នុ រ៉ា នី  ហ៊នុ សសន  

ក្ងុពិធីតចរូចទទឹក មដើម្ីបភាពត្ោកត់្ជុ ំដលត់ពនះរោណាចតកកម្ោុ



12 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

(ដកសសង់លសចកតេលីអធិ៉បាយពិធលីសំលណះសំណាេោ

មួយ សិស្និលទទោស A)

. .. ការលរៀ៉ចំប្៉ឡងដ៏េ្មត់ចត់លនះ រានលធវើឲ្យមានការ 

ផ្្ស់៉តេរូសុលីជលប្រៅ លៅកនាងុប្៉ព័នធាអ៉់ររំ៉ស់កម្ោុបតមតេង 

មិនបមន ប្គ្ន់បតមានប្៉តិសកម្មប្តឹមបត៉ញ្ហា សិស្ប្៉ឡង 

រាក់ឌុ៉លន្ះលទ ៉៉ាបុនតេវរានមានអនតេរសកម្មលៅលេើបផនាកោ 

លប្ចើនលៅកនាងុការសិកសាតំាងពលីការចា៉់លផតេើម៉ឋមសិកសា រេូត 

លៅដេ់ការប្៉ឡងមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ គឺមានការប្៉ឹង 

តំាងពលីលដើមដេ់លេើ លប្ោះសិស្ ក៏ដូចោ អាណាព្យរាេ 

សិសសានុសិស្ សុទធាបតរានលមើេល�ើញថា រ៉ងបដេេ្នួ    

ប្តរូវលផ្្ះលៅកនាងុដំណាក់កាេចុងលប្កាយ គឺេស់្ណាស់ ។ 

ដូលចនាះគ្្ម នការលធវសប្៉បេសណាមួយសប្មា៉់សិសសានុសិស្ 

ផ្ទោ េ់ ក៏ដូចោ ការលធវសប្៉បេស មាតា៉ិតា អាណាព្យរាេ 

លន្ះលទ ។  ការផ្្ស់៉តេរូឥរោិ៉ៃ គឺរានចា៉់លផតេើម លេើយ 

សង្គមទំាងមូេ ក៏មានការចា៉់លផតេើម លធវើការបប្៉ប្ រ៉ួេ និង    

ផ្្ស់៉តេរូដ៏សំខាន់លៅកនាងុ៉ញ្ហា លនះ ។

កមំណីនសិស្សត្រឡងោបម់ធ្យមសិកសាទតុ្យភយូមិ 

និងបាននិមទស្ A មានការមកីនមឡីងោមរៀងរលឆ្់្ំ 

ពៃងៃលនះពិតោមានការរ លីករយ (លេើយ) អ៉អរចំលោះលៅៗ 

ទំាងឡាយបដេរានប្៉ឡងោ៉់និលទទោស A និងក៏ចូេរមួ 

(អ៉អរ) ោមួយសិស្ចំនួន ៦៣.៦៦៨ ន្ក់លផ្ងលទៀត       

បដេរានប្៉ឡងោ៉់មធ្យមសិកសាទុតិយភូមិលៅទូទំាង 

ប្៉លទស ។  លៅឆ្នា  ំ២០១៤  បដេលយើងចា៉់លផតេើមដំ៉ូងប្៉ឡង 

លេើកទលី ១ គឺមានសិស្ោ៉់ប្តឹមបត ២៣.១២៦ ន្ក់ ប្តរូវោ 

២៥.៧២% លពេលន្ះល៉ក្ខជនទទួេនិលទទោស A មានប្តឹមបត 

១១ន្ក់ បត ៉៉ាលុណាណ ះ ។ អញឹ្ងលទ លយើងក៏ចា៉់លផតេើមឱ្យមាន 

ត្រសាសនសំ៍ខាន់ៗ របសស់មមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន ក្ងុឱកាសជបួសំមណនះសំណាល 
ោមយួសិស្សនិមទស្ A ចនំនួ ៤២៤នាក ់មៅវិមានសនតេភិាព

សលមតេចលតលោ ហ៊នុ សសន ៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ោមួយយុវតលីនិលទទោស A បដេទទួេប្រាក់ស្ងឹ១ ៃវកិា ២ោនលរៀេ និង iPad មួយលប្គឿង
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ការប្៉ឡងលេើកទលី២ លប្ោះសិស្ោ៉់តិចលពក ។  ប្៉ឡង 

លេើកទលី២ គឺលពេលន្ះលយើងរានោ៉់ ១០.៨៧១ ន្ក់លទៀត 

ប្តរូវោ ១៧.៨៤% លពេលន្ះប្៉ឡង (លេើកទលី ២) គឺមិនមាន 

និលទទោស A លទ ។  អញឹ្ង៉ូកសរុ៉ ទំាង ២៥.៧២% និង 

១៧.៩៤% ក៏លៅបត តិចោង ៥០% ។ លនះោដំណាក់កាេ 

ដំ៉ូង ។

ដេ់ឆ្នា  ំ ២០១៥ ការប្៉ឡងមានការតឹងបតងោ៉នតេ     

លទៀត ចំនួនសិស្បដេរានោ៉់លៅលពេលន្ះមានចំនួន 

៤៦.៥៦០ ន្ក់ បដេប្តរូវោ ៥៥.៨៨% លេើយល៉ក្ខជនបដេ 

ទទួេរាននិលទទោស A មានចំនួន ១០៨ន្ក់ ។ លនះគឺោ 

កំលណើ នមួយ បដេរានដាក់ឱ្យលយើងល�ើញថា មានការេិតេំ 

លេើយគ្្ម នការចំារាច់លដើម្បលីចាត់តំាងប្៉ឡងដំណាក់កាេ 

ទលី២ លទ ។ លៅឆ្នា  ំ២០១៦ គឺឆ្នា លំៅលនះ គឺសិស្បដេោ៉់គឺ 

មាន ៥៥.៧៥៣ ន្ក់ បដេប្តរូវោ ៦២.១៨% ល៉ក្ខជន 

និលទទោស A កាេពលីឆ្នា លំៅលនះមានចំនួន ៤០៥ ន្ក់ លនះ 

៉ង្ហា ញឱ្យល�ើញ ពនការលកើនលឡើង ។ គិតោភាគរយពលី 

៥៥.៨៨%  លៅឆ្នា  ំ២០១៥ មកកាន់ ៦២.១៨%  លៅឆ្នា ំ 

២០១៦ ។  ឆ្នា លំនះ គឺោឆ្នា បំដេលយើងល�ើញកាន់បតចបាស់ 

អំពលីការេិតេំ លន្ះល៉ក្ខជនប្៉ឡងោ៉់មានចំនួន ៦៣.៦៦៤ 

ន្ក់ លេើយល ើ៉គិតោភាគរយ គឺលកើនលឡើង ៦៣.៨៤% 

ល៉ក្ខជននិលទទោស A មានលៅដេ់ ៤២៤ ន្ក់ លនះ៉ង្ហា ញឲ្យ 

ល�ើញអំពលីការលកើនលឡើង ។

ក្ងុដណំាកក់ាល ពនសនតេភិាព កមុារ និងយវុជន 

មាន ឱកាសមតចីន មដើម្ីបទទលួបានការបណតេុ នះបណាតេ ល

សម័យលដើម ជលីដូនជលីតា ឪពុកមាតេ យរ៉ស់ក្មយួៗរាត់៉ង់ 

ឱកាសអស់រេលីង មាន ៉៉ានុ្្ម នលៅបដេមានឱកាស ? លេើយ 

ល ើ៉សិនោរ៉  ៉៉ ៉ាេុ ពត វញិ គឺអស់រេលីងបតមតេង ។ លពេលន្ះ 

ប្៉បេេោជលីដូនជលីតា ឪពុកមាតេ យ រ៉ស់ក្មយួៗលៅរានជួ៉ 

ប្៉ទះនូវទិដ្ឋភាពលខ្ាចផសារ សប្មា៉់ប្៉លទសមួយលនះ ។ 

វតតេមាន ពនសនតេភិាព ជំនួសឱ្យសង្ង្្គ ម និងការប៉ករាក់ 

រានផតេេ់ឱកាសសប្មា៉់លៅៗ យុវជន យុវន្រ លី កុមារ កុមារ លី 

មានេទធាភាព លដើម្បលីនឹងទទួេរាននូវការអ៉់រ ំ។ វតតេមាន ពន 

សនតេភិាពបតមួយវមិនប្គ៉់ប្គ្ន់លទ ក៏ ៉៉ាបុនតេការកសាងលេដា្ឋ - 

រចន្សម្ន័ធា តភាជ ៉់ពលីទលីប្ករុងលៅកាន់ជន៉ទ កនាងុលន្ះក៏មាន 

ប្៉ព័នធាទាក់ទងលៅនឹងសាោលរៀន គឺរានលធវើឱ្យលៅៗលៅ 

ប្គ៉់ទលីកបនង្ យុវជនលៅប្គ៉់ទលីកបនង្ មានឱកាសលដើម្បលី 

ទទួេរាននូវការសិកសា ។

២១ មខ្តេមានសិស្សោបនិ់មទស្ A និង ៤ មខ្តេ 

អវ្តេមាន

អវតតេមានសិស្និលទទោស A គឺមាន ៤ លេតតេ៖ មណ្េគិរ លី 

រតនគិរ លី សទោងឹបប្តង និងឧតតេរមានជ័យ ។ 

សិស្សសដលត្រឡងោបម់ធ្យមសិកសាទតុ្យភយូមិ 

អតត្សិស្ស ោនារីោបម់តចីនោងបរុស

សិស្បដេប្៉ឡងោ៉់មធ្យមសិកសាទុតិយភូមិទំាងអស់ 

ចំនួន ៦៣.៦៦៨ ន្ក់ កនាងុលន្ះល៉ក្ខជនោន្រ លីមានលៅដេ់ 

៣២.៦០០ ន្ក់ អញឹ្ងមានន័យថា អប្តាក្មយួៗលៅៗោសសតេលី 

លប្ចើនោង៉ុរស ។ លេើយល ើ៉ឆ្នា លំៅ សឹងប្គ៉់និលទទោស គឺចំនួន 

សសតេលីេស់្ោង ។ ៉៉ាបុនតេឥឡូវ វរានកាត់៉ន្ថយ៉នតេចិប្គ្ន់ថា 

និលទទោស A គឺសសតេលីមានការធ្ាក់ចុះ៉នតេចិ គឺចំនួន ៤២៤ ន្ក់ 

សសតេលីមាន ២១១ ន្ក់ អញឹ្ង គឺេុសប្តរូវគ្នា បត៉នតេចិលទ ៉៉ាបុនតេ 

ប៉រលៅនិលទទោស B វញិ គឺចំនួន ២.៤៦៤ ន្ក់ សសតេលីមានចំនួន 

១.២៤៧ ន្ក់ ដូលចនាះ មានន័យថា សសតេលីេស់្ោង៉ុរសវញិ ។ 

ដេ់លៅនិលទទោស C ចំនួន ៥.០០០ ន្ក់ោ៉់ កនាងុចំនួន ៥.០០០ 

ន្ក់លនះ គឺសសតេលីចំនួន ២.៥៨៤ ន្ក់ រានលសចកតេលីថា លេើស 

៨៤ ន្ក់ សសតេលីលេើសលទៀត ។ និលទទោស D មានចំនួន ៩.១២៣ 

ន្ក់ សសតេលីមាន ៤.៩៣៧ ន្ក់ អញឹ្ងសសតេលីេស់្ោង ។ ដេ់ 

និលទទោស E មាន(ចំនួន) ៤៦.៦៥៧ ន្ក់ ន្រ លីមាន ២៣.៦២១ 

ន្ក់ ដូលចនាះអប្តាប្គ៉ដណតេ ៉់ទំាងមូេ ប្គ្ន់បតេុសប៉្កគ្នា  

ប្តង់ឆ្នា លំនះ គឺចំនួនក្មយួៗោយុវជនោ៉់និលទទោស A លប្ចើន 

ោងសសតេលី ១ ន្ក់ ។

ការផ្្ស្់រតេយូរឥរិយាប្របសឪ់ពកុមាតេ យមិនឲ្យក យូន

តសីមៅមរៀន

ឥឡូវលនះ សសតេលីរ៉ស់លយើងទទួេរានការ៉ណតេុ ះ៉ណាតេ េ     

កុមារ លីរ៉ស់លយើងទទួេការ៉ណតេុ ះ៉ណាតេ េកាន់បតេ ្កាន់ 

បតលប្ចើន លេើយកាន់បតេស់្ និងមានគុណភាពបៃមលទៀត ។ 

ោក់បសតេងលេើការប្៉ឡង េ្ុមំានការកត់សមា្គ េ់លៅលេើ 

ចំណុចលនះ លដើម្បលីពិនិត្យលមើេទិដ្ឋភាព ពនការផ្្ស់ ត៉េរូលៅកនាងុ 

សង្គមរ៉ស់លយើងទាក់ទងោមួយនឹងឥរោិ៉ៃ ទាក់ទងោ 
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សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

មួយនឹងការអនុវតតេនូវលគ្េនលោរាយសមភាពលយនឌ័រ ។

ការទទលួបានមោគជយ័របសសិ់ស្ស គឺទាមទារ 

ន យូវការបង្ហា ្ប់ង្ហា ញពីតគរូ

េ្ុសំុំសួរថា លោកប្គរួមួយណាបដេរានរតំំាងពលីលក្ាង 

ទាវ រេូតលៅដេ់សាោ ?  មានអលញជ ើញមកលទ ?  សាោណា 

មួយ ?  អត់រានមកលទ ? ៉៉ាបុនតេចាងហាវ ងសាោមក ។ បត 

គ្ត់ោប្គរូ លេើយរានសន្យោមួយសិស្ថា ល ើ៉ោ៉់និលទទោស 

A គឺរតំំាងពលីលក្ាងទាវ រចូេដេ់ថានា ក់ ។ លនះលតើ៉ ង្ហា ញពលីអលី ? 

៉ង្ហា ញពលីទឹកចិតតេរ៉ស់ប្គរូ៉លប្ងៀនបតមតេង បដេចាត់ទុកកូន 

សិស្ ដូចោកូន៉លង្កើតរ៉ស់េ្នួ ។ ការស៉បាយរ៉ស់ 

លោកប្គរូ អនាកប្គរូលនះ ៉ង្ហា ញពលីកតេលីសសឡាញ់សប្មា៉់សិសសា

នុសិស្ លេើយបដេលយើងប្តរូវលគ្រពដឹងគុណប្គរូ ។

គុណប្គរូ អនាកណាក៏ប្តរូវមានបដរ ក៏ ៉៉ាបុនតេលរឿងមួយលធវើឱ្យេំុ្ 

មានការរលំភើ៉ លៅប្តង់ថា ប្គរូហ៊ានភានា េ់ោមួយនឹងកូនសិស្ 

លេើយប្គរូអនុវតតេបមនោមួយនឹងការសសឡាញ់កូនសិស្ 

ដេ់កប្មិតរឱំ្យកូនសិស្ លដើម្បលីត៉សនាងោមួយអវលីបដេកូន

សិស្រានប្៉ឡងោ៉់ ។ ទឹកចិតតេលោកប្គរូអនាកប្គរូ គឺោ៉ាង 

ដូលចនាះឯង ។ មាតា៉ិតា អាណាព្យរាេ ក៏ប្តរូវគិត ។

ពិតលេើយ សារធាតុបេ្ន៊ លគ (លៅ) ថា ធាតុឈាមជ័រោ 

លរឿងមួយលេើយ ៉ ៉ាបុនត៉េ ញ្ហា តួន្ទលីរ៉ស់ប្គរូ៉លប្ងៀន គឺសំខាន់ 

មិនចាញ់ោងឈាមជ័រលន្ះលទ ។ ឈាមជ័រ ៉៉ាណុាណ ក៏លដាយ 

ក៏ ៉៉ាបុនតេល ើ៉គ្្ម នឱកាសលរៀន គ្្ម នប្គរូ៉លប្ងៀនពូបក លតើលយើងមាន 

ឱកាសលទ ? ដូលចនាះចំណុចលនះោចំណុច បដេលយើងប្តរូវ 

ចងចំា ។

ការដឹងគណុតគរូ ត រ្ូវដឹងគណុមយួជជីវិ្ តគប ់

សកម្មភាព តគបម់ពលមវោ

សូមផ្តេ ថំា សូមកំុលធវើបតមួយពៃងៃទលី ៥ តុោ បដេោទិវរេឹំក 

គុណប្គរូលន្ះ ប្តរូវដឹងគុណមួយជលីវតិ ប្គ៉់សកម្មភាពប្គ៉់ 

លពេលវោ ។

រញុសាោមៅជនបទមតចីន មដើម្ីបឱ្យសិស្សមាន 

ឱកាសកានស់្មតចីន

មនុស្លកើតមកសសាតដូចបតគ្នា លទ គ្្ម នអនាកណាលកើតមក 

ស្ាយស័កតេ ិស្ាយយស ស្ាយប្ទព្យសម្បតតេមិកលទ លេើយកូន 

អនាកប្កេវះេុយ ? លគក៏មានេួរកបាេដូចកូនអនាកមានបដរ          

ប្គ្ន់បតទលីកបនង្បដេគ្នា លកើតលន្ះមិនសម្ូបរ លេើយជួ៉ 

ប្៉ទះនូវភាពប្កលីប្ក បដេលេតុលនះលេើយរានោលយើងយក 

សិស្និលទទោស A ជួ៉សលមតេចលតលោ លៅវមិានសនតេភិាព
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សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល

ចិតតេទុកដាក់រញុសាោលៅកាន់ទលីជន៉ទ លដើម្បលីឱ្យកុមារ 

កុមារ លីរ៉ស់លយើងមានឱកាសកាន់បតលប្ចើន លប្ោះសាោលៅ

ជិតកំុឱ្យយកលេតុផេថាសាោឆ្ងៃ យលពក ។ មិនបមន 

ប្គ្ន់បតលៅ៉ឋមសិកសាលទ  លៅទំាងអនុវទិ្យេ័យ  លៅទំាង 

វទិ្យេ័យ ។

វ្្ុអនសុសាវរីយច៍ំមពានះសិស្សនិមទស្ A និង          

នាយកសាោសដលមកចយូលរមួ

ពៃងៃលនះសិស្ោ៉់និលទទោស A ចំនួន ៤២៤ន្ក់ កនាងុមានា ក់ៗ 

ទទួេរាននូវប្រាក់ស្ងឹចំនួន ១ ។ ៃវកិាចំនួន ២ោន    

លរៀេ iPad ចំនួន ១ លប្គឿង ។ ឯចំលោះលោកន្យក 

លោកសសលីន្យិកាបដេមកចូេរមួ ១៥៨ន្ក់ កនាងុមានា ក់ៗ 

ទទួេរានប្រាក់ស្ងឹ (ចំនួន) ១ ៃវកិាផ្ទោ េ់េ្នួ ១ោនលរៀេ 

លេើយសាោនលីមួយៗជូន (ៃវកិា) ៣ ោនលរៀេ ។

ត្រវត្តេតរាកស់្ទឹង / សាមកកុតសរុកសខ្មរ

ប្រាក់ស្ងឹលនះ លយើងតាមរកពលីប្៉លទសេូឡង់ប្តឡ៉់មក 

វញិ ។ ប្៉វតតេរិ៉ស់កម្ោុបវងឆ្ងៃ យណាស់ ។ ល ើ៉លោងលេើ    

ប្៉វតតេបិ្រាក់ស្ងឹលនះ បដេលរាះពុមល្េើយ ចាយលៅឆ្នា ំ 

១៥១៤ រេូតមកដេ់លពេលនះវ ៥០០ ឆ្នា ោំង ។ លយើងរាន 

បសវងរកនូវប្រាក់ស្ងឹលនះយកពលីប្៉លទសេូឡង់ប្តឡ៉់មក 

វញិ ៉៉ាបុនតេលយើងយកមកលរាះលឡើងវញិលៅប្៉លទសសាងំហា្គ  

-ពួរ លេើយមានពលីរប្៉លភទ ។ មួយប្៉លភទ លយើងលរាះប្រាក់ 

សុទធា ឯមួយប្៉លភទលទៀតលរាះោមាស ។ ៉៉ាបុនតេលៅៗ ក្មយួៗ 

រានទទួេប្រាក់លនះ លប្ោះមកពលីខាងធន្គ្រ លគលរាះ 

អាមាសេនាងឹចំនួនតិច សប្មា៉់ោការដូរ និងសប្មា៉់ោ     

ការ៉ង្ហា ញអំពលីប្រាក់ស្ងឹរ៉ស់កម្ោុ ។ ប្៉វតតេ ិពនប្រាក់លនះ 

(គឺ) លរាះលៅឯពប្ពនគរ កនាងុលៅលេតតេកំពង់ចាមពលីមុន ឥឡូវ 

លេតតេត្ូបង�្មុ ំ។ ោរដ្ឋធានលីកនាងុដំណាក់កាេេ្ងួប្ពះលសតេច 

កន លរឿងលនះវតភាគ ពនជលម្ាះរ៉ស់កម្ោុ លេើយទាក់ទង 

ោមួយនឹងប្រាក់ស្ងឹលនះបដរ ។ 

ប្ពះមលេសលីរ៉ស់ប្ពះសសលីសុគនធ៉ា ទ មាន៉ូ្នប្៉រុសមួយ 

លឈា្ម ះលៅថា កន លនះឯង លប្កាយមកបតងតំាងោឧកញ៉ា  

ចងចិតតេ ។

សម័យពៃងៃមួយ ប្ពះអង្គសុ៉ិនតេយេ់ស៉តេលិ�ើញសតវន្គ 

រជ  កង្នទោ៉់លេើប្ពះរជវងំ ។  អញឹ្ង ក៏លៅលហារទស្ន៍ទាយ 

៉ូកោមួយមង្នតេលីចាក់លប្គឿង ចាក់ប្៉េុកផង ៉លង្កើតថាអនាក 

លកើតឆ្នា លំរងដលណតេើ មរជ្យ ល ើ៉អញឹ្ង ៉៉ាះលៅលេើអនាកណា ? 

៉៉ាះលេើ៉ ្នូពៃេ្្នួឯង គឺ លសតេចកន លពេលន្ះលៅោឧកញ៉ា  

ចងចិតតេលៅលឡើយលទ ។ អញឹ្ង ក៏រកបផនការសម្ា៉់៉្នូពៃ ្

េ្នួឯង តាមវធិល៉ី ង់សំណាញ់ ។   ៉ ៉ាបុនតេ ោភ័ពវសំណាងេរ្៉ ស់ 

កន ប្តរូវរាន៉ងសសល៉ី លង្កើតេួ្នឯងសាតេ ៉់ឮ បតមិនដឹងរកវធិលី 

ប្រា៉់៉្នូលធវើលម៉ាចលកើត អញឹ្ងក៏លវចរាយមួយកញ្៉់លផ្ើលៅ 

ឱ្យ៉្នូ លេើយលចះបត៉ង់សំណាញ់អញឹ្ងលៅ  ៗដេ់លៅលពេ 

ទទួេទានអាហារ លគយករាយមកលនះ គឺោញ្ញា ណទលី ៦ 

រ៉ស់លសតេចកន ។ ៉ងសសលីបដេោមលេសលីលសតេចលផ្ើរាយ       

មួយកញ្៉់លសតេចកនចា៉់អារម្មណ៍ភ្ាមថា ៉ងរ៉ស់អញ 

បតងបតប្៉ទានឱ្យអញមួយថាស ឬក៏មួយចាន បតលេើកលនះ 

ប៉រោមួយកញ្៉់ ។ អញឹ្ងក៏ចតទូក ល ើ៉កលមើេល�ើញ 

សំ៉ុប្តថា លគនឹងសម្ា៉់៉្នូលេើយ ។ ល ើ៉៉ ្នូមុជលៅកនាងុទឹក 

មុជលៅឱ្យឆ្ងៃ យ ។ អញឹ្ងលដាយសារលរឿងេនាងឹលេើយ រាន 

៉ង់សំណាញ់លៅថា ោ៉់គេ់លឈើទាញលឡើងវញិមិន          

រចួ លពេបដេលសតេចកនមុជលៅលដាះសំណាញ់ លគលរាះ 

សំណាញ់ប្គ៉ពលីលេើទំាងអស់ បតលដាយសារដឹងលរឿងពល៉ី ង 

អញឹ្ង ក៏បេេលចញផុតលៅ ។  សង្ង្្គ មវរានផទោះុលឡើងរវង 

៉ងពៃ ្និង៉្នូពៃ ្ពលីឆ្នា ១ំ៥០៦ - ១៥១២ លសតេចកនយកឈនាះ 

លេើយ លនះលេើយគឺោចំណុចពិលសសរ៉ស់លសតេចកន ។ 

លពេលន្ះមានវណណៈពេប្ពះលសតេចកន រានលធវើ៉ ដិវតតេន៍ 

ប្៉ោធិ៉លតយ្យប្៉ោជនមុនលេនលីន មុនកាេមា៉ាក្ មុន 

អង់លេ្គេ មុនប្៉លទសន្ន្ ។ តាមវធិលីអលី ? លសតេចកនរាន 

ប្៉កាសថា ល ើ៉នរណាគំ្ប្ទេ្ុឱំ្យឈនាះ េ្ុនឹំងឱ្យរចួផុតពលីវណណៈ 

ពេប្ពះ ។  ពលីសម័យលន្ះមានវណណៈពេប្ពះ បដេប្តរូវ៉ូោ 

ចំលោះប្ពះរតនប្ត័យចំនួន ៥ោន់ឆ្នា  ំ។ ដូលចនាះអនាកណាមិន 

ស៉បាយ ?  វណណៈពេប្ពះ លពេលន្ះគ្្ម នសិទធា ិគ្្ម នអំណាច 

លទ លេើយមិនអាចលធវើអនាកធំ លធវើមង្នតេលីរជការរានផង ។

លសតេចកន រានសម្ា៉់សសលីសុគនធ៉ា ទ លៅសទោងឹបសន 

លេតតេកំពង់ធំ ៉ន្ទោ ៉់ពលីយកលោគជ័យលៅឆ្នា  ំ១៥១២ លេើយ 

លសតេចកន រានវេិមក បតមិនលរាះទលីតំាងលៅចតុមុេ ឬលៅ    

ទួេរាសានលទ លធវើដំលណើ រលៅកសាងទលីតំាងលៅឯពប្ពនគរ 

បដេ៉ច្ុ៉ ្បននាស្ថតិលៅកនាងុសសរុកពញបប្កក លេតតេត្ូបង�្មុំ 

លេើយទលីលន្ះលេើយ លៅឆ្នា  ំ១៥១៤ លសតេចកន រានលរាះប្រាក់ 

ចាយ បដេប្រាក់ស្ងឹលនះចា៉់កំលណើ តពលីកបនង្លន្ះ ៕ 



16 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន អមញ្ជីញចនុះសំមណនះសំណាល
ោមយួកម្មករ កម្មការិនី ោង ១មុនឺនាក ់មៅ្បំនម់សដឋាកិច្ចពិមសសភ្មំពញ

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន  សមំណនះសណំាល ោមយួក្មយួៗកម្មការិនី 
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សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន អមញ្ជីញពិសារអាហារព្ងៃត្ងោ់មយួក្មយួៗកម្មករ កម្មការិនីយា៉ា ងស្ទិ្ធស្ាលបផំុ្  

សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន ្្រ យូបអនសុសាវរីយោ៍មយួកម្មករ កម្មការិនី



18 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល
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សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល



20 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

មោកជទំាវឧបនាយករដឋាមសនតេ ីសម៉ាន សំអន 
និងពលករសខ្មរ មៅត្រមទសព្

ប្ពឹកពៃងៃទលី ២៦ បេវចិ្កិា ឆ្នា ២ំ០១៧ លោកជំទាវឧ៉ន្យក 

រដ្ឋមង្នតេលី សម៉ាន សំអន  រដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងទំន្ក់ទំនងោមួយ 

រដ្ឋសភា   ប្ពឹទធាសភា  និងអធិការកិច ្រានជួ៉សំលណះសំណាេ 

ោមួយកម្មករ កម្មការនិលីចំនួន ១.០១៧ ន្ក់ បដេកំពុងលធវើការ 

លៅលរងចប្កផេិតសាច់មាន់ Centaco group លៅលេតតេ 

ផ្ៃុមថានលី ប្៉លទសពៃ ។

លោកជំទាវក៏រានោំនំ្អនុសាសន៍ ៥ ចំណុចរ៉ស់ 

សមមតេចអគ្គមហាមសនាបតីម្មោ ហ៊នុ សសន ន្យក 

រដ្ឋមង្នតេលី ពនប្ពះរោណាចប្កកម្ោុ ជូនដេ់៉ង៉ូ្នពេករ 

បដេកំពុងលធវើការលៅលប្រៅប្៉លទសលនះផងបដរ ។

លោកជំទាវឧ៉ន្យករដ្ឋមង្នតេលី បម៉ាន សំអន 

សួរសុេទុក្ខ និងៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ោមួយកម្មករ 

កម្មការនិលី បដេលធវើការលៅលេតតេផ្ៃុមថានលី 

ប្៉លទសពៃ
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សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល



22 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពរជរដ្ឋា ភិបាល

លោកជំទាវឧ៉ន្យករដ្ឋមង្នតេលី សម៉ាន សអំន រានចុះជួ៉ 

សំលណះសំណាេោមួយប្៉ោពេរដ្ឋ បដេប្តរូវរានអាោ្- 

ធរជលម្ៀសលចញពលីតំ៉ន់ប្គ្៉់ប៉កគលីមលីមិនទាន់ផទោុះ កនាុង 

៉រលិវណវតតេគគលីរ ស្ថិត�ំុគគលីរ សសរុករមាសបេក លេតតេ 

សាវ យលរៀង កាេពលីរលសៀេពៃងៃទលី០៣ បេតុោ ឆ្នា ២ំ០១៧។

លោកជំទាវរានមានប្៉សាសន៍ថា ប្គ្៉់ប៉ករ៉ស់ 

អាលមរកិបដេទម្ាក់លេើទឹកដលីកម្ោុ ន្អំឡុងលពេសម័យ 

សង្ង្្គ មចលន្្ះឆ្នា ១ំ៩៦៥-១៩៧៣ មានរ៉់មឺុនប្គ្៉់ លេើយ 

រាន៉ន្េ់មកដេ់៉ចុ្៉្បននាលនះ លធវើឲ្យប្៉ោពេរដ្ឋលយើង 

រងទុក្ខលវទន្ ។

ប្គ្៉់ប៉កបដេមានសារធាតុគលីមលីលនះមានទមងៃន់ប្៉មាណ 

ោង ២០០គលីឡូប្កាម កនាុងមួយប្គ្៉់វមានឥទធាិពេខំ្ាង 

ណាស់ បដេអាចលធវើឲ្យ ៉៉ាះោេ់សុេភាព ៉រសិា្ថ ន រស់ 

លៅប្៉ចំាពៃងៃ ោពិលសសសសតេលីបដេមានពផទោលោះ កូនកនាុងពផទោ 

លកើតមកមិនប្គ៉់េក្ខណៈ ដូចោ កំ៉ុតពដលជើងោលដើម ៕

មោកជំទាវ សម៉ាន សំអន ជបួសំមណនះសំណាលោមយួត្រោពលរដឋា សដលអាោញា ធរ
ជមមៀ្សមចញពី្ំបនម់ានតគ្បស់បកគីមី សដលបន្សលម់ដ្យអាមមរិកក្ុងសមយ័សសង្្គ ម

លោកជំទាវឧ៉ន្យករដ្ឋមង្នតេលី បម៉ាន សំអន ជួ៉សំលណះសំណាេោមួយប្៉ោពេរដ្ឋ បដេអាោ្ធរជលម្ៀសរានលចញពលីតំ៉ន់លប្គ្ះថានា ក់ 

លដាយប្គ្៉់ប៉កគលីមលីមិនទាន់ផទោុះសេ់ពលីសម័យសង្ង្្គ ម ស្ថិតកនាុង៉រលិវណវតតេគគលីរ �ំុគគលីរ សសរុករមាសបេក លេតតេសាវ យលរៀង 

រូ៉ ភាពកុមារតូចៗបដេទទួេរងនូវចំហាយប្គ្៉់ប៉កគលីមលី សេ់ 

ពលីសម័យសង្ង្្គ ម ( �ំុគគលីរ សសរុករមាសបេក លេតតេសាវ យលរៀង )



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 23

សកម្មភាពរាជរដ្ឋា ភិបាល



24 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

មតីអក្ដឹងមទ ?

រូ៉ ប្រាក់ស្ងឹ ផេិតដំ៉ូងលគ៉ង្ស់លៅសម័យលសតេច កន 

ស្ងឹ គឺោឯកតាតេ រូ៉ យិវត្ថដំុ៉ូង៉ំផុតបដេរានលប្ ើ៉ប្រាស់

លៅកនាងុប្ពះរោណាចប្កកមុ្ោ បដេប្តរូវរានលរាះផសាយ 

ោកាសមាស និងប្រាក់ លេើយដាក់ឱ្យលធវើចរចរលៅកនាងុរជ្យ 

ប្ពះសសលីលជដា្ឋ ធិរជរមាធិ៉តលី (លសតេចកន) ពលីឆ្នា ១ំ៥១២ - 

១៥២៥ ។ ការលរាះផសាយ និងដាក់ឱ្យលធវើចរចរនូវកាសប្រាក់ 

ស្ងឹ ោកតាតេ មួយបដេជួយជំរញុឱ្យមានការរ លីកចលប្មើន ខាង 

បផនាកលសដ្ឋកិច ្ការផ្្ស់៉តេរូទំនិញ ពិលសសោណិជជកម្មោមួយ 

៉រលទសរ៉ស់ប្ពះរោណាចប្កកម្ោុ ន្លដើមសតវត្ 

ទលី១៦ ។ 

-រូ៉ ភាពប្រាក់ស្ងឹ ោប្រាក់កាសលធវើអំពលីមាស ប្រាក់ ឬ 

ស្ាន់ មានទំងន់ ១៥ប្កាម វជិ្ឈមាប្តប្៉បេេ ១៥ម.ម ។

-បផនាកខាងមុេ : មានរូ៉ ន្គកបាេ ៧ បដេយកតាម 

េំនំ្រចន្៉ទធន៉័ប្តប្៉លភទ ៥លរៀេ លរាះពុមល្ដាយវទិ្យ-

សា្ថ នលរាះប្រាក់ឥណូ្ចិនសម័យអាណានិគមរារងំ ។

-បផនាកខាងលប្កាយ : រលំេចគំរអូក្រលដាយយកតាមអក្រ

៉ុរណ បដេចារកឹលៅកនាងុប្រាក់ប្រាសាទ កនាងុរជជកាេប្ពះ 

រាទអង្គឌួង (១៨៤៨-១៨៦០) លៅចំកណាតេ េចារកឹថា 

“មួយស្ងឹ” អក្រលកាងពលីលេើចារកឹថា “ប្ករុងកមពូោ” និង          

បផនាកខាងលប្កាមប្ទលដាយរូ៉ កួរសសរូវចងផទោយុគ្នា  ។ 

(ប្៉ភពព័ត៌មាន៖ ធន្គ្រោតិ ពនកម្ោុ)

តរាកស់្ទឹង
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សកម្មភាពមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត

រជធានីភ្មំពញ និងមខ្តេកណាតេ ល

មខ្តេកំពងធំ់
កាេពលីពៃងៃទលី ១៨ បេវចិ្កិា ឆ្នា ២ំ០១៧ មនទោលីរកិចក្ារន្រ លី 

លេតតេកំពង់ធំ រានជួ៉សំលណះសំណាេផតេេ់ជូន៉័ណណ 

សរលសើរ  និង Logo នារីរ្នៈ ដេ់សិស្ និលទទោស  A  

ចំនួន ០៣ ន្ក់  ( ០២ ន្ក់ោ៉់ប្៉ឡង ) ។ កនាងុមានា ក់ៗ 

ទទួេរាន កាតា៉ស្ាយ ១ និង ៃវកិា ៥០.០០០ លរៀេ 

ផងបដរ ។ 

តកសងួកិច្ចការនារី និងមន្រីកិច្ចការនារី រជធានី/មខ្តេ 
ផតេលប់ណ័្ណ សរមសីរដលសិ់ស្សនិមទស្ A ោនារី  

កាេពលីរលសៀេពៃងៃទលី២៦ បេតុោ ឆ្នា ២ំ០១៧ ប្កសួង 

កិចក្ារន្រ លី សេការោមួយមនទោលីរកិច្ការន្រ លីរជធានលីភនាលំពញ 

និងមនទោលីរកិចក្ារន្រ លីលេតតេកណាតេ េ រានលរៀ៉ចំពិធលីប្៉គេ់      

៉័ណណសរលសើរដេ់សិស្ន្រ លីល្នាើមទិលនទោស A កនាងុេទធាផេ       

ប្៉ឡងសញ្ញា ៉ប្តមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ ន្សម័យប្៉ឡង 

ពៃងៃទលី២១ បេសលីហា ឆ្នា ២ំ០១៧ បដេមកពលីវទិ្យេ័យលៅ 

រជធានលីភនាលំពញចំនួន ១០៣ន្ក់ និងលេតតេកណាតេ េចំនួន 

១៤ន្ក់ សរុ៉ ទំាងអស់ចំនួន ១១៧ន្ក់ ។ ពិធលីប្៉គេ់៉័ណណ 

សរលសើរលនះ ស្ថតិលប្កាមអធិ៉តលីភាពលោកជំទាវលវជជ, អុទឹង 

កន្ាផ្វី រដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងកិចក្ារន្រ លី សិស្ន្រ លីល្នាើមទិលនទោស 

A កនាងុមានា ក់ៗទទួេរាន៉័ណណសរលសើរ១ កាតា៉ស្ាយ ១  

Logo នារីរ្នៈ  និងៃវកិា ចំនួន ២មឺុនលរៀេ ៕

លោកជំទាវរដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងកិចក្ារន្រ លីៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ោមួយសិស្និលទទោស A  លៅទលីសតេលីការប្កសួងកិចក្ារន្រ លី
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សកម្មភាពមន្ីរកិច្ចការនារីមខ្តេ

មខ្តេបន្ាយមានជយ័   

កាេពលីពៃងៃទលី ៣១ បេ តុោ ឆ្នា  ំ២០១៧      

មនទោលីរកិចក្ារន្រ លីលេតត៉េ ន្ទោ យមានជ័យ រានលរៀ៉ 

ចំពិធលីជួ៉សំលណះសំណាេសិស្និលទទោស  A 

ោន្រ លី និងរានប្៉គេ់៉័ណណសរលសើរ ដេ់ 

សិស្និលទទោស A ោន្រ លីចំនួន ៥រូ៉  ។

មខ្តេសកប 
លៅពៃងៃទលី ៣១ បេ តុោ ឆ្នា  ំ២០១៧ មនទោលីរកិចក្ារ- 

ន្រ លីលេតតេបក៉ រានប្៉គេ់៉័ណណសរលសើរ ដេ់សិស្ 

និលទទោស A ោន្រ លីចំនួន ១ន្ក់ ។

មខ្តេមពាធិ៍សា្់

លៅពៃងៃទលី ០១ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ មនទោលីរ 

កិចក្ារន្រ លីលេតតេលោធិ៍សាត់ រានប្៉គេ់ 

៉័ណណសរលសើរ សមាភា រៈ និងៃវកិាមួយចំនួន 

ដេ់សិស្និលទទោស A ោន្រ លីចំនួន ០៥រូ៉  ។

មខ្តេកពំងស់្ឺ

 ន្ប្ពឹកពៃងៃទលី ០៨ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ លៅមនទោលីរ 

កិចក្ារន្រ លីលេតតេ រានលរៀ៉ចំពិធលីជួ៉សំលណះសំណាេ 

និងជូន៉័ណណសរលសើររ៉ស់ប្កសួងកិចក្ារន្រ លីជូន 

ដេ់កញ្ញា  មុលីញ សសលីលៅ ោសិស្ល្នាើមនិលទទោស A កនាងុ

េទធាផេប្៉ឡងមធ្យមសិកសាទុតិយភូមិ ឆ្នា  ំ២០១៧ 

លប្កាមអធិ៉តលីភាពលោកជំទាវ ឡុង ៉ូណាលរត អភិ- 

រាេរង ពនគណអភិរាេលេតតេកំពង់ស្ ឺ។
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សកម្មភាពមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត

មខ្តេកពំងច់ាម 

ពៃងៃទលី ១១ បេ វចិ្ិកា ឆ្នា  ំ២០១៧ មនទោលីរកិចក្ារ 

ន្រ លីលេតតេកំពង់ចាម រានលរៀ៉ចំកម្មវធិលីបចក         

៉័ណណសរលសើរជូនដេ់សិស្សសលីប្៉ឡងោ៉់

និលទទោស A ចំនួន ០៨ រូ៉  លប្កាមអធិ៉តលីភាព 

លោកសសលីប្៉ធានមនទោលីរ និងលោកសសលីអនុ- 

ប្៉ធានមនទោលីរទំាង ០២ រូ៉  ។

មខ្តេត្សកវ

ពៃងៃទលី ១៣ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ លៅមនទោលីរកិចក្ារន្រ លី 

លេតតេតាបកវ រានលរៀ៉ចំកម្មវធិលីបចក៉័ណណសរលសើរជូន 

ដេ់សិស្សសលីប្៉ឡងោ៉់និលទទោស A មួយរូ៉  លប្កាម 

អធិ៉តលីភាពលោកសសលីប្៉ធានមនទោលីរកិចក្ារន្រ លីលេតតេ ។ 

មខ្តេមសៀមរប
មនទោលីរកិច្ការន្រ លីលេតតេលសៀមរ៉រានជួ៉សំលណះ 

សំណាេផតេេ់៉័ណណសរលសើរ និង  Logo នារីរ្នៈ 

ដេ់សិស្សសលីនិលទទោស  A  ចំនួន ០៤ ន្ក់ ។ មនទោលីរ 

រានឧ៉ត្ថមភាៃវកិាចំនួន ៤មឺុនលរៀេ និងកបន្ង 

អនុសសាវរ លីយ៍មួយ ។ ចំបណកសិស្ ១៨ រូ៉ លទៀត 

មិនទាន់រានទទួេ  លដាយសារពួកលគកំពុង៉នតេ 

ការសិកសាលៅ៉រលទស ។

មខ្តេកំពងឆ្់្ងំ

លៅពៃងៃទលី ១០ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ លោកសសលី       

ឈុ ំចាន់សុេ ប្៉ធានមនទោលីរកិចក្ារន្រ លីលេតតេកំពង់ឆ្នា ងំ      

រានជួ៉សំលណះសំណាេ និងផតេេ់៉័ណណសរលសើរ   

Logo នារីរ្នៈ កាដូអនុសសាវរ លីយ៍ និងៃវកិាចំនួន 

៥មឺុនលរៀេ ដេ់សិស្និលទទោស A  ។ 
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សកម្មភាពមន្ីរកិច្ចការនារីមខ្តេ

មខ្តេបា្ដំ់បង 

លៅពៃងៃទលី ១៤ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ រានលរៀ៉ចំកម្មវធិលី 

បចក៉ណណ័ សរលសើរដេ់សិស្សសលីប្៉ឡងោ៉់និលទទោស A 

ចំនួន ១១ន្ក់ លេើយសិស្រានមកទទួេមានចំនួន ០៨ 

ន្ក់ កនាងុមានា ក់ៗទទួេរានអាវយឺត ១  Logo  នារីរ្នៈ 

១ និងៃវកិា ៤មឺុនលរៀេ ។ សិស្សសលី ០៣រូ៉ លទៀត 

លៅ៉នតេការសិកសាលៅលប្រៅប្៉លទស ។ 

មខ្តេកពំ្ 

កាេពលីពៃងៃទលី ១៨ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ មនទោលីរ 

កិចក្ារន្រ លីលេតតេកំពត រានជួ៉សំលណះសំណាេ 

ោមួយសិស្សសលីនិលទទោស A ប្៉ចំាលេតតេចំនួន 

១០ន្ក់ និងជូនអំលណាយដេ់សិស្រមួមាន 

៉័ណណសរលសើរ   Logo នារីរ្នៈ កា៉ូ៉ស្ាយ 

និងៃវកិាកនាងុមានា ក់ៗ ៥មឺុនលរៀេ ។

មខ្តេតពនះវិហារ

 លៅរលសៀេពៃងៃទលី ២២ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ លៅមនទោលីរកិចក្ារន្រ លី      

លេតតេប្ពះវហិារ លោកសសលី ម៉ាងុ សំអុេ ប្៉ធានមនទោលីរកិចក្ារន្រ លីលេតតេរាន 

លធវើពិធលីជួ៉សំលណះសំណាេោមួយ កញ្ញា  ម៉៉ា  ់លសដ្ឋមុនលីបកវ ោសិស្ 

ល ន្ាើមនិលទទោស A លដាយប្៉គេ់ជូន៉័ណណសរលសើរ Logo នារីរ្នៈ និង 

ៃវកិា ១០ មឺុនលរៀេ ។

មខ្តេពតពសវង 

កាេពលីពៃងៃទលី ១៧ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧ ប្៉ធាន 

មនទោលីរលេតតេពប្ពបវង ជួ៉ជំុលធវើការសំលណះសំណាេ 

ោមួយសិស្សសលីនិលទទោស A ចំនួន០៩រូ៉  ។ សិស្ 

មានា ក់ៗទទួេរាន៉័ណណសរលសើរ Logo នារីរ្នៈ 

កបន្ងលោះលគ្ ១ និងៃវកិា ៥០.០០០ លរៀេ។
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សកម្មភាពមន្ទីរកិច្ចការនារីខេត្ត

មខ្តេតកមចនះ

 លៅ ពៃងៃ ទលី ២៦  បេ  វចិ្កិា  ឆ្នា  ំ ២០១៧ មនទោលីរកិចក្ារន្រ លី 

លេតតេប្កលចះ  រានជូន៉័ណណសរលសើរ   Logo ន្រ លីរតនៈ 

អាវយឺត ដេ់សិស្ សសលី បដេ ប្៉ឡង ោ៉់ និលទទោស  A  

ចំនួន ០៣ ន្ក់  និង រាន ឧ៉ត្ថមភា ៃវកិា កនាងុមានា ក់ ៗ ចំនួន  

១០០.០០០លរៀេ ។ 

មខ្តេតពនះសីហន ុ

មនទោលីរកិច្ការន្រ លីលេតតេប្ពះសលីេនុរានប្៉គេ់ 

៉័ណណសរលសើរ ដេ់សិស្សសលីបដេរានប្៉ឡងោ៉់ 

ចំណាត់ថានា ក់និលទទោស A កនាុងលន្ះមនទោលីររានឧ៉ត្ថមភា   

ៃវកិា ២០០.០០០ លរៀេ  និងវត្ថុអនុសសាវរ លីយ៍ មាន 

សំពត់េូេ ១ និងប្កមា ២ ។

មខ្តេពប៉ាលិន

   កាេពលីពៃងៃទលី ២៦ បេ វចិ្ិកា ឆ្នា ំ ២០១៧ 

មនទោលីរកិច្ការន្រ លីលេតតេព ៉៉ាេិន រានប្៉គេ់ជូន 

៉ណណ័ សរលសលីរ Logo នារីរ្នៈ ៃវកិា 

៣០០.០០០លរៀេ និងប្កមា៉ង់-ក ០១ ដេ់ 

សិស្ល្នាលីមនិលទទោស A ។ 

មខ្ត្េ ្ប យូងឃ្មុំ

មនទោលីរកិច្ការន្រ លីលេតតេត្ូបង�្មុំ រានប្៉គេ់៉័ណណ 

សរលសើរ Logo នារីរ្នៈ ដេ់សិស្សសលីនិលទទោស  

A  ចំនួន  ០១ន្ក់  ( សិស្ ០៣ ន្ក់លទៀត មិនទាន់ 

រានមកទទួេ ) ។



30 ព រ្ឹត្តិបពត នាររីតនៈ

ស្ិត្សិស្សត្រឡងោបត់្មនិមទស្
ស

្ិត្
 ម

ប
ក

្ខជ
ន

ត្រ
ឡ

ង
ោ

ប
ស់

ញ្
ប

ត្
ម

ធ
្យម

ស
ិក

សា
 ទ

ត្
យ

ភ
យូម

ិ ច
ំមណ

នះដ
ឹង

ទ
យូមៅ

 
ន

ិង
ប

ំមព
ញ

វិ
ោ្

 ស
ម

យ័
ត្រ

ឡ
ង

 ២
១

 ស
ីហា

 ២
០

១
៧

េ
.រ

រ
ជ

ធា
ន

លី -ល
េ

ត
តេ

ចំ
នួ

ន
ល៉

ក
្ខជ

ន

ម
ក

ប្៉
ឡ

ង

ចំ
នួ

ន
ល៉

ក
្ខជ

ន
 

ប្៉
ឡ

ង
ោ

៉់

ចំ
នួ

ន
ល៉

ក
្ខជ

ន
ប្៉

ឡ
ង

ោ
៉់

តា
ម

និ
លទ

ទោស

ស
រុ៉

សស
លី

ស
រុប

សស
រី

A
B

C
D

E

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

1
៉

ន្
ទោយ

មា
ន

ជ័
យ

3,
35

1
1,6

77
1,8

30
98

0
12

7
98

50
17

2
90

28
3

14
7

1,2
65

68
6

2
រា

ត់
ដំ

៉
ង

6,
19

5
3,

33
7

3,
72

5
2,

05
6

23
11

14
2

78
28

1
15

0
51

7
30

4
2,

76
2

1,5
13

3
ក

ំព
ង

់ច
ាម

6,
87

0
3,

72
8

3,
88

1
2,

17
4

20
8

14
7

90
33

9
17

4
51

3
28

9
2,

86
2

1,6
13

4
កំ

ព
ង់

ឆ្
នាំង

3,
84

1
1,9

36
2,

09
2

1,1
03

12
4

69
40

11
5

64
20

2
11

4
1,6

94
88

1

5
កំ

ព
ង់

ស
្ឺ

4,
40

3
2,

09
7

3,
51

4
1,7

27
1

1
47

22
16

8
83

44
9

24
3

2,
84

9
1,3

78

6
ក

ំព
ង

់ធ
ំ

4,
18

0
2,

20
4

3,
03

1
1,6

29
9

5
65

31
18

0
93

45
6

23
1

2,
32

1
1,2

69

7
កំ

ព
ត

5,
06

4
2,

36
3

3,
47

5
1,6

50
21

10
10

3
49

26
1

13
6

52
8

29
0

2,
56

2
1,1

65

8
ក

ណា
តេ

េ
7,

53
5

3,
99

9
4,

64
0

2,
53

1
26

14
16

8
84

35
4

18
3

71
0

41
7

3,
38

2
1,8

33

9
លកា

ះកុ
ង

73
4

34
9

40
0

18
4

1
0

10
5

45
16

59
27

28
5

13
6

10
ប្ក

លច
ះ

17
20

86
0

76
9

44
3

6
3

50
23

79
45

14
4

81
49

0
29

1

11
ម

ណ្
េ

គិ
រលី

37
1

16
6

30
5

15
9

0
0

6
4

20
13

59
33

22
0

10
9

12
ភ

នាំលព
ញ

18
,6

17
8,

67
0

11
,17

7
5,

40
1

19
4

10
3

78
7

39
2

1,1
74

58
4

1,5
70

80
4

7,
45

2
3,

51
8



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 31

ស្ថិតិសថិស្សប្រឡងជាបត់ាមនថិទ្ទេស
េ

.រ
រ

ជ
ធា

ន
លី -

លេ
ត

តេ
ចំ

នួ
ន

ល៉
ក

្ខជ
ន

ម
ក

ប្៉
ឡ

ង

ចំ
នួ

ន
ល៉

ក
្ខជ

ន
 

ប្៉
ឡ

ង
ោ

៉
់

ចំ
នួ

ន
ល៉

ក
្ខជ

ន
ប្៉

ឡ
ង

ោ
៉់

តា
ម

និ
លទ

ទោស

ស
រុ៉

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

A
B

C
D

E

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

ស
រុប

សស
រី

13
ប្ព

ះវ
ហា

រ
1,

48
0

71
1

1,
25

8
61

0
2

1
19

8
48

22
16

6
81

1,
02

3
49

8

14
ពប្

ព
បវ

ង
5,

58
1

2,
67

0
4,

31
8

2,
11

9
12

9
14

3
76

35
7

19
3

74
2

39
1

3,
06

4
1,

45
0

15
លោ

ធ
ិ៍ សា

ត់
2,

77
0

1,
26

6
1,

52
5

71
1

6
5

75
33

11
8

66
17

9
10

5
1,

14
7

50
2

16
រត

ន
គិ

រលី
88

5
38

2
73

6
32

8
0

0
4

2
34

17
12

6
68

57
2

24
1

17
លស

ៀម
រ

៉
7,

02
5

3,
92

0
5,

12
6

2,
89

8
47

22
18

4
10

1
35

5
19

2
74

2
43

8
3,

79
8

2,
14

5

18
ប្ព

ះស
លីេ

នុ
1,

67
2

79
7

1,
22

6
61

2
9

1
45

23
11

4
60

18
4

10
5

87
4

42
3

19
ស

ទោឹង
បប្

ត
ង

57
0

30
4

48
2

26
2

0
0

2
1

23
14

94
44

36
3

20
3

20
សា

វយ
លរ

ៀង
3,

39
2

1,
51

8
2,

41
4

1,
08

0
5

0
49

14
14

3
64

36
8

17
8

1,
84

9
82

4

21
តា

បក
វ

8,
82

9
4,

07
8

4,
38

8
2,

17
1

8
1

15
4

64
35

0
17

4
53

4
28

9
3,

34
2

1,6
43

22
បក

៉
32

0
16

3
28

9
15

1
2

1
7

5
33

19
68

37
17

9
89

23
ព

៉៉ាេិ
ន

31
6

16
9

19
8

10
7

1
1

8
5

12
5

18
11

15
9

85

24
ឧ

ត
តេរមា

ន
ជ័

យ
94

0
44

7
83

6
41

4
0

0
11

4
70

37
16

7
90

58
8

28
3

25
ត

្បង
�

្ម ុំ
3,

12
1

1,6
46

2,
03

3
1,1

00
7

4
71

43
15

5
90

24
5

12
0

1,
55

5
84

3

ស
រុប

99
,7

28
49

,4
57

63
,6

68
32

,6
00

42
4

21
1

2,
46

4
1,2

47
5,

00
0

2,
58

4
9,

12
3

4,
93

7
46

,6
57

23
,6

21



32 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

សកម្មភាពតកសងួកិច្ចការនារី

ពិធីចនុះហ្ម្លខាផតេលស់ពុលភាពមលីការត្រកាសរមួ 

សតេីពី តកមត្រត្បត្តេត្រពន័្ធផ្សពផ្សាយសតមាបក់ាររយការណព៍័្ ម៌ាន

អំពីហិងសាមលីសសតេី និងត្រកាសឱ្យមត្រជីតរាសោ់ផ្យូវការ

លៅសណា្ឋ គ្រភនាំលពញ ពៃងៃទលី ២០ បេ កក្កដា ឆ្នា ំ ២០១៧ 

មោកជទំាវមវជ.្ អុទឹង កន្ាផ្វី រដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងកិចក្ារ- 

ន្រ លី និង ឯកឧតត្េ  ម�ៀវ កាញារទី្ធ រដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងព័ត៌មាន 

រានចុះេត្ថលេខា ផតេេ់សុពេភាពលេើការប្៉កាសរមួ 

សតេលីពលី ប្កមប្៉តិ៉តិតេប្៉ព័នធាផ្ពវផសាយសប្មា៉់ការរយ-      

កា រណ៍ ព័ត៌មាន អំពលីេិងសាលេើសសតេលី  និងប្៉កាសឱ្យលប្ ើ៉ប្រាស់ 

ោផ្ូវការ៉ន្ទោ ៉់ពលីប្កសួងទំាងពលីរ រានចំណាយលពេជិត 

៦បេ កនាុងការលរៀ៉ចំប្កមលនះលឡើង លដាយមានការសប្ម៉

សប្មរួេពលីក្ឹ៉អនាកកាបសតកម្ុោ ។ លគ្េ៉ំណង ពនការ

៉លង្កើតប្កមប្៉តិ៉តតេិប្៉ព័នធាផ្ពវផសាយសប្មា៉់រយការណ៍ 

លោកជំទាវលវជជ. អឹុង កន្្ថ ផ្វ លី រដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងកិច្ការន្រ លី និងឯកឧតតេម លេៀវ កាញរលីទធា រដ្ឋមង្នតេលី

ប្កសួងព័ត៌មាន ោគណៈអធិ៉តលី កនាុងពិធលីចុះេត្ថលេខាផតេេ់សុពេភាពលេើការប្៉កាសរមួ 

ព័ត៌មានអំលពើេិងសា គឺសំលៅ ៖

- ទ៉់សា្ក ត់ការយកករណលី េិងសាលេើសសតេលី លធវើោព័ត៌មាន 

សប្មា៉់កំសានតេស៉បាយ ឬកំ៉្ុកកំប៉្ង

- បកបប្៉ឥរោិ៉ៃសង្គម កនាុងការេុ៉៉ំរាត់អំលពើេិងសាលេើ

សសតេលី ។ ប្កមប្៉តិ៉តតេិលនះមាន ១៥ ប្៉ការ ។ 

 ប្កមប្៉តិ៉តតេិ៉លង្កើតលឡើងលប្កាមកិច្សេការរវង 

ប្កសួងព័ត៌មាន ប្កសួងកិចក្ារន្រ លី ក្ឹ៉អនាកកាបសតកមុ្ោ  

មូេនិធិអាសុលី (The Asia Foundation) និងជំនួយ អូសសាតេ េលី 

(Australian Aid) ៕
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តកមត្រត្បត្តេត្រពន័្ធផ្សពផ្សាយសតមាបក់ាររយការណព៍័្ ម៌ានអមំពីហិងសាមលីសសតេី 

គណៈអធិ៉តលីៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ ោមួយសិកា្ខ កាម 

កាេពលីប្ពឹកពៃងៃទលី ៣០ បេ វចិ្ិកា ឆ្នា ំ ២០១៧ ប្កសួងកិចក្ារន្រ លី  និងប្កសួងព័ត៌មាន លដាយមានការគំ្ប្ទៃវកិាពលីអង្គការ UNDP 

រានរមួគ្នា លរៀ៉ចំសិកា្ខ សាោផ្ពវផសាយលសចកតេលីប្៉កាសរមួ រវងប្កសួងទំាងពលីរ សតេលីពលី ប្កមប្៉តិ៉តតេិប្៉ព័នធាផ្ពវផសាយសប្មា៉់ការ          

រយការណ៍ព័ត៌មានអំលពើេិងសាលេើសសតេលី លប្កាមអធិ៉តលីភាពលោកជំទាវ ឡងុ  សផុល្ី  អនុរដ្ឋលេខាធិការ ពនប្កសួងកិច្ការន្រ លី 

បដេមានការចូេរមួរ៉ស់មង្នតេលីប្កសួងកិច្ការន្រ លី អនាកសារព័ត៌មាន វទិ្ុយ ទូរទស្ន៍ និងប្ករុមនិសិ្តលដរា៉ា តឺម៉ាង់ប្៉ព័នធាផ្ពវផសាយ 

និងសារគមន្គមន៍ សរុ៉ ចំនួន ៨៣ន្ក់ ( សសតេលី ៤៩ន្ក់ ) ។ លគ្េ៉ំណង ពនលសចកតេលីប្៉កាសរមួលនះ គឺលដើម្បលីឱ្យអនាកអានព័ត៌មាន 

និងអនាករយការណ៍ព័ត៌មានអំលពើេិងសាលេើសសតេលី លចះលប្ ើ៉ប្រាស់ភាសាឱ្យរានសមរម្យ លដើម្បលីរកសាភាពពៃៃ្នាូររ៉ស់ជនរងលប្គ្ះ មិនយក 

ករណលី េិងសាលេើសសតេលី លធវើោព័ត៌មានសប្មា៉់កំសានតេស៉បាយ ឬកំ៉្ុកកំប៉្ង ៕

កាេពលីពៃងៃទលី ១៧-១៨ បេ តុោ ឆ្នា ំ ២០១៧ លៅសណា្ឋ គ្រ Inter-continental   រជធានលីភនាំលពញ ប្កសួងកិចក្ារន្រ លី រានសេការ 

ោមួយអគ្គលេខាធិការដា្ឋ នកំបណទប្មង់ ការប្គ៉់ប្គងេិរញញាវត្ថសុាធារណៈ  រ៉ស់ប្កសួងលសដ្ឋកិច ្និងេិរញញាវត្ថ ុលរៀ៉ចំសិកា្ខ សាោ 

ពប្ងឹងសមត្ថភាពប្៉ធានមនទោលីរកិចក្ារន្រ លីលេតតេ និងមង្នតេលីជំន្ញចំនួន ៧២ន្ក់ (សសតេលី ៥៦ន្ក់) អំពលីនលីតិវធិលីលរៀ៉ចំ និងអនុវតតេៃវកិាកម្មវធិលី។  

ន្ពិធលីល ើ៉កសិកា្ខ សាោ លោកជំទាវរដ្ឋមង្នតេលី អុទឹង កន្ាផ្វី រានរេឹំកពលីប្៉សាសន៍រ៉ស់សមមតេចម្មោ ហ៊នុ សសន បដេរាន 

ចាត់ទុកកំបណទប្មង់ ោកតាតេ ស្ា៉់រស់រ៉ស់ប្៉លទសោតិ ។ លោកជំទាវរដ្ឋមង្នតេលី រានផ្តេ លំផ្ើដេ់សិកា្ខ កាមទំាងអស់ឱ្យេិតេំលរៀនសូប្ត 

លដើម្បលីអភិវឌ្ឍេ្ួនឯង និងអភិវឌ្ឍសា្ថ ៉័ន ។ សមត្ថភាពរ៉ស់មង្នតេលីកនាុងការអនុវតតេកំបណទប្មង់ ពនការប្គ៉់ប្គងេិរញញាវត្ថុសាធារណៈ 

ោកតាតេ កំណត់លោគជ័យ កនាុងការ៉ំលពញអាណតតេិមុេង្ររ៉ស់ប្កសួងកិច្ការន្រ លី ៕

នីត្វិធីមរៀបច ំនិងអនវុ្ត្េ វិកាកម្មវិធី

គណៈអធិ៉តលីៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ ោមួយអនាកចូេរមួសិកា្ខ សាោ លៅសណា្ឋ គ្រ Inter-continental 
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មវទិកាជសជកមដញមដ្ល សតេីពី ភាពោអក្ដឹកនាំ 

លវទិកាជបជកលដញលដាេសតេលីពលី ភាពោអនាកដឹកនំ្ លប្កាម 

ប្៉ធាន៉ទ " ការ៉លង្កើត៉រោិកាស លដើម្បលីឲ្យមនុស្មានា ក់ៗ 

អាចក្ាយោអនាកដឹកនំ្ រាន " ប្៉ប្ពឹតតេលិៅលៅពៃងៃទលី ១០-១២ 

បេតុោ ឆ្នា ២ំ០១៧ លៅមជ្ឈមណ្េសេប្៉តិ៉តតេិការ 

កម្ុោ-ជ ៉៉ាុន   (CJCC)  បដេមានការចូេរមួរ៉ស់សសតេលីោ 

សេប្គិន ថានា ក់ដឹកនំ្ និងមង្នតេលីតាមប្កសួង សា្ថ ៉័នោក់ព័នធា 

និងនិស្តិ សរុ៉ ប្៉មាណ ២៤០ន្ក់ ។ 

ល៉ក្ខជនបដេរានទទួេជ័យោភលីលេេ១ គឺ លោកសសលី 

មចន សភុាព បដេោសា្ថ ៉និកកលីតមបាញបេ្មរ បដេរាន 

ទទួេ ោនរង្វ ន់ចំនួន០២ ប្ពមគ្នា កនាុងលពេបតមួយ ៖ 

ោនង្វ ន់ទលី១ ៖  ទទួេជ័យោភលី កនាងុលវទិកាកម្ោុជបជក 

លដញលដាេពលីភាពោអនាកដឹកនំ្ លប្កាមប្៉ធាន៉ទ  “ ៉ គុ្គេិក  

ប្គ៉់គ្នា នឹងអាចក្ាយោអនាកដឹកនំ្ ប្៉សិនល ើ៉ សា្ថ ៉័ន 

នលីមួយៗ មានបផនាកអភិវឌ្ឍភាពោអនាកដឹកនំ្ដ៏េ”្ ។

ោនរង្វ ន់ទលី២ ៖  ទទួេជ័យោភលីកនាងុលវទិកាជបជកលដញ

លដាេពលីភាពោអនាកដឹកនំ្  លប្កាមប្៉ធាន៉ទ “ អនាកដឹកនំ្ 

អស្ារ្យ គឺោមនុស្បដេមានភាពដាក់េ្ួនអស្ារ្យ ”  ។  

កនាុងឱកាស៉ិទលវទិកាលនះ លោកជំទាវរដ្ឋមង្នតេលី រានមាន 

ប្៉សាសន៍ថា ៖ “ សសតេលី និង៉ុរស ោពដគូដ៏សំខាន់កនាុងការ 

អភិវឌ្ឍប្គ៉់វស័ិយ លេើយលដើម្បលីក្ាយោអនាកដឹកនំ្ដ៏     

អស្ារ្យប្តរូវមានគំនិតពចនាប្៉ឌិត  លដើម្បលីមាននិរនតេរភាពការ- 

ង្រលឆ្្ះលៅមុេោនិច្ និងប្តរូវមានភាពក្ាហានទទួេ 

សា្គ េ់នូវ ចំណុចអវជិជមាន លដើម្បលីរកមលធ្យរាយលដាះសសាយ  

មិនបត ៉៉ាុលណាណ ះ ប្តរូវប្៉កាន់ខាជ ៉់នូវសុជលីវធម៌ គិតគូរពលីផេ 

ប្៉លោជន៍រមួ ” ៕  លកស្លី

លោកជំទាវលវជជ. អឹុង កន្្ថ ផ្វ លី ៃតរូ៉ ោមួយលោកសសលី លចន សុភាព និងលោក កឹម លអឿន 

( ជ័យោភលីលេេ១ ប្៉ចំាឆ្នា ំ២០១៦)
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លោកជំទាវលវជជ. អ៊ុងឹ កន្ាផ្វី រដ្ឋមង្នតេលីប្កសួងកិចក្ារ- 

ន្រ លី រានដឹកនំ្គណៈប្៉តិភូ ចូេរមួកនាុងកិចប្្៉ជំុកំពូេ 

ពនសម្ន័ធាពិភពលោកលដើម្បលីសនតេភិាព “The 3rd Annual Com-

memoration of September 18th World Alliance of Reli-

gion’s Peace Summit” បដេប្៉ប្ពឹតតេលៅកាេពលីពៃងៃទលី ១៧-

១៩ បេ កញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៧ លៅទលីប្ករុងលសអូ៊េ សាធារណ 

រដ្ឋកូលរ ៉ា ។

កិចប្្៉ជំុកំពូេលនះមានការចូេរមួរ៉ស់អតលីតប្៉ធាន្-

ធិ៉តលី  អនុប្៉ធាន្ធិ៉តលី រដ្ឋមង្នតេលី អតលីតរដ្ឋមង្នតេលី ឧតតេមមង្នតេលី 

សមាជិកសភា អនាកដឹកនំ្សាសន្ អនាកជំន្ញបផនាកចបា៉់ 

និងអ៉់រអំនតេរោតិ សាសសាតេ ចារ្យ តំណាងអង្គការសង្គមសុលីវេិ 

និង អនាកសារព័ត៌មាន មកពលី ១២៥ ប្៉លទស សរុ៉ ប្៉មាណ 

ោង ២.០០០ ន្ក់ ។ អង្គប្៉ជំុរានលចញលសចកតេលីបៃង្ការ 

សតេលីពលី សនតេភិាព និងការ៉ញ្៉់សង្ង្្គ ម ។ 

កនាុងកិចពិ្ភាកសាោមួយអង្គការ ប្ករុមសសតេលីអនតេរោតិលដើម្បលី

សនតេភិាព ( IWPG : International Women’s Peace Group) 

លោកជំទាវរដ្ឋមង្នតេលីរានលេើកលឡើងថា ប្៉លទសកម្ោុមាន 

៉ទពិលសាធន៍យ ៉ាាងេក្នាុងការលដាះសសាយជលម្ាះប្៉ដា៉់ 

អាវធុប្៉ក៉លដាយលោគជ័យ តាមរយៈលគ្េនលោរាយ    

“ ឈន្ះ-ឈន្ះ” បដេផតេួចលផតេើមលដាយ សមមតេចម្មោ ហ៊នុ 

សសន នាយករដឋាមសនតេ ី ពនតពនះរជណាចតកកម្ោុ       

បដេោប្៉មុេដឹកនំ្ប្៉ក៉លដាយគតិ៉ណិ្ត ។ អង្គការ 

IWPG អាចសិកសាលេើយុទធាសាសសតេលនះ និងទាញយក  

ចំណុចេ្ៗ  លដើម្បលីរមួចំបណកោមួយរដា្ឋ ភិរាេកូលរ ៉ាខាង 

ត្ូបង  លដាះសសាយជលម្ាះរវងប្៉លទសកូលរ ៉ាទំាងពលីរ ៕

កិច្ចត្រជុំកំព យូលពនសម្ន័្ធពិភពមោកមដើម្បីសនតេិភាព
“The 3rd Annual Commemoration of September 18th World Alliance 

of Religion’s Peace Summit”

លោកជំទាវលវជជ. អឹុង កន្្ថ ផ្វ លី (រ៉់ពលីល្វងលៅរូ៉ ទលី២)  កនាងុកិចប្្៉ជំុកំពូេ

 ពនសម្ន័ធាពិភពលោកលដើម្បលីសនតេភិាព លៅទលីប្ករុងលសអូ៊េ 
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លោកជំទាវ លេង សំវ៉ាដា និងលោកជំទាវ ឡុង សុផេ្លី ៃតរូ៉  ោមួយគណៈកមា្ម ធិការសសតេលីអាស៊ាន៉ូក ល៉ី

កិច្ចត្រជុំមលីកទី១៦ របសគ់ណៈកមា្ម ធិការសសតេីអាស៊ាន និងកិច្ចត្រជុំមលីកទី៩ 
របសគ់ណៈកមា្ម ធិការសសតេីអាស៊ានបយូកបី 

កាេពលីពៃងៃទលី០៦-០៨ បេ កញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៧ លៅភូលកត ប្៉លទស 

ពៃ មោកជទំាវ មខង សវំា៉ា ដ្ រដ្ឋលេខាធិការ ពនប្កសួង 

កិចក្ារន្រ លី រានដឹកនំ្ប្៉តិភូចូេរមួកិចប្្៉ជំុចំនួន ល៉ី ៖

- ពៃងៃទលី០៦ បេ កញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៧ កិច្ប្៉ជំុពិលប្គ្ះលោ៉េ់ 

លេើកទលី៤  រវងគណៈកមា្ម ធិការសសតេលី អាស៊ាន (ACW) និងគណៈ 

កម្មការលេើកកម្ស់ និងការោរសិទធាិសសតេលី និងកុមារអាស៊ាន ( 

ACWC ) រ៉ស់ប្៉លទសោសមាជិកអាស៊ានទំាង ១០ ។ 

- ពៃងៃទលី ០៧ បេ កញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៧ កិចប្្៉ជំុលេើកទលី១៦ រ៉ស់ 

គណៈកមា្ម ធិការសសតេលីអាស៊ាន (ACW) ។

- ពៃងៃទលី ០៨ បេ កញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៧ កិចប្្៉ជំុលេើកទលី៩ រ៉ស់ 

គណៈកមា្ម ធិការសសតេលី អាស៊ាន៉ូក ល៉ី ( ACW+3 ) ។

កិច្ប្៉ជំុលេើកទលី១០ រ៉ស់ ACW+3 នឹងលរៀ៉ចំលធវើលៅទលីប្ករុង  

ហាណូយ ប្៉លទសលវៀតណាម លៅឆ្នា ២ំ០១៨ ។

មោកជទំាវ មខង សវំា៉ា ដ្ រានរយការណ៍ពលីវឌ្ឍនភាព 

ពនការប្៉ជំុលៅទលីប្ករុងរាងកក កាេពលីពៃងៃទលី០៨ បេ កញ្ញា  ឆ្នា ំ 

២០១៧ ( ប្៉លទសកម្ុោ ោប្៉ធានដឹកនំ្ ពនការពិភាកសា ) សតេលីពលី 

ការប្ោងលធវើលគ្េការណ៍បណនំ្ និងវភិាគទិននាន័យអំលពើេិងសា

លេើសសតេលី  សប្មា៉់តំ៉ន់អាស៊ាន ៕

មគ្លការណស៍ណនាំ សតេីពី ការត្រម យូល និងវិភាគទិនន្យ័អំមពីហិងសាមលីសសតេី 
សតមាប់្ ំបនអ់ាស៊ាន 

លោកជំទាវ ញាណ សចិុតត្ អគ្គន្យក  ពនអគ្គន្យកដា្ឋ ន 

អភិវឌ្ឍន៍សង្គម ពនប្កសួងកិចក្ារន្រ លី រានដឹកនំ្កិចប្្៉ជំុសតេលីពលី 

ការលរៀ៉ចំលគ្េការណ៍បណនំ្ សតេលីពលី ការប្៉មូេ   និងវភិាគទិននាន័យ 

អំលពើេិងសាលេើសសតេលីសប្មា៉់តំ៉ន់អាស៊ាន កាេពលីពៃងៃទលី ១០-១១ 

បេ តុោ ឆ្នា ២ំ០១៧ លៅលេតតេលសៀមរ៉ លដាយមានការចូេរមួពលី

គណៈកមា្ម ធិការអាស៊ានលដើម្បលីសសតេលី (ACW) ចំនួន ០៨ ប្៉លទស    

( អវតតេមានប្៉លទសសិងហ៉ា ុរ លី និងឥណូ្លនសុលី ) និងតំណាងអង្គការ 

UN Women ប្៉ចំាតំ៉ន់អាសុលីរា៉ាសុលីេវកិ និងប្៉ចំាលៅប្៉លទស 

កម្ុោ ៕
លោកជំទាវ ញណ សុចិប្តា ៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ោមួយអនាកចូេរមួ

កិចប្្៉ជំុ លៅលេតតេលសៀមរ៉
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តករុមនាវាយវុជនអាសុីអាមគយ្ក៍ម្ុោ របសក់ម្មវិធីនាវាអាសុីអាមគយ្ ៍និងជប៉ានុ

លៅពៃងៃទលី៧ បេ កញ្ញា  ឆ្នា  ំ២០១៧  លោកជំទាវ ឃទឹម 
ចមំរីន  រដ្ឋលេខាធិការ ពនប្កសួងកិចក្ារន្រ លី រានជួ៉          

សំលណះសំណាេោមួយប្ករុមន្វយុវជនអាសុលីអាលគនាយ៍ 

កម្ុោ រ៉ស់កម្មវធិលីន្វអាសុលីអាគនាយ៍ និងជ ៉៉ាុន លេើកទលី៤៤ 

ចំនួន ២៩ន្ក់ ( សសតេលី ១៤ន្ក់) ។ លោកជំទាវរានមានមតិ

ផ្តេ លំផ្ើលេើកទឹកចិតតេក្មួយៗឱ្យមានសាមគ្គលីភាព និងមាន 

លមាទនភាពចំលោះោតិ។ 

លោក មហា សំណាង រានមានប្៉សាសន៍ថា កម្មវធិលី 

ន្វអាសុលីអាគនាយ៍ និងជ ៉៉ាុន ប្តរូវរាន៉លង្កើតលឡើងតំាងពលីឆ្នា ំ 

១៩៧៤ កនាុងលគ្េ៉ំណង៉លង្កើនមិតតេភាព សាមគ្គលីភាព និង 

ការលោគយេ់គ្នា រវងយុវជនអាស៊ាន និងយុវជនជ ៉៉ាុន 

៉លង្កើតកិចស្េប្៉តិ៉តតេិការអនតេរោតិ និងពប្ងឹងទស្ន- 

ទានរ៉ស់យុវជនលេើកិចក្ារតំ៉ន់ និងពិភពលោក។ 

លៅឆ្នា  ំ២០១៧ លនះ ប្៉លទសកម្ោុមានលមាទភាពណាស់ 

បដេន្វអាសុលីអាគនាយ៍ នឹងចូេសំចតោលេើកទលី២ លៅ 

កំពង់បផទឹកលប្រៅ លេតតេប្ពះសលីេនុ លៅពៃងៃទលី ១០-១៣ បេ 

វចិ្ិកា ឆ្នា  ំ២០១៧ ៕ លកស្លី

លោកជំទាវ �ឹម ចំលរ ើន រដ្ឋលេខាធិការ និងប្ករុមន្វយុវជនអាសុលីអាលគនាយ៍កម្ុោ លៅទលីសតេលីការប្កសួងកិច្ការន្រ លី

សន្ិសីទ សតេីពី សសតេី ពនបណាតេ ត្រមទសមត្រជីតរាសភ់ាសាបារំង

លោកជំទាវ មខង សវំា៉ា ដ្  រដ្ឋលេខាធិការ ពនប្កសួង 

កិចក្ារន្រ លី រានដឹកនំ្ប្៉តិភូលៅចូេរមួសននាសិលីទ សតេលីពលី សសតេលី 

ពន៉ណាតេ ប្៉លទសលប្ ើ៉ប្រាស់ភាសារារងំ លៅទលីប្ករុង៉ុ៊យ- 

ហា្ក លរសតេ ប្៉លទសរ ៉ាមូា៉ានលី ។ សននាិសលីទលនះ មានអនាកចូេរមួ 

ប្៉មាណោ ៨០០ន្ក់ មកពលី ៥៧ប្៉លទស ។ 

កម្មវធិលីល ើ៉ករានដំលណើ រការ លប្កាមអធិ៉តលីភាពប្៉ធាន្-

ធិ៉តលី ពនប្៉លទសរ ៉ាមូា៉ានលី លៅវមិានរដា្ឋ ភិរាេ ។ 

លោកជំទាវ មខង សវំា៉ា ដ្ រានចូេរមួលធវើោវគ្មនិលៅ 

កនាុងកិច្ប្៉ជំុពិភាកសា លប្កាមប្៉ធាន៉ទ សតេលីពលី “ការចូេរមួ 

រ៉ស់សសតេលី ប្៉ក៉លដាយគំនិតព្នាប្៉ឌិត ការអនុវតតេនូវរ៉ក 

គំលេើញៃ្មលីៗ សេប្គិនភាព លដើម្បលីកំលណើ នលសដ្ឋកិច្ និង   

ការ អភិវឌ្ឍ” ។ 

អង្គសននាសិលីទរានដាក់ឱ្យដំលណើ រការនូវលគេទំព័រ បដេ 

អាចឱ្យសេប្គិនោសសតេលី អាចលធវើការទំន្ក់ទំនងគ្នា លដើម្បលី 

លធវើការលដាះដូរោណិជជកម្ម ក៏ដូចោ កសាង និងពប្ងលីកនូវ 

៉ណាតេ ញសេប្គិនភាពរ៉ស់ពួកគ្ត់ ៕

លោកជំទាវ លេង សំវ៉ាដា ( លេេលរៀងទលី២ ខាងសាតេ ពំដ ) កនាងុកិចប្្៉ជំុពិភាកសាលៅ

ទលីប្ករុង៉ុ៊យហា្ក លរសតេ ប្៉លទសរ ៉ាមូា៉ានលី
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លៅពៃងៃទលី០៨-១៨ បេតុោ ឆ្នា ំ២០១៧ លោកជំទាវ ចន័ ្

សយូរីយ ៏ រដ្ឋលេខាធិការប្កសួងកិច្ការន្រ លី រានដឹកនំ្គណៈ       

ប្៉តិភូអនតេរប្កសួងលៅលធវើទស្នកិច្សិកសា និងបសវងយេ់ពលី 

៉ទពិលសាធន៍ ពនការ៉ង្ញ្ជ ៉លយនឌ័រ សប្មា៉់៉លង្កើនភាពលធវើ 

ម្ាស់បផនាកលសដ្ឋកិច្ដេ់សសតេលី លៅប្៉លទសេវលីេលីពលីន លដាយមាន 

ការឧ៉ត្ថមភាៃវកិា ពលីទលីភានា ក់ង្រសេប្៉តិ៉តតេិការអនតេរោតិ ពន 

ប្៉លទសជ ៉៉ាុន (JICA) ។ 

គណៈប្៉តិភូអនតេរប្កសួង រមួមាន តំណាងប្ករុមការង្រ 

៉ង្ញ្ជ ៉លយនឌ័ររ៉ស់ ៧ប្កសួង៖ ប្កសួងកសិកម្ម រកុា្ខ ប្៉មាញ់ 

និងលនសាទ ប្កសួងការង្រ និង៉ណតេុ ះ៉ណាតេ េវោិជ ជលីវៈ ប្កសួង 

ឧសសាេកម្ម និងសិ៉្បកម្ម  ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍ជន៉ទ  ប្កសួង 

បផនការ និងប្កសួងោណិជជកម្ម ប្ពមទំាងអនាកជំន្ញការជ ៉៉ាុន 

សរុ៉ ចំនួន ១៣ន្ក់ (សសលី ០៩ន្ក់) ។

ប្៉លទសេវលីេលីពលីនមានចបា៉់មួយលឈា្ម ះថា “ Magna Carta of 

Women ”  គឺោចបា៉់ការោរសិទធាសិសតេលី លដើម្បលីេុ៉៉ំរាត់រេ់ទប្មង់ 

ពនការលរ ើសលអើងន្រ លីលភទ ។ ចបា៉់លន្ះរានបចងថា “ ប្គ៉់សា្ថ ៉័ន 

ទំាងអស់ ទំាងថានា ក់ោតិ និងថានា ក់លប្កាមោតិ ប្តរូវមានៃវកិាោ៉ាង 

លហាចណាស់ ៥% ពនៃវកិាសរុ៉  សប្មា៉់តាមដានការអនុវតតេ 

កម្មវធិលីលយនឌ័រ និងការអភិវឌ្ឍ ” ។ លប្រៅពលីលនះ ប្៉លទសេវលីេលីពលីន 

ក៏លៅមានបផនការយុទធាសាសសតេ សតេលីពលី លយនឌ័រ និងការអភិវឌ្ឍ 

លៅតាមសា្ថ ៉័ននលីមួយៗ រមួទំាងសង្គមសុលីវេិ និងបផនាកឯកជន 

ផងបដរ៕               

ទស្សនកិច្ចសិកសាសសង្យលព់ីបទពិមសាធន ៍ពនការបសញ្្បមយនឌរ័ 
សតមាបប់មងកាីនភាពមា្ច សក់ារសផក្មសដឋាកិច្ចដលស់សតេី មៅត្រមទសហ្ីលីពីន

គណៈប្៉តិភូអនតេរប្កសួង ពនប្៉លទសកម្ុោ 

ៃតរូ៉ អនុសសាវរ លីយ៍ោមួយគណៈកមា្ម ធិការសសតេលីេវលីេលីពិន

សិកា្ខ សាោមៅត្រមទសសទឹងហាប យូរ ីសតេីពី អនសុញ្្អង្គការសហត្រោោត្ សតេីពី សិទ្ធិកមុារ

កាេពលីពៃងៃទលី ១៣-១៤ មិៃុន្ ឆ្នា ២ំ០១៧  គណៈប្៉តិភូ 

កម្ុោ បដេរមួមានលោកជំទាវ ឡងុ សផុល្ ី  អនុរដ្ឋ- 

លេខាធិការ និងមង្នតេលី ពនប្កសួងកិចក្ារន្រ លី លោកជំទាវ 

មខៀវ ប យូរី រដ្ឋលេខាធិការ និងមង្នតេលី ពនប្កសួងសង្គមកិច្  

អតលីតយុទធាជន  និងយុវនលីតិសម្បទា ប្ពមទំាងជន៉លង្្គ េ 

កម្ុោរ៉ស់គណៈកមា្ម ធិការអនតេរ រដា្ឋ ភិរាេអាស៊ាន សតេលីពលី 

សិទធាិមនុស្ (AICHR) រានចូេរមួសិកា្ខ សាោ សតេលីពលី  អនុ- 

សញ្ញា អង្គការសេប្៉ោោតិ សតេលីពលី សិទធាកុិមារ លៅសណា្ឋ គ្រ 

Sheraton Towers Hotel ប្៉លទសសឹងហ៉ា ូរ លី ។  លគ្េ៉ំណង 

រ៉ស់សិកា្ខ សាោគឺ លដើម្បលីឱ្យតំណាងរដ្ឋោសមាជិក        

អាស៊ានទំាងអស់បចករបំេកនូវ៉ទពិលសាធន៍ និងពិភាកសា 

គ្នា អំពលីនិន្នា ការ និងទិដ្ឋភាព ពនការវវិឌ្ឍន៍ៃ្មលីៗោក់ព័នធានឹង 

សិទធាិកុមារ ។  

អនាកចូេរមួមាន៖ តំណាង AICHR  និងគណៈកម្មការលេើក 

កមស់្ និងការោសិទធាិសសតេលី និងកុមារ (ACWC)  ពនប្៉លទស 

អាស៊ានទំាង ១០ សរុ៉ ចំនួន ៦៩ ន្ក់ ( សសតេលី ៥០ន្ក់ ) ។
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វគ្គបណតេុ នះបណាតេ ល សតេពីី ការអបរ់សំខុមុាលភាព

ន្យកដា្ឋ នសសតេលី និងការអ៉់រ ំ រានលរៀ៉ចំវគ្៉គ ណតេុ ះ 

៉ណាតេ េសតេលីពលី ការអ៉់រសុំេុមាេភាព កនាុងលគ្េ៉ំណង 

លដើម្បលីជួយឱ្យសសតេលី និងលក្មងសសលីយេ់ដឹងពលីសិទធាទិទួេរានការ 

ប្គ៉់ប្គងលេើអចេនប្ទព្យ ការចុះ៉ញជ លីអប្តានុកូេដា្ឋ ន និង 

ការរស់លៅប្៉ក៉លដាយសមធម៌លយនឌ័រ ។ សប្មា៉់ឆ្នា ំ 

លោកជំទាវ អំុុឹម សុលីបៃ រដ្ឋលេខាធិការប្កសួងកិចក្ារន្រ លី ោ គណៈអធិ៉តលី កនាុងវគ្៉គ ណតេុ ះ៉ណាតេ េលៅលេតតេរតនៈគិរ លី

លោកជំទាវ សានតេ អារណុ រដ្ឋលេខាធិការ ប្កសួងកិចក្ារន្រ លី ោគណៈ អធិ៉តលី 

កនាុងវគ្៉គ ណតេុ ះ៉ណាតេ េ លៅលេតតេសាវ យលរៀង

ន្យកដា្ឋ នការោរផ្វូចបា៉់  ពនប្កសួងកិច្ការន្រ លី 

រានល ើ៉កវគ្៉គ ណតេុ ះ៉ណាតេ េសតេលីពលី សកម្មភាពថានា ក់ភូមិ 

លដើម្បលីទ៉់សា្ក ត់អំលពើជួញដូរមនុស្ និងការលកង 

ប្៉វញ្័ន្ន្កនាងុឆ្នា  ំ២០១៧ រានចំនួន ៤ វគ្គ កនាងុមួយ 

វគ្ៗគ រយៈលពេ ៣ពៃងៃ ( លៅលេតតេឧតតេរមានជ័យ លេតតេ 

ប្ពះវហិារ លេតតេលកាះកុង និងលេតតេសាវ យលរៀង ) លដើម្បលី 

ពប្ងឹងសមត្ថភាពមង្នតេលី កិចក្ារន្រ លីថានា ក់រជធានលី/លេតតេ 

ប្ករុង/សសរុក-េណ្    ទំាង ២៥ ឱ្យយកចំលណះដឹងលៅផ្ពវ 

ផសាយ៉នតេដេ់សេគមន៍ ។ អនាកចូេរមួសរុ៉ មាន 

ចំនួន ១៦៨ ន្ក់ ( ប្៉រុស ១១ ន្ក់ ) ៕ សសលីលពប្ជ

សកម្មភាពទបស់ាកា ្អ់មំពីជញួដ យូរមនសុ្ស

២០១៧ វគ្៉គ ណតេុ ះ ៉ណាតេ េមាន ៤វគ្គ (លៅលេតតេរាត់ដំ៉ង  

លេតតេ ប្ពះសលីេនុ លេតតេ រតនៈគិរ លី និងលេតតេលោធិ៍សាត់ ) បដេ 

មានអនាកចូេរមួ មកពលីប្កសួងកិចក្ារន្រ លី មនទោលីរកិចក្ារ- 

ន្រ លីទំាង២៥រជធានលី-លេតតេ ន្រ លីសសរុក ប្ករុមប្៉ឹកសា�ំុ-សង្្ក ត់ 

សរុ៉ ចំនួន ១៨៣ន្ក់ (សសតេលី ១៣៦ន្ក់) ៕ សសលីលពប្ជ
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មវទិកាត្មទយូរទស្សន ៍ស្ពីី ការមលីកកមស្សី់លធម ៌្ពមស្ស្ី និងតគរួសារសខ្មរ

គណៈអធិ៉តលី និងអនាកចូេរមួកនាុងលវទិកាគណៈកមា្ម ធិការោតិលេើកកមស់្សលីេធម៌សង្គម តពមស្សតេលី និងប្គរួសារបេ្មរ លៅទូរទស្ន៍ោតិកម្ុោ

លេខាធិការដា្ឋ នអចិពង្នតេយ៍ ពនគណៈកមា្ម ធិការោតិលេើក 

កមស់្សលីេធម៌សង្គម តពម្សសតេលី និងប្គរួសារបេ្មរ រានសេការោ

មួយអគ្គន្យកដា្ឋ នទូរទស្ន៍ោតិកមុ្ោ ពនប្កសួងព័ត៌មាន លរៀ៉ 

ចំលវទិកានិស្តិជបជកពិភាកសាតាមទូរទស្ន៍លេើប្៉ធាន៉ទចំ

នួន២ គឺ៖

- ប្៉ធាន៉ទទលី១ ៖  សតេលីពលី សលីេធម៌ ប្គរួសារេ ្ោកមំ្ាងសនាេូកនាងុ 

ការលេើកកមស់្លស្ថរភាព សុវត្ថភិាពសង្គម បដេមានប្ករុមនិសិត្ 

ពនសាកេវទិ្យេ័យកម្ុោ ប្៉កួតល្្ើយសំណួរោមួយប្ករុម  

និសិត្ ពនសាកេវទិ្យេ័យ៉ញ្ញា សាសសតេ ។ ជ័យោភលីរានលៅ

ប្ករុមនិសិត្សកេវទិ្យេ័យកម្ុោ។

-ប្៉ធាន៉ទទលី២ ៖  សតេលីពលី តពមស្សដេលីកនាងុសង្គមោតិ  បដេមានប្ករុម 

និសិត  ្ពនសាកេវទិ្យេ័យភូមិនទោនិតិសាសសតេ ប្៉កួតល្្ើយសំណួរ 

ោមួយប្ករុមនិស្តិ ពនសាកេវទិ្យេ័យប៉៊េធលីអនតេរោតិ ។        

និស្តិទំាងពលីរប្ករុមរានទទួេពិនទោុលស្មើគ្នា  ។

លវទិកាលនះ សំលៅ៉លង្កើនការយេ់ដឹងរ៉ស់យុវជន បដេោ  

អនាកកសាងអន្គតរ៉ស់ប្៉លទសោតិ ឱ្យចា៉់អារម្មណ៍ពលីការ        

ចូេរមួោ៉ាងសកម្មរ៉ស់សសតេលីកនាុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ុោ តំាងពលី 

យូរេង់ណាស់មកលេើយ ៕

កាេពលីពៃងៃទលី ២២ -២៣ បេ វចិ្កិា ឆ្នា  ំ២០១៧  លៅទលីប្ករុងភនាលំពញ 

ប្កសួងកិចក្ារន្រ លីរានលរៀ៉ចំសិកា្ខ សាោ សតេលីពលី ការ៉ង្ញ្ជ ៉ 

លយនឌ័រ ោរល៉ៀ៉វរៈលពញលេញ និងចំារាច់ ពនការអភិវឌ្ឍកនាុង 

គលប្មាងវនិិលោគ បដេល្្ើយត៉នឹងការបប្៉ប្ រ៉ួេអាកាសធាតុ 

លប្កាមអធិ៉តលីភាពលោកជំទាវ សុ ីវណ្ណ បទុមុ រដ្ឋលេខាធិការ 

ប្កសួងកិច្ការន្រ លី លដាយមានការចូេរមួរ៉ស់មង្នតេលី ពនប្កសួង 

ោក់ព័នធា ( ប្កសួងកសិកម្ម  រកុ្ខប្៉មាញ់ និងលនសាទ ប្កសួង៉រសិា្ថ ន 

ប្កសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ប្កសួងសុខាភិរាេ លេខា- 

ធិការដា្ឋ ន គ.ជ.អ.៉ តំណាងអង្គការ ADB  និងអង្គការ UNDP )  

និងការោិេ័យោក់ព័នធារ៉ស់សសរុកឈូក ប្ករុងកំពត (លេតតេកំពត) 

សសរុកកំពង់សាវ យ និងសសរុកលសាទោ ង ( លេតតេកំពង់ធំ ) សរុ៉ ចំនួន 

៩៥ន្ក់ ( សសតេលី ៥១ន្ក់ ) ។  អង្គសិកា្ខ សាោរានលធវើការពិភាកសា

គ្នា ោ៉ាងផុសផុេលេើលសចកតេលីប្ោងបផនការលម សតេលីពលី ការ៉ង្ញ្ជ ៉ 

លយនឌ័រ លៅកនាុងគលប្មាងបប្៉ប្៉រួេអាកាសធាតុ ៕

មយនឌរ័និងការសត្រត្ររួលអាកាសធា្ុ

គណៈអធិ៉តលី 

និងអនាកចូេរមួៃតរូ៉

អនុសសាវរ លីយ៍ោមួយ

សិកា្ខ កាម
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មវទិការនារីរ្នៈ “យវុជនរមួគ្្កា្ប់នយ្អមំពីហិងសា“ 

លៅឆ្នា  ំ២០១៧ លនះ ន្យកដា្ឋ នព័ត៌មាន រានលធវើលវទិការ 

ន្រ លីរតនៈ “ យុវជនរមួគ្នា កាត់៉ន្ថយ អំលពើេិងសា “ លដើម្បល៉ី លង្កើន 

ការយេ់ដឹងរ៉ស់យុវវយ័ ឱ្យចូេរមួកាត់៉ន្ថយអំលពើេិងសា 

លៅតាមវទិ្យេ័យចំនួន ១៥ បដេមានសិស្ចូេរមួ 

សរុ៉ ចំនួន ២.១០០ន្ក់ (សសលី១.០៤៤ន្ក់) រ៉ស់លេតតេ 

ឧតតេរមានជ័យ ( វទិ្យេ័យ េុ៊នបសន ប្តោំងប្រាសាទ 

វទិ្យេ័យ អន្ង់បវង វទិ្យេ័យេុ៊នបសន ឧតតេរមានជ័យ)  

លេតតេប្ពះវហិារ (  វទិ្យេ័យោសុលីមបត្បងមានជ័យ វទិ្យេ័យ 

េុ៊នបសន បត្បងមានជ័យ អនុវទិ្យេ័យភនាំបដករលវៀង ) 

លេតតេលោធិ៍សាត់  (  វទិ្យេ័យលោធិ៍សាត់  វទិ្យេ័យេុ៊ន 

បសនកលណតេ ៀង វទិ្យេ័យេុ៊នបសនប្កគរ ) លេតតេត្ូបង�្មុំ 

(វទិ្យេ័យេុ៊នបសនចារៃ្មលី សសរុកដំប៉រ វទិ្យេ័យោសុលីម 

កលណាតេ េប្ជរុំ សសរុកពញបប្កក វទិ្យេ័យសលមតេចបម៉ា �ំុជ៉់ 

និង លេតត៉េ ន្ទោ យមានជ័យ ( វទិ្យេ័យអូរអំ៉ិេ វទិ្យេ័យ 

សាវ យលចក វទិ្យេ័យេុ៊នបសន មង្គេ៉ូរ លី ) ៕ លសាភា

លវទិកាលៅវទិ្យេ័យ េុ៊នបសន មង្គេ៉ូរ លី លេតតេ៉ន្ទោ យមានជ័យ

លោកជំទាវ ឡុង សុផេ្លី អនុរដ្ឋលេខាធិការ ោគណៈអធិ៉តលី 

កនាុងលវទិកាន្រ លីរតនៈ យុវជនរមួគ្នា កាត់៉ន្ថយអំលពើេិងសា លៅលេតតេត្ូបង�្មុំ 

លៅឆ្នា  ំ២០១៧ លនះ ន្យកដា្ឋ នការោរផ្ូវចបា៉់ ពន 

ប្កសួង កិចក្ារន្រ លី  រានលរៀ៉ចំវគ្៉គ ណតេុ ះ ៉ ណាតេ េថានា ក់តំ៉ន់ 

លដាយលប្ ើ៉ផ្ទោ ងំរូ៉ ភាព និងបេ្វ លីលដអូលរឿង ឥទធាិពេកនាុងការ 

ផ្្ស់៉តេរូ និងឥរោិ៉ៃ៉ុរសេ ្រានចំនួន ៣ វគ្គ  ( លៅលេតតេ 

ប្ពះវហិារ លេតតេប្ពះសលីេនុ និងលេតតេពប្ពបវង ) កនាុងមួយវគ្ៗគ  

មានរយៈលពេ ៣ពៃងៃ  លដើម្បល៉ី លង្កើនចំលណះដឹងរ៉ស់មង្នតេលី 

កិចក្ារន្រ លី រជធានលី/លេតតេ-សសរុក និងសសតេលីោសមាជិកប្ករុម 

ប្៉ឹកសា�ំុចំនួន ១៣២ ន្ក់ ( សសតេលី ១១៨ ន្ក់ ) ពលីវធិលីសាសសតេ        

កនាុងការទ៉់សា្ក ត់អំលពើេិងសាកនាុងប្គរួសារ និងកិចក្ារោរជន 

រងលប្គ្ះ ប្ពមទំាងរានលរៀ៉ចំលវទិកាផ្ពវផសាយលៅតាម 

សេគមន៍ បដេមានការចូេរមួរ៉ស់ប្៉ោពេរដ្ឋចំនួន 

៩១៤ ន្ក់ (សសតេលី ៤៩៧ន្ក់ ) តំណាងឱ្យ ៩១៤ ប្គរួសារ ៕  

      ធលីណា

វគ្គបណតេុ នះបណាតេ លថ្្ក់្ បំន ់មដ្យមត្រជីតរាសផ្់្ងំរ យូបភាព 
និងសខ្សវីមដអ យូមរឿង ឥទ្ធពិលក្ងុការផ្្ស្់រតេយូរ និងឥរិយាប្បរុសល្អ

លោកជំទាវ លទស ច័នទោសាលរឿន អនុរដ្ឋលេខាធិការ 

ោគណៈអធិ៉តលី លៅលេតតេពប្ពបវង
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