
ទី១



មាតិកាគណៈកម្មការត្រួ្ពិនិ្្យ

លោកជំទាវ មា៉ា ន ចិន្តា     រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ      បុ៊ន ពុទ្ធី      អនុរដ្ឋលេខាធិការ 

 

 គណៈកម្មការនិពន្ធ និងតកាហ្ិចកុំព្យ យូទរ័

  លោកស ធ្ី កកវ វឌ្ឍន្

  លោកស ធ្ី  អុ៊ង លេមរា 

  លោកស ធ្ី កប៉ាន គន្្

  កញ្ញា  លេង ន្រធីផេ

  លោកស ធ្ី ប្រាក់ លោភា

  លោកស ធ្ី កត ្ុេលេង

  កញ្ញា  ទឹម លពប្ជលក្្ធី

  លោក លប៉ាង ្ុធធីណា

  លោកស ធ្ី មា្ ពិ ធ្ី

  លោកស ធ្ី ឆយ ឡាវ ធី

  លោក អ៊ន់ បុប្ត

  លោក លមឿន លឆង

  លោក ល្ឿន វណាណា រ ៉ាូ

  លោក េ៊ត ចំលរ ើន

  លោក លេង ទធីល្រ ធីរត័្ន

-ប្កាបបង្ំទូេថ្វា យ ប្ពរះករណុា ប្ពរះរាទ្លមតាច......................០១

-ប្ពរះរាជោរ្លមតាចប្ពរះវររាជមាតាជាតិកេមែរ.............................០៣

-្លមតាចលតលជា...ផតាេ់ល្ចកតាធីស្ឡាញ់.....................................០៦

-្ប្មង់្ុន្ទរកថ្រប្់្លមតាចលតលជា...ោធារណរដ្ឋកូលរ ៉ា.........០៧

-អរគុណ្នតាិភាព វឌ្ឍនភាពស្តាធីក្នុងវ ិ្ ័យអប់រ.ំ.......................១០

-្ប្មង់្ុន្ទរកថ្្លមតាចប្កឡាលោម ្ លេង...ក្នុងទិវា..........១៣

-្លមតាចកិតតាិប្ពឹទ្បណិ្ត ..ឥ្្ជនលឆ្នើមថ្្ន ក់ជាតិ......................១៦

-ពិធធីប្បកា្្មា្ភាពគណៈកមមែការោខា្មាគមន្រ ធី.......២០

-លោកជំទាវកិតតាិ្ង្េបណិ្ត ឃួន ្ុដារ ធី.............................២២

-្និ្ន ធ្ីទអនតារជាតិ្តាធីពធីប្បជាជន និងកិច្ចអភិវឌ្ឍ...២៥ឆ្្ន ំ..........២៤

-្ិកាខា ោោ្តាធីពធី ភាពជាអ្នកដឹកនំ្រប្់ស្តាធី..........................២៥

-្ន្និ ធ្ីទថ្្ន ក់រដ្ឋមននតាធីតំបន់អា្ុធីរា៉ា ្ុធីេវាិក..............................២៦

-យុទ្ន្ការ ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៌្ បញ្ឈប់អំលពើេិងសា...........២៧

-ដំលណើ រទ្្នៈកិច្ចលេើគលប្មាង...ការបនញ្ជា បលយនឌ័រ.............២៩

-ពិធធីចុរះអនុ្្រណៈ...............................................................៣១

-អរគុណ្នតាិភាព ស្តាធីក្នុងវ ិ្ ័យចបាប់.....................................៣៥

-អរគុណ្នតាិភាព ស្តាធីក្នុងវ ិ្ ័យកធីឡា.....................................៣៦

-អរគុណ្នតាិភាព ស្តាធីក្នុងវ ិ្ ័យកិច្ចការ្ង្ម........................៣៨

-អរគុណ្នតាិភាព ស្តាធីក្នុងវ ិ្ ័យបលច្ចកវទិយា............................៣៩

-ភាគរយស្តាធីជា្មាជិករដ្ឋ្ភា ...លេើពិភពលោក..................៤១

-អរគុណ្នតាិភាព ស្តាធីក្នុងកិច្ចគំាពារ្ុេុមាេភាព្ង្ម.........៤២

-្្ិតិមននតាធីរាជការ្ុធីវេិ...ឆ្្ន ំ២០១៩........................................៤៤

ហហ្អុ្ីបានជាហ�ីកយកត្រធានបទ 

“ មានសន្ិភាព មានការហ�ីកកម្ពស ់សមភាពហយនឌរ័“ សតមាបឆ់្នា ំ២០២០ហនះ 

ការរកសារាននូវ្ុេ្នតាិភាព និង្្រិភាពនលោរាយ គឺជាបុលរេកខាេណ្ដ៏ចំារាច់លដើម្ធីឱ្យរដា្ឋ ភិរាេប្បលទ្មួយ 

មានេទ្ភាពល ត្ា តការយកចិតតាទុកដាក់លេើកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ល្ដ្ឋកិច្ច ្ង្ម និង្ុេុមាេភាព រប្់ប្បជាជន។ លបើ 

រាត់បង់្នតាិភាព អវាធីៗប្គប់ោ៉ាងនឹងប្តរូវរាត់បង់ ជាក់ក្តាងបន្្ទ ប់ពធីទទួេរាននូវ្ុេ្នតាិុភាពលពញលេញលៅទូទំាង 

ប្បលទ្ អាស្័យលដាយលគាេនលោរាយ «ឈនាះ-ឈនាះ» ប្បលទ្កម្ុជាមានភាពរ ធីកចលប្មើនលជឿនលេឿនជាេំដាប់។ 

កម្ុជារាន ល្ា ្់បតាូរពធីប្បលទ្កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ លៅជាប្បលទ្មានចំណូេមធ្យមកប្មិតទាប និងលរារះជំោនលឆ្្រះ

លៅ្លប្មចនូវចកខាុវ ិ្ ័យរប្់េលាួន លៅជាប្បលទ្មានចំណូេមធ្យមកប្មិតេ្្់លៅឆ្្ន ំ២០៣០ និងជាប្បលទ្មាន 

ចំណូេេ្្់លៅឆ្្ន ំ២០៥០ ។

ក្នុងោមែ រតធីលនរះ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្េការជាមួយប្ក្ួងោ្ប័នពាក់ព័ន្ អង្ការ្ង្ម្ុធីវេិ ថដគូអភិវឌ្ឍន៍ 

វ ិ្ ័យឯកជន រមួទំាងបណាតា ញផ្ពវាផសាយ នឹងលរៀបចំពិធធីអបអរោទរ ទិវាអនតារជាតិន្រ ធី ៨មធីន្ េួបទធី ១០៩ លប្កាម 

ប្បធានបទ “ មានសន្ិភាព មានការហ�ីកកម្ពស ់សមភាពហយនឌរ័“  ក្នុងលគាេបំណងបនតារលំេចពធីតថមលា កដេ 

មិនអាចកាត់ថ្លារាន ថន្នតាិភាព និង «អរគណុសន្ិភាព« កដេរានកប្បកាលា យប្បលទ្កម្ុជាពធីគំនរលផរះផង់ លៅជា 

ទឹកដធីប្បកបលដាយ្នតាិភាព ្្ិរភាព ល្រ ធីភាព ប្បជាធិបលតយ្យ នធីតិរដ្ឋ និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ខាលា ំងកាលា លេើប្គប់វ ិ្ ័យ 

ជាពិល្្ ្មភាពលយនឌ័រប្តរូវរានលេើកកម្្់ជាបនតាបន្្ទ ប់ប្បកបលដាយេទ្ផេជាវជិជាមានគួរឱ្យកត់្ំគាេ់។ 



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 1

កនាុងឱកាសអបអរសាទរខបួហ�ីកទី ១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨ មីនា  ឆ្នា ំ២០២០

ខ្ុំមាចា សទ់ យូ�តពះបង្ំហយីងខ្ុំទាំងអសគ់្នា  សយូមតពះបរមរាជានញុ្ញា ្�ំឱនកាយថ្្យ 

តពះសព្ទសាធកុារពរ សិរីមង�្ វិប�ុសខុ មហាត្រហសីរ សយូមតពះករណុាជាអមាចា ស ់

ជីវិ្ហ�ី្្ យូង តពះមហាក្សត្ ននតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា ជាទីហគ្រពសកាកា រៈដខ៏្ពងខ់្ពស ់

បំផុ្  តពះត្រកបហោយតពះរាជសខុមុា�ភាព�្អបរិប យូរណ ៌តពះកាយមាំមនួ តពះទីឃាយ ុ

យឺនយយូរជាងរយតពះវសសា ហដើម្ីតទងគ់ងជ់ាម្លបដ់ត៏្ជាកហ់ក្សមកសាន ្សតមាបត់្រជា        

នរុាសសទ្ យូទាំងតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា អសក់ា�ដយ៏ យូរអងងង្្ហរៀងហៅ។

សយូមតកាបបង្ំទ យូ�ថ្្យ តពះករណុា  តពះបាទសហមច្ តពះបរមនាថ 
នហរា្ម្ សីហមនុី តពះមហាក្សត្ ននតពះរាជាណាចតកកម្ពុជា 

សយូមតកាបបង្ំទ យូ�ថ្្យពី

ថ្នា កដ់ឹកនំា តពមទំាងមសន្ីរាជការទាំងអស ់ននតកសងួកិចចាការនារី



2 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

កនាុងឱកាសអបអរសាទរខបួហ�ីកទី ១០៩ ទិវាអនរ្ជាតិនារី ៨ មីនា  ឆ្នា ំ២០២០ 

ខ្ុំមាចា ស ់ទ យូ�តពះបង្ំហយីងខ្ុំទំាងអសគ់្នា  សយូមតពះបរមរាជានញុ្ញា ្�ំឱនកាយថ្្យ 

តពះសព្ទសាធកុារពរ សិរីមង�្ វិប�ុសខុ មហាត្រហសីរ សយូមសហមច្តពះមហាក្សតរី 

តពះវររាជមាតាជាតិងខ្មរ ជាទីហគ្រពសកាកា រៈ ដខ៏្ពងខ់្ពសប់ំផុ្  តពះត្រកបហោយតពះរាជ

សខុមុា�ភាព�្អបរិប យូរណ ៌តពះកាយមាំមនួ តពះទីឃាយយុឺនយយូរ ជាងរយតពះវសសា       

ហដើម្ីតទងគ់ងជ់ាម្លបដ់ត៏្ជាកហ់ក្សមកសាន ្សតមាបត់្រជានរុាសសទ្ យូទាំងតពះរាជាណាចតក

កម្ពុជា អសក់ា�ដយ៏ យូរអងងង្្ហរៀងហៅ។

សយូមតកាបបង្ំទ យូ�ថ្្យ សហមច្តពះមហាក្សតរី នហរា្ម្ មនុិនាថ 
សីហន ុតពះវររាជមាតាជាតិងខ្មរ កនាុងហសរីភាព 

ហសចក្្នថ្លថនាយូរ និង សភុមង�្ 

សយូមតកាបបង្ំទ យូ�ថ្្យពី

ថ្នា កដ់ឹកនំា តពមទំាងមសន្ីរាជការទាំងអស ់ននតកសងួកិចចាការនារី



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 3
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ក្នុងឱកា្អបអរោទរ«ទិវាពេកមមែអនតារជាតិ១ 

ឧ្ភា» លេើកទធី១៣៣ សហមដេចអគម្ហាហសនាបរី 

ហ្ហជា ហ៊នុ ងសន ន្យករដ្ឋមននតាធី ថនប្ពរះរាជាណាចប្ក 

កម្ជុា រានអលញជា ើញបនត្ា រួ្ុេទុកខា និងផតាេ់្វកិាមួយចំនួន 

លដាយ ្្ទ េ់ថដឧបតម្្ភលដើម្ធីលដារះសោយ លពេ្ំរាេកូន 

ដេ់កូនកមែយួស្តាធីកមមែការនិធីមានថផ្ទលពារះចំនួន ១៩៥ន្ក់ លៅ 

លរាងចប្កកាត់លដរយធីដា ស្រុកលកៀនោវា យ លេតតាកណាតា េ ។  

សហមច្ហ្ហជា នឹងបនតាអលញជា ើញចុរះ្ួរ្ុេទុកខ្ា លំណរះ  

្ំណាេជាមួយបងប្ូនកមមែករ កមមែការនិធីលៅទូទំាង 

ប្បលទ្ជាបនតាបន្្ទ ប់លទៀត៕

សហមដេចហ្ហជា ហ៊នុ ងសន នាយករដ្ឋមសន្ី ននតពះរាជាណាចតកកម្ពជុា
ផ�្ក់្ត្សឡាញ ់និងជយួឧប្្ថម្ភដ�ក់ យូនក្មយួកម្មការិនីមាននផ្ទហោះ

្លមដេចលតលជា ហ៊នុ ងសន ្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយកមមែការនិធីមានថផ្ទលពារះ (លរាងចប្កយធីដា)
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សតមងស់នុ្ទរកថ្ 

សហមច្អគម្ហាហសនាបរីហ្ហជា ហ៊នុ ងសន នាយករដ្ឋមសន្ី ននតពះរាជាណាចតកកម្ពជុា  
និងជាត្រធានសា្ថ បនិកកិតិយ្សននតករុមត្ររឹកសាអាសុ ីងថ្លងកនាងុមហាសននាបិា្ននកិចចាត្រជុំ 

កពំ យូ�ពិភពហោកគតមបខ់បួ ១០០ ឆ្នា  ំនិងកិចចាត្រជុកំពំ យូ�អនរ្ជាតិននតករុមត្ររឹកសាសតមាប ់
សន្ភិាព ហតកាមត្រធានបទ «សន្ភិាព សន្សិខុ និងការអភិវឌ្ឍមនសុ្ស» រដ្ឋធានីហសអ៊ យូ�

សាធារណរដ្ឋក យូហរ េ នថងៃទី ០៤ ងខ កមុ្ភៈ ឆ្នា  ំ២០២០

សហមច្ហ្ហជា ហ៊នុ ងសន បានជបួពិភាកសាការងារជាមយួ  ឯកឧ្ម្ ម យូន ហជអុនី (Moon Jae-In) 

ត្រធានាធិបរី   របសស់ាធារណរដ្ឋក យូហរ េ ខាង្្ យូង
...ប្បធានបទថនលវទិកាលនរះ «្នតាិភាព ្នតាិ្ុេ និង 

ការអភិវឌ្ឍមនុ្្» មានោរៈ្ំខាន់ និងចំារាច់ស្បលពេ 

កដេប្បជាជាតិទំាងអ្់ក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្ន្ន កំពុង 

ប្បឈមបញ្ហា ជាលប្ចើន កដេកំពុងបង្កផេប៉ារះពាេ់ និង 

គំរាមដេ់្នតាិភាព កំលណើ នល្ដ្ឋកិច្ច វបុិេភាព និង 

ភាព្ុេដុមរមន្ រប្់ប្បជាជនក្នុង្កេលោក ។

...ជាពិតណា្់ ្នតាិភាព គឺជាមូេដា្ឋ នប្គឹរះថនការ 

អភិវឌ្ឍ ។ ប៉ាុកនតា ្ នតាិភាព្កេន្លពេបច្ចុប្ន្ន លៅមាន 

ភាពផុយស្រួយ លដាយោរការវវិតតាលៅរកប្កបេ័ណ្ពេុប៉ាេូ 

ការប្បគួតប្បកជងផេប្បលោជន៍ និងការកកតប្មរូវតុេ្យ-

ភាពថនអំណាច្កេ។ ជាក់ក្តាងពិភពលោកលយើងកំពុង 

ប្បឈមនឹង្នគ្្មពាណិជជាកមមែដ៏ស រ្ួចសោេ និងអាច 

អូ្បន្លា យរយៈលពេកវង កដេបលង្កើតជាោនិភ័យល្ដ្ឋ-

កិច្ច បង្កផេប៉ារះពាេ់ជាអវជិជាមានដេ់កំលណើ ន ល្ដ្ឋកិច្ច 

្កេក្នុងរយៈលពេមធ្យម និងការអភិវឌ្ឍថន្ងម្-

ល្ដ្ឋកិច្ចជារមួ ។

... ្ ប្មាប់កម្ជុា កដេជាប្បលទ្កដេធាលា ប់ឆលាងកាត់នូវ 

្នគ្្ម និងវនិ្្កមមែ ្នតាិភាពពិតជាមានតថមលាមិន 

អាចកាត់ថ្លារាន ។ អវាធីៗប្គប់ោ៉ាងកដេកម្ុជា្លប្មច 

រានមកដេ់ន្លពេលនរះ ទំាងការអភិវឌ្ឍ និងទំាងវបុិេ 

ភាព គឺជាកផល្ា ្ក ថន្នតាិភាព ។ ជាមួយគា្ន លនរះកដរ រាជរដា្ឋ -

ភិរាេរានយេ់ចបា្់ថ្ ការបនតារកសារាននូវ្នតាភិាព គឺ

មិនអាចកាត់ ត្ា ច់រានពធីការផតាេ់ឱកា្ល្មែើគា្ន  ជូនប្បជា- 

ជនប្គប់របូនូវកផល្ា ្ក  ថនការអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ច ក៏ដូចជា អភិវឌ្ឍ 

ធនធានមនុ្្ ឱ្យកាលា យលៅជាធនធាន កដេមាន្កាតា  

នុពេមិនលចរះរ ធីង្ងៃតួ ។ ក្នងុន័យលនរះ ចាប់តំាងពធីកមុ្ជាទទួេ 

រាននូវ្នតាិភាពលពញលេញទូទំាងប្បលទ្លៅឆ្្ន  ំ១៩៩៨ 

រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ុជាកតងកតល ត្ា តការយកចិតតាទុកដាក់ 

ដេ់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុ្្ លដាយចាត់ទុកការអភិវឌ្ឍ 

ធនធានមនុ្្ជាអាទិភាពមួយក្នុងចំលណាមអាទិភាព 

ចំបងទំាង ៤ ។ 

ឈរលេើមូេដា្ឋ នលនរះ រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ជុា រានលធវាើការ 



8 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

កកទប្មង់្ុធីជលប្រៅលេើវ ិ្ យ័អប់រ ំ ្ំលៅពប្ងឹងទំាង 

គុណភាព និងពប្ងឹងល្វាអប់រ ំលដើម្ធីទទួេរានធនធាន 

មនុ្្ប្បកបលដាយគុណភាព ្ប្មាប់គំាប្ទការ្លប្មច

រាននូវចកខាុវ ិ្ យ័រយៈលពេកវងរប្់កម្ុជា ។ ជាមួយនឹង 

លគាេលៅខាងលេើ រាជរដា្ឋ ភិរាេក៏រានបលង្កើន វ្កិា ប្្មាប់ 

វ ិ្ យ័អប់រោំ៉ាង្ន្កឹ្ន្្ប់ ។ េ្ុំ្ មូជប្មាបជូនអង្ពិធធី

ទំាងមូេថ្ ្ វកិា្របុរប្់ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា 

រានលកើនល�ើងជាង ៣ដង លៅឆ្្ន  ំ២០១៨ លធៀបនឹងឆ្្ន ំ 

២០១៣ លៅលពេចំណាយ្របុ្វកិាជាតិរានលកើនល�ើង 

ជិត ២ដងប៉ាុលណាណា រះ ។ ប្បការលនរះ ឆលាុរះបញ្្ច ងំពធីការយកចិតតា 

ទុកដាក់េ្្ បំ់ផុតរប្់រាជរដា្ឋ ភិរាេ ក្នងុការផតាេ់អាទិភាព 

េ្្ បំ់ផុតលៅលេើវ ិ្ យ័អប់រ ំ ។ រាជរដា្ឋ ភិរាេនឹងបនតា       

ចាត់ទុកវ ិ្ យ័អប់រ ំ ជាវ ិ្ យ័កដេមានអាទិភាពេ្្ ់       

លេើយនឹងបនតាបលង្កើន្វកិាចំណាយជូនដេ់វ ិ្ យ័លនរះក្ម

លទៀតជាបនតាបន្្ទ ប់ ។ ្វកិាចំណាយលនរះល ត្ា តលៅលេើការ 

ោង្ង់ោោលរៀន ដំលណើ រការោោលរៀន ការពប្ងឹង 

គុណភាព ថនការប្ប�ងលៅប្គប់កប្មិត ការពប្ងឹងគុណ- 

ភាពោោលរៀនជំន្ន់្មែធី ការពប្ងឹងការ្ិកសា ជំន្ញ       

បលច្ចកលទ្លៅតាមវទិយាេ័យចំលណរះទូលៅ និងបលច្ចក 

លទ  ្ការសោវប្ជាវលេើមុេវជិាជា  វទិយាោស្តាពិត បលច្ចកលទ្ 

វ ិ្ វាកមមែ និងគណិតវទិយា (STEM) និងការផតាេ់អាោរបូ- 

ករណ៍ដេ់្ិ្្ប្កធីប្កប្គប់កប្មិត ។េ។

បកនម្ពធីលនរះ រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ជុា ក៏បនតាពប្ងឹង និងអភិ-

វឌ្ឍកប្មិតឧតតាម្ិកសាឱ្យលឆ្្រះលៅរកការសោវប្ជាវ និងនវា 

នុវតតាន៍ លដើម្ធីពប្ងឹង្មតភ្ាព និងជំន្ញរប្់ធនធាន  

មនុ្្លៅកម្ុជាឱ្យ្មស្បលៅនឹងបរបិទ្មែធី ថនការ 

អភិវឌ្ឍ ជាពិល្្ការពប្ងឹង្េប្គិនភាពក្នុងការលរៀបចំ 

ម៉ាូកដេធុរៈកិច្្ច មែធីៗ ។ លដើម្ធីចាប់យកកាោនុវតតាភាពពធី 

បដិវតតាន៍ឧ្សាេកមមែទធី៤ និងល្ដ្ឋកិច្ចឌធីជធី្េ កដេ 

កំពុងផុ្ផុេល�ើង រាជរដា្ឋ ភិរាេរានជំរញុឱ្យមានការ 

បលង្កើតល�ើងនូវប្បព័នល្អកូ�ូេ្ុធី កដេបង្កេកខាណៈ 

អំលណាយផេដេ់ការបលង្កើត្មែធី នវានុវតតាន៍ ការសោវប្ជាវ 

និងអភិវឌ្ឍន៍ ជាលដើម ។

... កផក្លៅលេើបទពិលោធន៍ជាក់ក្តាងទំាងលនរះ និងក្នុង 

ន្មេ្ុំជាថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្បលទ្កម្ុជា កដេរានឆលាងកាត់ 

្នគ្្ម ្្ទ េ់ និងរានេិតេំប្បឹងកប្បង្វារះក្វាងរក្នតាភិាព 

ជូនប្បលទ្តូចមូយលនរះ៖ ការកោង និងក្រកសា្នតាិភាព

មានតថមលាកដេមិនអាចកាត់ថ្លារាន លេើយ្នតាិភាព គឺជា 

មូេដា្ឋ នប្គឹរះក្នុងការអភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្្ច ងម្ ការពប្ងឹង 

្នតាិ្ុេ និងការអភិវឌ្ឍមនុ្្ជាតិ ។  លឆលាៀតក្នុងឱកា្ 

លនរះ េ្ុំ្ូមកចករកំេកទ្្នៈមួយចំនួន លដើម្ធីចូេរមួ 

ចំកណកពប្ងឹង្នតាិភាព ្នតាិ្ុេ និងការអភិវឌ្ឍមនុ្្ 

ជាតិដូចខាងលប្កាម៖

ទធី១. បនតាលេើកកម្្់ប្បព័នព្េុភាគធីនិយម និង 

សហមច្ហ្ហជា ហ៊នុ ងសន បានអហ ជ្ ញីជបួពិភាកសាការងារជាមយួ ឯកឧ្ម្ បាន គីម យូន 
អរី្អគហ្�ខាធិការអងក្ារសហត្រជាតិ 
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្ណាតា ប់ធា្ន ប់អនតារជាតិ កដេកផក្លេើបទប្ញញាតតាិ្ំលៅ 

បនតាពប្ងឹង និងពប្ងធីក្េប្បតិបតតាិការ លដើម្ធីធាន្ឱ្យរាន 

នូវ្នតាិភាព ្នតាិ្ុេ្ុវត្ិភាព និង្្រិភាពោ៉ាងលពញ 

លេញ តាមរយៈការជំរញុលេើកកម្្ កិ់ច្្ច ន្ទន្ ជិត្្នទិ្ 

ការកោងទំនុកចិតតា ប្ពមទំាងការលដារះសោយ បញ្ហា តំបន់ 

លដាយ្នតាិវធិធី និងលដាយឈរលេើលគាេការណ៍ថនចបាប់ 

អនតារជាតិ ។

ទធី២. ជំរញុវប្ធម៌្ន្ទន្អនតារជំលនឿ លដើម ធ្ីកោងការ 

យេ់ដឹងអំពធីគា្ន លៅវញិលៅមក ការលគារពគា្ន  ការលជឿទុកចិតតា 

គា្ន  ការអធយាស្័យគា្ន លៅវញិលៅមក និងការលគារពឱ្យរាន

ខាជា ប់េជាួននូវលគាេការណ៍មិនលប្ជៀតកប្ជកចូេកិច្ចការថផ្ទ 

ក្នងុរប្់ប្បលទ្ដ៏ថទ លប្ពារះថ្ការលប្ជៀតកប្ជកចូេ កិច្ចការ 

ថផ្ទក្នុងពធី្ំណាក់ប្បលទ្ខាងលប្រៅកតងកតនំ្មកនូវកតាធី 

វនិ្្ និងមេនតារាយដេ់ការអភិវឌ្ឍរប្់ប្បលទ្លន្រះ ។

ទធី៣. ពប្ងឹងកិច្្ច េប្បតិបតតាិការបនតាជំរញុោកេ 

ភាវនូធីយកមមែ៖ ប្តរូវធាន្ថ្យនតាការកិច្្ច េប្បតិបតតាកិារក្ 

រកសារាននូវោមែ រតធីលបើកចំេ និងគំាប្ទប្បព័នព្ាណិជជាកមមែ 

ពេុភាគធី ជាពិល្្ការពលនលាឿន ការតភាជា ប់រវាង្ង្ម និង

ល្ដ្ឋកិច្ចរប្់លយើង្ប្មាប់ជំរញុរលបៀបវារៈថនការអភិវឌ្ឍ 

រប្់ប្បលទ្នធីមួយៗ និង្លប្មចរាននូវការអភិវឌ្ឍ 

ប្បកបលដាយចធីរភាព និងបរោិប័ន្ន ។

ទធី៤. ជំរញុការអភិវឌ្ឍតាមរយៈអភិប្កមក្នុងការកំណត់ 

កតាតា មនុ្្ជា្្នេូ (People-centric Approach) ជា 

ពិល្ ្ចំលពារះកិច្ចការគ្រអភិវឌ្ឍ និងពប្ងឹងប្បព័ន្្ េុុមាេ- 

ភាព្ងម្ ដូចជាពប្ងឹងគុណភាពការអប់រ ំការកកេម្ 

្ុេុមាេភាពការរ្់លៅ ការកាត់បន្យភាពប្កធីប្ក និងការ 

បប្ងរួមគមាលា ត ថនការអភិវឌ្ឍឱ្យស្បលៅនឹងការរ ធីកចលប្មើន 

ោ៉ាងឆ្ប់រេ័  ្និងឥតឈប់ឈរ ថនរចន្ ្ ម្ន័ល្្ដ្ឋកិច្ច-

្ងម្ ។

េ្ុំ្ង្មឹោ៉ាងមុតមំាថ្ កិច្ចប្បជំុកំពូេពិភពលោកឆ្្ន ំ 

២០២០លនរះ នឹងជំរញុឱ្យមានការពិភាកសាោ៉ាងផុ្ផុេ 

លៅលេើោ្នភាព និងការអភិវឌ្ឍមនុ ្្ជាតិ ក៏ដូចជា  ្ លប្មច    

រាននូវដំលណារះសោយកដេមានេទភ្ាពក្នងុការចូេរមួ    

ចំកណកក្នុងការកោងពិភពលោកមួយលពារលពញលដាយ 

្នតាភិាព ។  លឆលាៀតក្នងុឱកា្លនរះ េ្ុំ្ មូ ជប្មាបជូនឯកឧតតាម 

លោកជំទាវផងកដរថ្ ប្បលទ្កម្ជុានឹងលធវាើជាមា្ច ្់ផ្ទរះ ថន 

កិច្ចប្បជំុកំពូេអា្ុធីអឺរ ៉ាបុលេើកទធី ១៣ លប្កាមប្បធានបទ៖ 

«ការពប្ងឹងពេុភាគធីនិយម លដើម្ធីកំលណើ នរមួ» លៅកេវចិ្ិកា 

ឆ្្ន  ំ២០២០ ខាងមុេលនរះ ក្នុងលគាេបំណងបលង្កើតការមូេ

មតិគា្ន ជាអនតារជាតិប្បកបលដាយថ្មពេ ្ តាធីពធីោរៈ្ំខាន់ 

ថនប្កបេ័ណ្ពេុភាគធី ក្នុងការលដារះសោយបញ្ហា  និងការ 

ប្បឈមរប្់ពិភពលោក ៕
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អនវុិទយា�យ័

វិទយា�យ័

អរគណុសន្ិភាព! 
វឌ្ឍនភាពសស្ីកនាុងវិសយ័អបរ់ំ

សាោបឋមសិកសា

( ប្បភពៈ ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ) 

( ប្បភពៈ ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ) 

( ប្បភពៈ ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ) 
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អរគណុសន្ិភាព! 
វឌ្ឍនភាពសស្ីកនាុងវិសយ័អបរ់ំ

( ប្បភពៈ ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ) 

( ប្បភពៈ ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ) 



12 ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ

( ប្បភពៈ ប្ក្ួងអប់រ ំយុវជន និងកធីឡា ) 

52.45% 50.11%

េ.រ រាជ ធានធី-លេតតា ឆ្្ន ំ 2015 ឆ្្ន ំ 2016 ឆ្្ន ំ 2017 ឆ្្ន ំ 2018 ឆ្្ន ំ 2019

ប្បរុ្ ស ធ្ី ប្បរុ្ ស ធ្ី ប្បរុ្ ស ធ្ី ប្បរុ្ ស ធ្ី ប្បរុ្ ស ធ្ី

1 ភ្នំលពញ 27 21 89 94 91 103 99 84 67 74

2 កំពង់្្ឺ 0 1 0 2 0 1 4 3 0 6

3 ប្ពរះ ធ្ីេនុ 2 0 4 3 8 1 1 2 7 6

4 កណាតា េ 3 2 17 12 12 14 11 15 11 12

5 តាកកវ 4 2 7 4 7 1 15 9 13 16

6 កំពត 1 3 3 8 11 10 8 9 13 10

7 កកប 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

8 លការះកុង 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0

9 កំពង់ចាម 5 0 10 10 12 8 11 11 14 13

10 ត្ូងឃមែុំ 1 5 4 7 3 4 5 6 8 7

11 កំពង់ធំ 1 1 5 5 4 5 5 6 7 7

12 ល្ៀមរាប 8 6 22 14 25 22 13 18 23 15

13 ប្ពរះវោិរ 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0

14 ប្កលចរះ 1 1 6 3 3 3 4 3 2 2

15 ្្ទឹងកប្តង 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

16 ថប្ពកវង 0 0 8 6 3 9 5 5 17 10

17 ោវា យលរៀង 1 0 0 0 5 0 2 1 5 3

18 កំពង់ឆ្្ន ំង 0 0 5 2 8 4 3 7 3 3

19 ថប៉ាេិន 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

20 លពាធិ៍ោត់ ០ 0 0 2 1 5 3 1 2 5

21 រាត់ដំបង 2 5 10 24 12 11 14 9 15 17

22 ឧតតារមានជ័យ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

23 បន្្ទ យមានជ័យ 1 1 9 7 5 7 10 3 10 15

24 រតនគធីរ ធី 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1

25 មណ្េគធីរ ធី 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

សរបុ 59

54.63%

49

45.37%

201

49.63%

204

50.37%

213

50.24%

211

49.76%

214

52.45%

194                      

47.55%

220

49.67%

223     

50.33%

អរគណុសន្ិភាព! 
ចំននួសិស្សនិហទ្ទស A ពីឆ្នា ំ ២០១៥ - ២០១៩
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...ក្នងុឆ្្ន ២ំ០១៩លនរះ គណៈកមាមែ ធិការជាតិប្បយុទ្ប្បឆំ្ង 

អំលពើជួញដូរមនុ្្រាន្លប្មចកិច្ចការធំៗជាលប្ចើនមាន 

ជាអាទិ៍ ការប្បកា្ផ្ពវាផសាយររាយការណ៍ជាតិប្បឆំ្ង 

ការជួញដូរមនុ្្ឆ្្ន  ំ២០១៨ និងទិ្លៅឆ្្ន  ំ២០១៩៖

+ កិច្ចប្បជំុរវាងប្ករុមប្បលទ្បញជាូនបធី កម្ជុា ឡាវ មធីោ៉ាន់មា៉ា  

លដើម្ធីលេើកកម្្់្ុវត្ភិាពពេករលទ្នតារប្បលវ្ន៍

+ ការលរៀបចំលវទិកាជាតិអនតារោ្ន្ ប្បឆំ្ងការជួញដូរ 

មនុ ្្ និងទា្ភាព្ម័យទំលនើប ការប្បកា្ដាក់ឱ្យ 

លប្បើ ប្រា្់កផនការយុទ្ោស្តាជាតិប្បយុទ្ប្បឆំ្ង 

អំលពើជួញដូរ មនុ្្ 

+ ការដាក់លចញនូវលគាេនលោរាយ វធិានការន្ន្ 

សតមងស់នុ្ទរកថ្

សហមច្តកឡាហហាម ស ហខង ឧបនាយករដ្ឋមសន្ី រដ្ឋមសន្ីតកសងួមហានផ្ទ និងជា

ត្រធានគណៈកមា្ម ធិការជាតិត្រយទុ្ធត្រឆ្ងំអហំពីជញួដ យូរមនសុ្ស  ( គ.ជ.ប.ជ )

្ណំាងដខ៏្ពងខ់្ពសស់ហមច្ហ្ហជា នាយករដ្ឋមសន្ី ននតពះរាជាណាចតកកម្ពជុា

កនាងុ «ទិវាជាតិត្រឆ្ងំការជញួដ យូរមនសុ្ស ១២ធនាយូ ឆ្នា ២ំ០១៩»

លដើម្ធីលេើកកម្្់្ុវត្ភិាពពេករ លៅប្បលទ ល្គាេលៅ 

និងកមមែករ-កមមែការនិធីក្នងុស្រុក 

+  ការចុរះេតល្េខាលេើអនុ ្្រណៈ កិច្ចប្ពមលប្ពៀង ្េ- 

ប្បតិបតតាកិារ ជាមួយបណាតា អង្ការថដគូជាតិ និង អនតារជាតិ 

ក្នងុការប្បឆំ្ងការជួញដូរមនុ ្្ 

+ ការលេើកកម្្ ់្ វុត្ិភាពពេករលពេប្ត�ប់មក 

មាតុប្បលទ្វញិ 

+  ការចុរះេតល្េខាលេើនធីតិវធិធីប្បតិបតតាបិទដា្ឋ ន ្ តាធីពធី « ដំលណើ រ 

ការ ប្គប់ប្គងករណធី  ថនការលធវាើមាតុភូមិនិវតតាន៍និង្មា-

េរណកមមែជនរងលប្គារះលដាយអំលពើជួញដូរមនុ្្ » 

ជាមួយប្បលទ្ថ  ្និងលវៀតណាម 
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+ ការលរៀបចំោង្ង់មជ្ឈមណ្េផតាេ់ល្វាជូនជន 

រងលប្គារះ លដាយអំលពើជួញដូរមនុ្  ្។េ។ លេើយលៅ 

លពេ លនរះលទៀតលោត គឺជាការប្រារពទិ្វាជាតិប្បឆំ្ង

ការជួញដូរមនុ្  ្១២ធ្ន ូដ៏មលោឡារកិ ។

ទន្ទឹមនឹងលន្រះលដើម្ធីភាពរ ធីកចលប្មើន និងបំលពញល្ចកតាធី  

ប្តរូវការជូនប្បជាពេរដ្ឋ រាជរដា្ឋ ភិរាេរានយកចិតតាទុក 

ដាក់្េការជាមួយវ ិ្ យ័ឯកជន បលង្កើតឱកា្ការគ្រ 

ក្នុងស្រុក ្ប្មាប់ប្បជាពេរដ្ឋរាប់ោនន្ក់ ។ រ ធីឯការលធវាើ 

ចំណាកស្រុក ក្វាងរកការគ្រលៅលប្រៅប្បលទ្ ក៏រាជរដា្ឋ -  

ភិរាេរានលៅកតផតាេ់ជូនជាជលប្មើ្ ្ប្មាប់ប្បជាពេរដ្ឋ 

លដាយប្តរូវលរៀបចំពប្ងឹងរលបៀបរបបថនការប្គប់ប្គង បលង្កើន

្មតភ្ាពជំន្ញបលច្ចកលទ្ដេ់ពេករ កដេធាន្រាន 

នូវការទទួេប្រាក់ចំណូេេ្្់ និងបលង្កើនកិច្ចការពារឱ្យ 

រានប្បល ើ្រជាងមុន ។

រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ុជា កដេដឹកនំ្លដាយ ្ លមតាចលតលជា 

ហ៊នុ ងសន រានប្បឹងកប្បងអ្់ពធីកមាលា ងំកាយចិតតា លធវាើការ 

អប់រផំ្ពវាផសាយដេ់្ិ្្ និ្្តិ និងប្បជាពេរដ្ឋឱ្យ      

រានយេ់ដឹងអំពធីកេេ្ចិជនលេមែើ្ ជួញដូរមនុ្្ និង 

ផេប៉ារះពាេ់ ក្នុងការលធវាើលទ្នតារប្បលវ្ន៍លដាយប្ប្ុយ 

ប្បថ្ន កដេអាចលកើតមានលប្គារះថ្្ន ក់ជាយថ្លេតុ ។ ក្នងុ 

លន្រះប្ក្ួងពាក់ព័ន ្រមួជាមួយអាជ្ាធរ ្មតកិ្ច្ចប្គប់ 

េំដាប់ថ្្ន ក់ និងប្បព័នផ្្ពវាផសាយព័ត៌មាន រានលដើរតួន្ទធី 

ោ៉ាង្ំខាន់ក្នុងការជប្មរុញការផ្ពវាផសាយ ឱ្យរានដេ់ 

ប្គប់ស្ទាប់ ថនយុវជន ្ិ្្ និ្្តិ ប្បជាពេរដ្ឋ លៅ 

ជនបទ និងតាមតំបន់កដេមានល្វាកំោនតា ឱ្យរានយេ់

ដឹងប្ជរួតប្ជាបអំពធីប្គប់េ្ចិកេរប្់ជនេិេេូច កដេ 

លឆលាៀតឱកា្លប្បើប្គប់មលធយារាយ លដើម ធ្ីអូ្ទាញប្បជា-

ពេរដ្ឋ ឱ្យធាលា ក់ចូេក្នុងអន្្ទ ក់លប្គារះថ្្ន ក់ ថនអំលពើជួញដូរ  

មនុ្្ ។

លយើងទំាងអ្់គា្ន រានដឹងចបា្់លេើយថ្ អំលពើជួញដូរ 

មនុ្្ ជាប្បលភទឧប្កិដ្ឋកមមែឆលាងកដន កដេប្បកបលដាយ  

លប្គារះថ្្ន ក់ចំលពារះមនុ្្ប្គប់វយ័-លភទ ក្នុង្ងម្ លប្គារះ-   

ថ្្ន ក់ជាញឹកញាប់ប្តរូវរានរកលឃើញក្នុងចំលណាមអ្នកលធវាើ 

ចំណាកស រ្ុក ឬលទ្នតារប្បលវ្ន៍ កដេក្វាងរកការគ្រ 

ពិធីបហងាហ ះហបេងហបាេ ងកនាងុ «ទិវាជាតិត្រឆ្ងំការជញួដ យូរមនសុ្ស ១២ធនាយូ ឆ្នា ២ំ០១៩» 

ហៅសា�មហហាតសពហកាះហពតជ 
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និងប្រាក់ចំណូេ កដេលៅឆ្ងៃ យពធីទធីកកនលាងកដេេលាួនរ្់

លៅ ។ លរៀងរាេ់ឆ្្ន មំនុ្្រាប់ក្ន រាប់ោនន្ក់ ប្តរូវរាន 

បំ ល្ា ញលដាយឧប្កិដ្ឋជនជួញដូរមនុ្្លៅប្គប់ទធីកកនលាង 

ក្នងុពិភពលោក។ ជនលេមែើ្ រានរកប្គប់េ្ចិកេដ៏លោមែ ក 

លប្គាក ពប្គ្យបណាតា ញលធវាើ្កមមែភាពលកងប្បវញ័្ច ជនរង- 

លប្គារះលៅប្គប់តំណាក់កាេ ទំាងលដាយ ្្ទ េ់ និងប្បលោេ 

តាមរយៈបណាតា ញទំន្ក់ទំនងអនឡាញ (Online) ឬតាម

បលច្ចកវទិយាទំលនើបកដេប្បជាពេរដ្ឋ ជាពិល្្យុវវយ័ 

កុមារ និងមនុ្្លពញវយ័និយមលប្បើប្រា្់ គឺទូរ្័ព្ទថដ 

និងប្បព័ន្អុធីនធឺលណត។ ទំលន្រ ថនការលប្បើប្រា្់ប្បព័ន្ 

បលច្ចកវទិយាទំលនើបលនរះ រានលធវាើឱ្យឧប្កិដ្ឋជន រានលឆលាៀតឱកា្ 

លប្បើប្រា្់បលច្ចកវទិយាទំលនើបលនរះ លដើម្ធីទាក់ទាញជនរង          

លប្គារះឱ្យចូេក្នុងអន្្ទ ក់រប្់េលាួន និងលគចលវ្ពធី្មត្កិច្ច 

កដេបច្ចបុ្ន្នលនរះ ប្បព័នអ្នឡាញ និងបណាតា ញផ្ពវាផសាយ 

្ងម្ ក៏រានបលង្កើតជាបញ្ហា ្មែធីគឺ «ការជួញដូរមនុ្្ និង 

ការរលំោភបំពានផលាូវលភទ ជាពិល្្លេើអនធីតិជន តាម 

ប្បព័នអ្នឡាញ» ។

...លប្កកមមែរប្់គណៈកមាមែ ធិការជាតិប្បយុទប្្បឆំ្ង 

អំលពើជួញដូរមនុ្្ គឺប្តរូវកតបនតាលធវាើឲ្យកាន់កត្កមមែ អនុវតតា 

នូវវធិានការចបាប់ឱ្យកាន់កតមឺុងមា៉ា ត់ និងជប្មរុញការអនុវតតា 

កផនការយុទ្ោស្តាជាតិ ប្បឆំ្ងអំលពើជួញដូរមនុ្្ 

្ប្មាប់ ឆ្្ន ២ំ០១៩-២០២៣ ឱ្យរាន្លប្មចតាមលគាេលៅ 

លប្គាងទុក ។ លយើងប្តរូវការចូេរមួពធីប្ក្ួង ោ្ប័នជា 

្មាជិក ក៏ដូចជាថដគូអភិវឌ្ឍន៍ ្ងម្្ុធីវេិ និងវ ិ្ យ័ 

ឯកជន ទំាងលៅថ្្ន ក់ជាតិ និងថ្្ន ក់លប្កាមជាតិ ប្ពមទំាង     

កិច្្ច េការេជ្ាមួយប្បលទ្ពាក់ព័ន ្លៅក្នុងតំបន់ និង 

ក្នុងពិភពលោក ។

ប្ពរះរាជាណាចប្កកម្ុជា រាននឹងកំពុងេិតេំជប្មរុញ   

អនុវតតាលគាេការណ៍ទំាងឡាយកដេមានកចងក្នុងកតិកា 

្ញ្ញា ពិភពលោក «្តាធីពធីលទ្នតារប្បលវ្ន៍លដាយ្ុវត្ភិាព 

លរៀបរយ និងស្បចបាប់» កដេលៅកាត់ថ្ GCM និង        

ជប្មរុញបកនម្លទៀតនូវការអនុវតតាអនុ្ញ្ញា អនតារជាតិ «្តាធីពធី 

ការប្បឆំ្ង ឧប្កិដ្ឋកមមែឆលាងកដនកដេមានអងក្ារចាត់តំាង» 

និងពិធធីោរបកនម្ «្តាធីពធីការដាក់លទា្ទណ្អំលពើជួញដូរ

មនុ្្» អនុ្ញ្ញា អាោ៊ន និងកផនការ្កមមែភាព្តាធីពធី 

ការប្បយុទប្្បឆំ្ងអំលពើជួញដូរមនុ្្  អនុ្្រណៈ កិច្ច 

ប្ពមលប្ពៀងលទវាភាគធី ពេុភាគធី កដេកម្ុជា ជាេតល្េេធី 

និងចបាប់ជាតិ ្ តាធីពធីការបនគ្្ក បអំលពើជួញដូរមនុ្្ និងអំលពើ 

លធវាើអាជធីវកមមែផលាូវលភទ ឱ្យរានមឺុងមា៉ា ត់ ៕
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សហមច្កិតិ្តពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន ឥ្្រជនលឆ្នើមថ្្ន ក់ជាតិ ថនលវទិកាភាពជាអ្នកដឹកនំ្តំបន់ អា្ុធី-

រា៉ា ្ុធីេវាកិ លឆលាើយតបលមលរាគលអដ្៍ ជំងឺលអដ្៍ និងការអភិវឌ្ឍលៅកម្ុជា និងជាប្បធានកាករាទប្កេមកមុ្ជា អលញជា ើញ 

ទទួេជួប្វន្ការជាមួយ ហោកតសីហវជជបណ្ិ្ Vladanka ANDREEVA ន្ទធីោ្ន ក់ការកណាតា េកាករាទ 

ប្កេមកម្ុជា ថ្ងៃទធី ៣ កេកញ្ញា  ឆ្្ន ំ២០១៩ ៕

សហមច្កិតិ្តពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន ឥស្សរជនហ្នាីមថ្នា កជ់ាតិននហវទិកា 

ភាពជាអនាកដឹកនាំ្ំបនអ់ាសុី-បាេ សុីហ្ិក
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ថ្ងៃទធី ៧ កេ ធ្ីោ ឆ្្ន ំ២០១៩ សហមច្កិតិ្តពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន ប្បធានកាករាទប្កេមកម្ុជា 

អលញជា ើញ្ំលណរះ្ំណាេ្ួរ្ុេទុកខា និងកចកអំលណាយជូនចា្់ជរាគាមែ នទធីពឹង ស្តាធីលមមា៉ា យកូនលប្ចើន កុមារកំប្ពា 

ជនពិការ និងអ្នកផ្ទុកលមលរាគលអដ្៍ ្ របុចំនួន ១.២៧៥ប្គរួោរ រ្់លៅភូមិចំនួន១៣ ឃំុចំនួន១០ ថនស្រុកបរបូិរណ៍ 

លេតតាកំពង់ឆ្្ន ំង ៕

សហមច្កិតិ្តពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន អហ ជ្ ីញសំហណះសំណា�សរួសខុទកុ្ខ 

និងងចកអំហណាយជយូនចាសជ់រា គ្្ម នទីពរឹង សស្ីហមមាេ យកយូនហតចីន កមុារកំតោ ជនពិការ 

និងអនាកផ្ទុកហមហរាគហអដស៍
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ថ្ងៃទធី ១៧ កេឧ្ភា ឆ្្ន ២ំ០១៩ សហមច្កិតិត្ពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន ប្បធានកាករាទប្កេមកមុ្ជា 

អលញជា ើញជួប្វន្ការ លៅទធីោ្ន ក់ការកណាតា េកាករាទប្កេមកម្ុជា និងប្បគេ់្វកិា ១ោនដុោលា រអាលមរកិ 

ជាលេើកទធី២ ជូនមូេនិធិគន្បុរាផា កម្ុជា កដេប្តរូវជាឆ្្ន ំទធី៨ (លេើកទធី៨) ្ប្មាប់មន្ទធីរលពទ្យកុមារគន្បុរាផា ។

សហមច្កិតិ្តពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន ត្រធានកាកបាទតកហមកម្ពុជា 

អហ ជ្ ីញជបួសវនាការ ហៅទីសានា កក់ារកណ្ា�កាកបាទតកហមកម្ពុជា
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ថ្ងៃទធី ២០ កេមិ្ុន្ ឆ្្ន ំ២០១៩ សហមច្កិតិត្ពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន ប្បធានកាករាទប្កេមកមុ្ជា 

អលញជា ើញ្ំលណរះ្ំណាេ្ួរ្ុេទុកខា ផតាេ់អំលណាយមនុ្្ធម៌ និងលរៀបចំអាោរដេ់ កុមារ ធី យុវន្រ ធី បុគ្េិក 

និងអ្នក្មែ័ប្គចិតតាបរលទ្ចំនួន ១១១ន្ក់ លៅមជ្ឈមណ្េបណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ និងោតា រនធីតិ្ម្ទាយុវន្រ ធី 

អាលេវ្ា ុធីប ទំុឌធី កដេ្្ិតលៅផលាូវលបតុងថប្ព្ ្គ្្ក ត់ថប្ព្ េណ្ដលគ្្ក  រាជធានធីភ្នំលពញ។

សហមច្កិតិ្តពរឹទ្ធបណិ្្ ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន អហ ជ្ ីញសំហណះសំណា�សរួសខុទកុ្ខផ�្់

អំហណាយមនសុ្សធម ៌និងហរៀបចំអាហារដ�ក់មុារី យវុនារី បគុ�្ិក និងអនាកស្មត័គចិ្ប្រហទស 
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កាេពធីរល្ៀេថ្ងៃប្ពេ្្តិ៍ ៧ លរាច កេបុ្្ ប្តរូវនឹង 

ថ្ងៃទធី ១៦ កេមករា ឆ្្ន ំ២០២០ ្មាគមន្រ ធីកម្ុជាលដើម្ធី 

្នតាភិាព និងអភិវឌ្ឍន៍ រានលរៀបចំពិធធីប្បកា្្មា្ភាព 

គណៈកមមែការោខា្មាគមន្រ ធីកម្ុជា លដើម្ធ្ី នតាិភាព 

និងអភិវឌ្ឍន៍ ថនប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី លប្កាមអធិបតធីភាពដ៏     

េង់្េ្្់លោកជំទាវកិតិតា្ង្េបណិ្ត ងមេន សំអន 

ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយ 

រដ្្ឋ ភា ប្ពឹទ្្ ភា និងអធិការកិច្ច និងជាប្បធាន្មាគម 

ន្រ ធីកមុ្ជា លដើម្ធ្ី នតាភិាព និងអភិវឌ្ឍន៍ លៅទធ្ី តាធីការប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី លដាយមានការអលញជា ើញចូេរមួពធីលោកជំទាវ     

ប្បធានគណៈកមមែការទធី0៨ថនប្ពឹទ្្ ភា និងជាអនុប្បធាន 

្មាគមន្រ ធីកមុ្ជា លដើម្ធ្ី នតាភិាព និងអភិវឌ្ឍន៍ លោកជំទាវ 

ពិធីត្រកាសសមាសភាពគណៈកម្មការសាខាសមាគមនារីកម្ពុជា 
ហដើម្ីសន្ិភាព និងអភិវឌ្ឍន ៍ត្រចាំតកសងួកិចចាការនារី

ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួងពាក់ព័ន្ ប្ពមទំាងលោកជំទាវថ្្ន ក់     

ដឹកនំ្ និងមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្របុចំនួន ២៦៦ន្ក់ 

(ស ធ្ី ១៨៤ ន្ក់)។

លប្កកមមែរប្់្មាគមន្រ ធីកម្ជុា លដើម្ធ្ី នតាភិាព និង 

អភិវឌ្ឍន៍ គឺការលេើកកម្្ ោ្់នភាពស្តាធី លៅក្នុងប្បលទ្ 

កម្ុជា លដាយបលង្កើនការលជឿទុកចិតតាលេើ្ មតភ្ាពេលាួនឯង 

លដើម្ធីកាលា យជាអ្នកដឹកនំ្ កដេមានភាពមា្ច ្់ការ និងមាន 

្ិទ្ទិទួេរានលដាយ្មធម៌ នូវធនធាន និងផេ ប្បលោជន៍ 

ពធីប្គប់ការចូេរមួោ៉ាង្កមមែ ក្នងុ្កមមែភាព្ងម្ វប្ធម៌ 

ល្ដ្ឋកិច្ច និងនលោរាយលៅថ្្ន ក់លប្កាមជាតិ ថ្្ន ក់ជាតិ 

និងអនតារជាតិ ៕



ព្រឹត្តិបពត នាររីតនៈ 21

កាេពធីរល្ៀេថ្ងៃទធី០៩ កេកុម្ភៈ ឆ្្ន ២ំ០២០ លោកជំទាវ 

កិតតាិ្ ងេ្បណិ្ត ងមេន សអំន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី រដ្ឋមននតាធី 

ប្ក្ួងទំន្ក់ទំនងជាមួយរដ្្ឋ ភា- ប្ពឹទ្្ ភា និងអធិការ- 

កិច្ច  រានអលញជា ើញចូេរមួក្នុងលវទិកាផ្ពវាផសាយលយនឌ័រ    

លប្កាមប្បធានបទ  “សស្ីវិ�ចសងាកា នមិនជុ ំ“   កដេរាន 

ប្រារព្ លៅមជ្ឈមណ្េលការះលពប្ជ កដេមានការចូេរមួ 

រប្់ ្មាជិក T&L   ចំនួន ១ ១៦០ន្ក់ ។

កមមែវធិធីលនរះលរៀបចំល�ើងលដាយប្ករុមេុ៊ន ធារា៉ា ោង ឯ.ក  

និង្មាជិកប្គរួោរT&L  ។  T&L  មានពាក្យលពញថ្“Time 

and Living “ ជធីវតិរ្់លៅប្បចំាថ្ងៃ និង លពេលវោ  ។  លដើម្ធី 

រានជធីវតិរ្់លៅកដេមានល្ចកតាធី្ុេ ្ុភមងេ្  និង 

ប្ទព្យ្ម្តតាិ្តាកុ្តាម្ភ គឺ ប្តរូវលចរះកបងកចក និងលប្បើប្រា្់

លពេលវោថនជធីវតិរ្់លៅប្បចំាថ្ងៃឱ្យរានប្តឹមប្តរូវ និងមាន 

ប្ប្ិទ្ភាព  លេើយអ្់េទភ្ាព  ។  កមមែវធិធីលនរះលរៀបចំល�ើង 

ក្នុងលគាេបំណងបលង្កើន្េប្គិនភាពស្តាធីលៅកម្ុជា  ឱ្យ 

កាន់កតខាលា ងំកាលា  និងមានចំនួនកាន់កតលប្ចើនក្មលទៀត ។            

លោកជំទាវកិតតាិ្ ងេ្បណិ្ត ងមេន សំអន  រានមាន 

ប្បោ្ន៍បញ្ជា ក់ចបា្់អំពធីវ ធីរភាព និងការចូេរមួកដេ    

មិនអាចកាត់ ត្ា ច់រានពធីការចូេរួមរប្់ស្តាធី ក្នុងការ 

កោង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្បលទ្ជាតិ។ 

ជាក់ក្តាងតំាងពធីលៅ្ម័យមុនបុពវាកាេមាន “ប្ពរះន្ង 

អមរា” លៅ្ម័យនគរភ្នំ ( េវាណូន ) មាន ” ប្ពរះន្ងេធីវយធី 

ឬលោមា៉ា ”  លៅ្ម័យអងរ្ មាន  ” ប្ពរះន្ងឥនន្ទលទវ ធី ” លៅ 

្ម័យប្ពរះរាជវាងំលការះោលា កកត មាន  ” ប្ពរះអងមុ្ធី ” ។ ក្នុង 

ប្បវតតាិោស្តា ក៏រានបគ្ហា ញឱ្យលឃើញពធីចេន្” កងន្រ ធី 

កាលា ោន “ កដេរានរមួគា្ន ជាមួយនឹងកងជធីវពេ  រានត្ូ៊

ទាមទារដលណតាើ មឯករាជ្យលពញលេញជូនជាតិ លៅថ្ងៃទធី៩ 

កេវចិ្ិកា ឆ្្ន ំ១៩៥៣។ លពេបច្ចុប្ន្នលនរះមាន ”សហមច្ 

តពះមហាក្សតរី មនិុនាថ សីហន ុ តពះវររាជមាតា 

ជាតិងខ្មរ “ និង “ សហមច្កិតិត្ពរឹទ្ធបណិ្្  ប៊នុរាេ នី 

ហ៊នុងសន “  ក៏រានជួយការគ្រប្បលទ្ជាតិផង និង 

ការគ្រមនុ្្ធម៌ផងកដរ ។ 

ក្នុងឱកា្លន្រះកដរ  លោកជំទាវឧបន្យករដ្ឋមននតាធី 

រានប្បគេ់វញិ្ញា បនប័ប្ត  បំពាក់លមដាយកិតតាិយ្  និង 

ពានស្តាធីលមផ្ទរះលឆ្នើម ដេ់្មាជិកប្គរួោរ T&L ចំនួន 

២០០ន្ក់ ៕

ជតមរុញ និងហ�ីកកម្ពសស់ម្្ថភាពសស្ី 
កនាងុវិសយ័ហសដ្ឋកិចចា

លោកជំទាវកិតតាិ្ងេ្បណិ្ត កម៉ាន ្ំអន ឧបន្យករដ្ឋមននតាធី ប្បគេ់ពានរគ្វា ន់ជូនលោកស ធ្ី ោង  ធារា៉ា  អគន្្យិកាប្ករុមេុ៊ន ធារា៉ា ោង ឯ.ក
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គណៈប្បតិភូជាន់េ្្ ់្ ភា ថនប្ពរះរាជាណាចប្កកម្ជុា 

ដឹកនំ្លដាយលោកជំទាវកិតតាិ្ងេ្បណិ្ត ឃនួ សោុរី 
អនុប្បធានទធី ២ និងជាប្បធានប្ករុម្ភាជាតិកម្ុជា ថន 

អ្នកនលោរាយ្ភាស្តាធី អមដំលណើ រលដាយ្មាជិក ្ មា- 

ជិកា គណៈកមាមែ ធិការអចិថននតាយ៍ប្ពឹទ្្ ភា រានអលញជា ើញលៅ 

ចូេរមួមោ្ន្និរាត្េភាពអនតារ្ភា (IPU) លេើក       

ទធី ១៤១ កាេពធីថ្ងៃទធី ១៣-១៧ កេតុោ ឆ្្ន ២ំ០១៩ លៅ 

ទធីប្ករុងកប៊េប្កាត ោធារណរដ្ឋក្៊ប៊ធី លប្កាមមូេបទ 

“ការពប្ងឹងចបាប់អនតារជាតិ ៖ តួន្ទធី យនតាការ្ ភា និងការចូេ 

រមួចំកណកកិច្្ច េប្បតិបតតាិការក្នុងតំបន់” លោកជំទាវ 

គណៈប្បតិភូ រាន្ង្កត់ធងៃន់លៅលេើោរៈ្ំខាន់ ថនចបាប់ 

អនតារជាតិ ក្នងុការក្រកសា្នតាិ្ េុ ្ នតាភិាព និងការអភិវឌ្ឍន៍ 

ជាពិល្្ការពប្ងឹងយនតាការពេុភាគធី កដេមានេកខាណៈ 

ហោកជទំាវកិតិស្ងហ្បណិ្្ ឃនួ សោុរី  អនតុ្រធានទី ២ និងជា
ត្រធានតករុមសភាជាតិកម្ពជុា ដឹកនាគំណៈត្រតិភយូ អហ ជ្ ញីច យូ�រមួមហាសននាបិា្

សហភាពអនរ្សភា (IPU) ហៅទីតករុងងប�៊តកា្ សាធារណរដ្ឋងសប៊៊ី

ទូេំទូោយ ប្បកបលដាយបរោិប័ន្ន និងមានប្ប្ិទភ្ាព។   

ភាពចំារាច់ថនការលគារពលគាេការណ៍មិនលប្ជៀតកប្ជក

កិច្ចការថផ្ទក្នុងរប្់រដ្ឋណាមួយ ការលគារពអធិបលតយ្យគា្ន  

លៅវញិលៅមក ការពឹងពាក់គា្ន លៅវញិលៅមកជាវជិជាមាន លដើម ធ្ី 

កោង្ណាតា ប់ធា្ន ប់ពិភពលោកមួយកដេកផ្កលេើវធិាន

ចបាប់ តួន្ទធីរប្់្ភាលៅក្នុងការជំរញុកិច្ចពិភាកសា និង 

កិច្្ច េប្បតិបតតាិការអនតារជាតិ ។

្ភាកម្ជុារានលបតាជ្ាបនតាចូេរមួោ៉ាង្កមមែក្មលទៀត

ក្នងុការលគារព្មភាព បរោិបន្ន ័លគារពគា្ន លៅវញិលៅមក 

ភាពថ្ល្ា ្នរូ និងោមគ្ធីភាព ។ ពិល្្កម្ជុារានល្្នើបកន្ម 

នូវលគាេការណ៍ពធីរលទៀតគឺ “ពិពិធកមមែ និងការលគារពអធិប- 

លតយ្យភាព”៕
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កាេពធីថ្ងៃទធី ៣០ កេកញ្ញា  ឆ្្ន ២ំ០១៩ លោកជំទាវកិតតាិ 

្ងេ្បណិ្ត ឃនួ សោុរី អនុប្បធានទធី ២ ថនរដ្្ឋ ភា 

និងជា្មាជិក្ភាមណ្េលេតតាកណាតា េ រាននំ្យក  

អំលណាយចុរះ្ួរ្ុេទុកខាបងប្នូប្បជាពេរដ្ឋ កដេ រងលប្គារះ 

ហោកជទំាវកិតិស្ងហ្បណិ្្ ឃនួ សោុរី អនតុ្រធានទី ២ ននរដ្ឋសភា 
អហ ជ្ ញីចះុសរួសខុទកុ្ខត្រជាព�រដ្ឋ ងដ�រងហតគ្ះថ្នា កហ់ោយធម្មជាតិ 

ថ្្ន ក់លដាយធមមែជាតិ លភលាៀងធាលា ក់ខាលា ងំ និងមានេ្យេ់ កនន្តា ក់ 

កដេរានលធវាើឱ្យេូចខាតផ្ទរះ្កមតាង  លៅឃំុពាមរាងំ និងឃំុ 

កប្ពកដាច់ ស្រុកលេើកកដក លេតតាកណាតា េ៕

លោកជំទាវកិតតាិ្ង្េបណិ្ត ឃួន ្ុដារ ធី ្ំលណរះ្ំណាេជាមួយប្បជាពេរដ្ឋ

លោកជំទាវកិតតាិ្ង្េបណិ្ត ឃួន ្ុដារ ធី  កចកអំលណាយដេ់ប្បជាពេរដ្ឋ
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កាេពធីថ ង្ៃទធី ១៥ កេវចិ្ិកា ឆ្្ន ២ំ០១៩ លោកជំទាវលវជជា. 

អុរឹង កនា្ថ ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី តំណាងដ៏េង់្ 

េ្្ ់្ លមតាចអគ្មោល្ន្បតធីលតលជា ហ៊នុ ងសន ន្យក 

រដ្ឋមននតាធីថនប្ពរះរាជាណាចប្កកម្ជុា   រានដឹកនំ្គណៈប្បតិភូ 

កម្ជុា លៅចូេរមួលវទិកា African Women’s Forum ន្ទធីប្ករុង  
BRUSSELS ថនប្បលទ្ BELGIUM ។ លវទិកាលនរះលធវាើល�ើង 

ក្នងុលគាេបំណងល ត្ា ត្ំខាន់លេើបញ្ហា គនលារឹះពាក់ព័ន្លៅ 

ហវទិកា African Women’s Forum នាទីតករុង BRUSSELS ននត្រហទស BELGIUM

លោកជំទាវលវជជា. អុរឹង កនា្ថ ផាវី   រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

រានដឹកនំ្គណៈប្បតិភូអនតារប្ក្ួងចំនួន១៣របូ (ស្តាធី 

០៧របូ) អលញជា ើញចូេេរមួក្នុង្ន្និ ធ្ីទ អនតារជាតិ្តាធីពធី 

ប្បជាជន និងកិច្ចអភិវឌ្ឍរយៈលពេ២៥ឆ្្ន  ំ(១៩៩៤-២០១៩) 

(The Nairobi Summit on ICPD25: Accelerate the Prom-

ise) កដេរានលធវាើល�ើងកាេពធីថ្ងៃទធី១២-១៤ កេវចិ្ិកា ឆ្្ន ំ 

២០១៩ លៅទធីប្ករុងថណរ ៉ាប៊ូធី ប្បលទ្លកនោ៉ា ។

សននាសីិទអនរ្ជាតិស្ពីី ត្រជាជន និងកិចចាអភិវឌ្ឍរយៈហព� ២៥ឆ្នា ំ 

្ន្និ ធ្ីទកំពូេលនរះ មានអ្នកចូេរមូ្របុ ៦.០០០ន្ក់ 

មកពធីជាង១៧០ប្បលទ្ តំណាងអងក្ារ UNFPA តំណាង 

ោ្ប័ន្េប្បជាជាតិ អងក្ារ្ ងម្្ុធី វេិ និងវ ិ្ យ័ឯកជន 

មកពធីបណាតា ប្បលទ្ន្ន្ទូទំាងពិភពលោក។ ប្បធាន 

ដឹកនំ្កិច្ចពិភាកសា កដេលរៀបចំលដាយអង្ ការ UNFPA 

លប្កាមប្បធានបទ៖ ការលប្បើប្រា្់ប្បព័ន ្ផ្ពវាផសាយ  លដើម្ធី

បញ្ឈប់អំលពើេិងសាទាក់ទងនឹងលយនឌ័រ ៕

នឹងការអប់ររំប្់ស្តាធី និងកុមារ ធី ភាពមានការគ្រលធវាើរប្់ 

យុវជនដេ់ស្តាធីលៅតាមទធីជនបទ និងជំរញុ្េប្គិនភាព 

រប្់ស្តាធី ។ ក្នងុឱកា្លន្រះកដរ លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី ក៏រាន 

កចករកំេកបទពិលោធន៍ និងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនពាក់ព័ន្ 

នឹងការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ និងបលង្កើនភាពអង់អាច 

ដេ់ស្តាធីលៅក្នុងប្បលទ្កម្ុជា ៕
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“ ស្តាធី និងលកមែងស ធ្ី ប្តរូវោ៊នបលង្កើតកតាធ្ី បិុនតាឱ្យធំ ( Dream 

សិកា្ខ សាោ សដេពីីភាពជាអនាកដឹកនារំបសស់ស្ី៖ Be Your Own Hero

Big) និងកំណត់លគាេលៅរប្់េលាួនឱ្យធំ ( Aim Big ) លេើយ 

ប្តរូវលប្បើប្រា្់្កាតា នុពេ លទពលកា្េ្យ និងគំនិតថច្នប្បឌិត 

រប្់េលាួនលដើម្ធីលធវាើដំលណើ រលឆ្្រះលៅ្ប្មចរាននូវកតាធី្ុបិនតា 

និងលគាេលៅទំាងលន្រះ” លនរះជាការលេើកល�ើងរប្់ 

លោកជំទាវលវជជា.  អុរឹង  កនា្ថ ផាវី  រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ច       

ការន្រ ធី អលញជា ើញចូេរមួជាអធិបតធីក្នងុពិធធីលបើក្ិកាខា ោោ 

្ដេធីពធី ភាពជាអ្នកដឹកនំ្រប្់ស្តាធី៖ Be Your Own Hero ក្នុង 

លគាេបំណងរមួចំកណក អភិវឌ្ឍ្មតភ្ាព ្កាតា នុពេ 

និងភាពអង់អាចរប្់ស្តាធី និងយុវតធីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនំ្ 

កដេលកើតលចញពធីកតាតា ខាងក្នុងរប្់លយើងមា្ន ក់ៗ។ ្ិកាខា - 

ោោលនរះលធវាើល�ើងលៅអគារ FACTORY Phnom Penh 

កាេពធីប្ពឹកថ្ងៃទធី ២១ កេធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៩ ៕

លោកជំទាវលវជជា.  អឹុង  កន្្្វ ធី  រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

កចករកំេកបទពិលោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនំ្  

លៅអគារ FACTORY Phnom Penh    

អ្នកចូេរមួក្នុង្ិកាខា ោោ ្របុចំនួន ១៨០ន្ក់ (ស្តាធី ១៧០ន្ក់)
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លោកជំទាវលវជជា. អុរឹង កនា្ថ ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការ 

ន្រ ធី រានដឹកនំ្គណៈប្បតិភូចូេរមួ្ន្និ ធ្ីទថ្្ន ក់រដ្ឋមននតាធី 

តំបន់អា្ុធីរា៉ា ្ុធីេវាធីក ពិនិត្យលេើវឌ្ឍនភាព ថនការអនុវតតា    

ល្ចកតាធីក្លាងការណ៍ទធីប្ករុងលប៉ាកំាង្តាធីពធី ្ មភាពលយនឌ័រនិង 

ការបលង្កើនភាពអង់អាចដេ់ស្តាធីរយៈលពេ២៥ឆ្្ន  ំ (១៩៩៥-

២០១៩) កដេរានប្បប្ពឹតតាលៅលៅប្ករុងរាងកក ន្ថ្ងៃទធី 

២៧-២៩ កេវចិ្ិកា ឆ្្ន ២ំ០១៩ ។

លោកជំទាវលវជជា. អឹុង កន្្្វ ធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងគណៈប្បតិភូ (លៅទធីប្ករុងរាងកក)

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធី រានកចករកំេកបទពិលោធន៍េ្ៗ  

រប្់រាជរដា្ឋ ភិរាេកម្ជុា ក្នងុការអនុវតតាលគាេនរលោរាយ 

លេើកកម្្់ោ្នភាពស្តាធី លៅក្នុងបរបិទ្ុេ្នតាិភាព 

កំលណើ នល្ដ្ឋកិច្ច ការអភិវឌ្ឍ្ងម្ និងកតាតា ្ំខាន់ៗកដេ 

នំ្ឱ្យមានវឌ្ឍនភាព ក្នុងការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ 

និងការបលង្កើនភាព អង់អាចដេ់ស្តាធីលៅកម្ុជា ៕ 

សន្និសីទថ្្ករ់ដ្ឋមនន្ីតំបនអ់ាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្និក 

ពនិននិត្យល�ីវឌ្ឍនភាព ននការអនវ៊ត ្  

លសចក្្ថ្លែងការណទ៍ីកករុងលប៉ាកាំង

ស្ីពីសមភាពលេនឌរ័ ននិងការបលងកីន

ភាពអងអ់ាចដ�ន់ស្ី
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យទុ្ធនាការ១៦នថងៃ បំោកប់ យូពណស៌ បញ្ឈបអ់ំហពីហិងសាហ�ីសស្ី 

ថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី និងអ្នកចូេរមួ យុទន្្ការ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៍្ បញ្ឈប់អំលពើេិងសាលេើស្តាធី 

លៅទធី្តាធីការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី

កាេពធីប្ពឹកថ្ងៃទធី០៤ កេធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៩ លោកជំទាវលវជជា. 

អុរឹង កនា្ថ ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានអលញជា ើញចូេ 

រមួជាអធិបតធីក្នុងពិធធីយុទន្្ការ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៌្   

បញ្ឈប់អំលពើេិងសាលេើស្តាធីលប្កាមប្បធានបទ ” រមួគិត រមួលធវាើ                

រមួលដារះសោយ លដើម្ធីបញ្ឈប់អំលពើេិងសាលេើស្តាធីនិងលកមែងស ធ្ី “  

លរៀបចំលដាយប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្េការជាមួយ អង្ការ 

UN Women កមមែវធិធី ACCESS រប្់ោ្នទូតអូសោតា េធី 

និងអងក្ារUNFPA ។ យុទន្្ការ១៦ថ្ងៃ បញ្ឈប់អំលពើេិងសា 

លេើស្តាធី គឺជាយុទន្្ការ មួយកដេប្តរូវរានប្រារពល្�ើង 

ចាប់ពធីថ្ងៃទធី២៥ កេវចិ្ិកា ដេ់ថ្ងៃទធី១០ កេធ្នូ ជាលរៀងរាេ់ឆ្្ន ំ 

និងជាេកខាណៈ្កេ ។     ពិធធីលនរះប្រារពល្�ើងលៅទធ្ី តាធីការ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី កដេមានអ្នកចូេរមួ្របុ ៣៥៤ន្ក់ 

(ស្តាធី ២៥១ន្ក់) ក្នុងលន្រះមានថ្្ន ក់ដឹកនំ្មននតាធីរាជការ 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ប្ក្ួងពាក់ព័ន ្អងក្ារថដគូ កមមែករ-

កមមែការនិធីមកពធីលរាងចប្កចំនួន៩ លៅរាជធានធីភ្នំលពញ និង 

ពធីលេតតាតាកកវ និង្ិ្សានុ្ិ្្មកពធី វទិយាេ័យ េុ៊ន ក្ន 

បូរ ធីមួយរយេ្នង ។ យុទន្្ការលនរះមាន លគាេបំណង ៖

១-បលង្កើនការចូេរមួទប់ោ្ក ត់ និងលឆលាើយតបចំលពារះអំលពើ 

េិងសាលេើស្តាធី តាមរយៈ រមួគិត រមួលធវាើ និងរមួលដារះសោយ 

លោកជំទាវលវជជា. អឹុង កន្្្វ ធី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

ក្លាង្ុន្ទរកថ្ក្នុងពិធធីយុទន្្ការ ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៌្ 

បញ្ឈប់អំលពើេិងសាលេើស្តាធី 
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២-បលង្កើនការលឆលាើយតបល្ វាពេុវ ិ្ យ័ ចំលពារះអំលពើេិងសា 

លេើស្តាធី ជាពិល្្ ការរលំោភបំពានផលាូវលភទ 

៣-បលង្កើនការ លបតាជ្ាចិតតារប្់អ្នកចូេរមួ ជាពិល្្ 

យុវជនក្នុង ការបញ្ឈប់ អំលពើេិងសាលេើស្តាធី និងលកមែងស ធ្ី ។ 

លដាយក�ក កាេពធីថ្ងៃទធី ៩ កេធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១៩ មានប្រារព្ 

ពធីធធីយុទន្្ការ១៦ថ្ងៃ បំពាក់បូពណ៌្បញ្ឈប់អំលពើេិងសា

លេើស្តាធី លប្កាម ប្បធានបទ “រមួគិត រមួលធវាើ រមួលដារះសោយ 

លដើម្ធីបញ្ឈប់អំលពើេិងសាលេើស្តាធី និងលកមែងស ធ្ី “ លៅោកេ

វទិយាេ័យភូមិន្ទនធីតិោស្តា និង វទិយាោស្តាល្ដ្ឋកិច្ច 

កដេមានអ្នកចូេរមួចំនួន ៤០៧   ន្ក់ (២២៩ន្ក់) ៕   

ពិធធីការនិធី យុគ ចិន្តា  មានចំណាប់អារមមែណ៍ លៅក្នុងអងពិ្ធធី 

លៅមោវទិយាេ័យនធីតិោស្តា និងល្ដ្ឋកិច្ច 

លោកជំទាវ េូ៊ ោមិតតា រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

និងជាប្បធានប្ករុមការគ្រេមមធីតកម្ជុារានដឹកនំ្ប្ករុមកា

រគ្ររប្់ប្បលទ្កម្ុជាចូេរមួកិច្ចប្បជំុជាមួយគណៈ 

ប្បតិភូលវៀតណាម លប្កាមអធិបតធីភាពរប្់ឯកឧតតាម Le Quy 

Vuong អនុរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួង្នតាិ្ េុោធារណៈ។ កិច្ចប្បជំុ

លនរះមានលគាេបំណងវាយតថមលាេទផ្េកិច្្ច េការក្នុង

ការអនុវតតាកិច្ចប្ពមលប្ពៀងរវាងកម្ុជា-លវៀតណាម ្តាធីពធីកិច្ច

្េប្បតិបតតាិការលទវាភាគធីលដើម្ធីប្បយុទប្្បឆំ្ងអំលពើជួញដូរ

មនុ្្ និងការពារជនរងលប្គារះ កំណត់ពធីបញ្ហា ប្បឈម 

បញ្ហា ម្ែធីៗ និងកចករកំេកបទពិលោធន៍ទាក់ទងនឹងការ 

ប្បយុទប្្បឆំ្ងអំលពើជួញដូរមនុ ្្ ្ ប្មាប់ឆ្្ន ២ំ០១៧-២០១៩ 

កដេរានប្បប្ពឹតតាលៅ កាេពធីថ្ងៃទធី១៧ ដេ់ថ្ងៃទធី១៩ កេធ្នូ 

ឆ្្ន  ំ២០១៩ លៅទធីប្ករុងោណូយប្បលទ្លវៀតណាម។

កិចចាសហការកនាងុការអនវុ្ក្ិចចាតពមហតពៀងរវាងកម្ពជុា-ហវៀ្ណាម ស្ពីីកិចចាសហត្រតិបតិក្ារ 

ហទភ្ាគីហដើម្ីត្រយទុ្ធត្រឆ្ងំអហំពីជញួដ យូរមនសុ្សនិងការោរជនរងហតគ្ះ
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ដហំណីរទស្សនៈកិចចាហ�ីគហតមាងស្ពីី “ ការបសញ្ជ បហយនឌរ័ សតមាប់
 បហងកានីភាពអងអ់ាចងផនាកហសដ្ឋកិចចាដ�ស់ស្ី ”

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  

អលញជា ើញពិនិត្យការសោវ្រថ្្ូប្ត លៅលេតតាល្ៀមរាប

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  ្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍
ជាមួយអ្នកចូេរមួក្នុងគលប្មាង្តាធីពធី “ការបនញ្ជា បលយនឌ័រ 

្ប្មាប់បលង្កើនភាពអង់អាចកផ្នក ល្ដ្ឋកិច្ចដេ់ស្តាធី” 
លៅលេតតាល្ៀមរាប 

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  អលញជា ើញពិនិត្យគលប្មាង 
្តាធីពធី “ការបនញ្ជា បលយនឌ័រ ្ប្មាប់បលង្កើនភាពអង់អាចកផ្នក 

ល្ដ្ឋកិច្ចដេ់ស្តាធី” លៅលេតតាល្ៀមរាប 

លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  និងលោកជំទាវ         
រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួងលទ្ចរណ៍កំពុងពិនិត្យកាបូបលធវាើពធី 

កំលរាលា ក លៅ្េគមន៍កំពុងភលាុក

គណៈប្បតិភូថនប្ក្ួងទំាងពធីរកំពុងជិរះទូកលៅ្េគមន៍កំពុងភលាុក
លោកជំទាវរដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី  ជូនអំលណាយដេ់ បងប្ូនស្តាធី 

លៅ្េគមន៍កំពុងភលាុក
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លៅក្នុងឆ្្ន ២ំ០១៩លនរះ ន្យកដា្ឋ នព័ត៌មាន ថនប្ក្ួង 

កិច្ចការន្រ ធី រានផ្ពវាផសាយពធីប្កម ប្បតិបតតាបិ្បព័ន្ផ្ពវាផសាយ 

្ប្មាប់ការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំលពើេិងសាលេើស្តាធី និងការ 

លេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រលៅដេ់ អ្នកោរព័ត៌មាន 

្ិេ្ករ ្ិេ្ការនិធី  អ្នកនិពន ្តារាកំកបលាង និ្្តិកដេ 

កំពុង្ិកសាកផ្នកោរព័ត៌មាន និងប្បធានមន្ទធីររាជធានធី-លេតតា 

ចំនួន ៦លេើក កដេមានអ្នកចួេរមួ្របុចំនួន ៤៩៨ន្ក់ 

(ស ធ្ីតា ២៩១ន្ក់)។

លគាេបំណងថនការផ្ពវាផសាយគឺលដើម្ធីទប់ោ្ក ត់ការយក 

រមួគ្នា ទបស់ាកា ្អ់ពីំហិងសាហ�ីសស្ី កនាងុវិសយ័សិ�្ៈ និងត្រពន័្ធផ្សពផ្សាយ

ករណធី អំលពើេិងសាលេើស្តាធី លធវាើជាព័ត៌មានកំោនតា ្បបាយ 

ឬកំបលាកុកំកបលាង និងលដើម្ធីកកកប្បឥរោិប្្ង្មក្នងុការេុប

បំរាត់អំលពើ េិងសាលេើស្តាធី។ មួយវញិលទៀតគឺផ្ពវាផសាយលៅ

ដេ់្មាគម្ិេ្ៈ (្ិេ្ករ ្ិេ្ការនិធី) និងោ្ប័ន 

ប្បព័ន្ផ្ពវាផសាយព័ត៌មានឱ្យរានយេ់ដឹងអំពធីោ្នភាព 

ថនអំលពើេិងសាលេើស្តាធីន្លពេបច្ចបុ្ន្ន និងផេប៉ារះពាេ់លៅ 

ក្នុងវ ិ្ យ័្ិេ្ៈ ជំរញុោ្ប័នប្បព័នផ្្ពវាផសាយព័ត៌មាន 

ចូេរមួក្នុងការអនុវតតាប្កមប្បតិបតតាិលនរះ និងការរាយការណ៍

ព័ត៌មានអំលពើេិងសាលេើស្តាធីឱ្យកាន់កតរានប្តឹមប្តរូវ៕

គណៈធិបតធី្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយ្មាគមអ្នកនិពន-្្មាគម្ិេ្ករ ( លៅ្ណា្ឋ គារ�ឺរ ៉ាោូ៉ា េ់ )

គណៈធិបតធី្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយនិ្្តិ្កេវទិយាេ័យកដេ្ិកសាកផ្នកោរព័ត៌មាន (លៅលភាជនធីយដា្ឋ នទលនលារាោក់ ២)
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ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានចុរះអនុ្្រណៈ ថនការលោគ 

យេ់គា្ន ជាមួយវទិយាោ្នកូលរ ៉ា លដើម្ធីលេើកកម្្ ់្ មភាព 

លយនឌ័រ និងការអប់រ ំ្តាធីពធីកិច្្ច េការ និងការ ល្ា ្់បតាូរ 

បទពិលោធន៍ កដេមានរយៈលពេ ១០ឆ្្ន ំ (កេតុោ 

ឆ្្ន ំ២០១៩ ដេ់ កេកញ្ញា  ឆ្្ន ំ២០២៩) ។ អនុ្្រណៈ 

លនរះមានលគាេបំណង លេើកកម្្់្មភាពលយនឌ័រ តាមរយៈ 

ការផតាេ់វគប្ណតាុ រះ បណាតា េលេើលគាេនលោរាយ្មភាព 

លយនឌ័រ ការទប់ ោ្ក ត់អំលពើេិងសា និងកចករកំេកចំលណរះដឹង 

លេើបញ្ហា លយនឌ័រ។ 

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួវិទយាសា្ថ នក យូហរ េ 
ហដើម្ីហ�ីកកម្ពសស់មភាពហយនឌរ័ និងការអបរ់ំ

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានចុរះអនុ ្្រណៈ ថនការលោគយេ់ 

គា្ន ជាមួយប្ក្ួង្មភាពលយនឌ័រ និងប្គរួោរ ថន ោធារ- 

ណៈរដ្ឋកូលរ ៉ា លដើម្ធីលេើកកម្្ កិ់ច្្ច េប្បតិបតតាកិារ លៅក្នងុ 

វ ិ្ យ័្មភាពលយនឌ័រ កដេមានរយៈលពេ ២ឆ្្ន  ំ( កេវចិ្កិា 

ឆ្្ន ២ំ០១៩ ដេ់ កេតុោ ឆ្្ន ២ំ០២១ )៕

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួតកសងួសមភាពហយនឌរ័ 
និងតគរួសារ ននសាធារណៈរដ្ឋក យូហរ េ

លោកជំទាវ ឃរឹម ចហំរីន រដ្ឋលេខាធិការ និងថ្្ន ក់ដឹកនំ្ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយ 

President Nah Yoonkyeong វទិយាោ្នកូលរ ៉ា លដើម្ធីលេើកកម្្ ់្ មភាព លយនឌ័រ និងការអប់រ ំ

លោកជំទាវលវជជា. អុរឹង  កនា្ថ ផាវី រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយ

លោកជំទាវបណិ្ត Lee Jung Ok រដ្ឋមននតាធីប្ក្ួង្មភាពលយនឌ័រ និងប្គរួោរ ថនោធារណៈរដ្ឋកូលរ ៉ា
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ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានចុរះអនុ្្រណៈថនការលោគ- 

យេ់គា្ន  ជាមួយធន្គារជាតិ ថនកម្ជុា ្ តាធីពធីការលេើកកម្្់ 

បរោិប័ន្នេិរញញាវតុ្ ប្្មាប់ស្តាធី និងស្តាធីក្នងុ្េប្គិនភាព។ 

ធន្គារជាតិកម្ជុា និងប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី នឹង្េការ 

គា្ន លដើម្ធីពប្ងឹង និងពប្ងធីកចំលណរះដឹងកផ្នក េិរញញាវត្ុ្ ប្មាប់ 

ស្តាធី ឈានលៅអភិវឌ្ឍន៍្េប្គិនជាស្តាធី ក្នុងលគាេលៅ 

ចូេរមួចំកណកបលង្កើនផេិតភាព និងប្ប្ិទ្ភាពក្នុងការ

អភិវឌ្ឍល្ដ្ឋកិច្ច និង្ងម្ជាតិ ។ អនុ្្រណៈមាន 

រយៈលពេបធីឆ្្ន ំ គិតចាប់ពធីកេលមោ ឆ្្ន ំ២០១៩ ដេ់ កេ 

លមោ ឆ្្ន ២ំ០២១ ៕

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួធនាគ្រជាតិននកម្ពជុា

កាេពធីថ្ងៃទធី ០៩ កេមករា ឆ្្ន ២ំ០២០ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

រានចុរះអនុ្្រណៈថនការលោគយេ់គា្ន  ជាមួយអងក្ារ 

ជធីវតិលៅកម្ុជា លដើម្ធ្ី េការគា្ន ក្នុងការលេើកកម្្ ោ្់ន

ភាពស្តាធី បញ្ហា ន្ន្កដេទាក់ទងនឹងអំលពើេិងសាលេើស្តាធី 

និងកុមារ ប្ពមទំាងកាត់បនយ្អំលពើេិងសាលៅក្នុងតំបន់ 

លគាេលៅ ។ កមមែវធិធីលនរះលធវាើល�ើងលប្កាមអធិបតធីភាពរប្់

លោកជំទាវ លេង ្ វំា៉ាដា រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

និងលោក Billy Gorter ន្យកប្បតិបតតាិ ថនអង្ការជធីវតិ 

លៅកម្ុជា  កដេមានអ្នកចូេរមួចំនួន ២៥ន្ក់៕

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួអងក្ារជីវិ្ហៅកម្ពជុា

ពិធធីលនរះលធវាើល�ើងលប្កាមអធិតធីភាពលោកជំទាវ ចន័្ទ ស យូរីយ ៍រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

ពិធធីលនរះលធវាើល�ើងលប្កាមអធិបតធីភាពលោកជំទាវ ហខង សវំាេ ោ រដ្ឋលេខាធិការប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 
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ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធីរានចុរះអនុ្្រណៈ ថនការលោគ- 

យេ់គា្ន ជាមួយមូេនិធិលនេវាដេូ�ូ (The Fred Hollo 

Foundation) ប្បចំាប្បលទ្កម្ជុា ្ តាធីពធី ការពប្ងឹង្មភាព 

លយនឌ័រក្នងុ្ុេភាពកភ្នក តាមរយៈគលប្មាងពប្ងឹង ្ េុភាព 

កភ្នក ថ្្ន ក់លេតតា និងបឋមដំណាក់ កាេទធី២ (២០១៩-២០២១)។ 

គលប្មាងលនរះនឹងអនុវតតាក្នុងរយៈលពេ៣ឆ្្ន ំ (២០១៩-

២០២១) លៅលេតតាកណាតា េ ប្ពរះ ធ្ីេនុ និងលេតតាកំពង់ឆ្្ន ងំ។

គលប្មាងនឹងផតាេ់ការបណតាុ រះបណាតា េដេ់អ្នកអប់រ ំ

តាម្េគមន៍ ្តាធីពធីការអប់រ ំនិងល្វាពយារាេ្ុេភាព 

កភ្នកចំនួន ៣៨.៨៥០ ន្ក់។ 

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួម យូ�និធិហសហដ្ហ យូឡ យូ

ពិធធីលនរះលធវាើល�ើងលប្កាមអធិបតធីភាពរប្់លោកជំទាវ សាន ្អរណុ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានចុរះអនុ្្រណៈថនការលោគ- 

យេ់គា្ន ជាមួយប្ក្ួងមុេគ្រោធារណៈ ្តាធីពធី ភាពជា 

ថដគូក្នុងការពប្ងឹង្មភាពលយនឌ័រ  ក្នុងវ ិ្ ័យមុេគ្រ 

ោធារណៈ លដើម្ធីពប្ងឹងកិច្្ច េការ និងភាពជាថដគូ 

ក្នុងការក្វាងរកវធិធីោស្តា គំនិតផតាួតលផតាើម និងដាក់លចញជា 

្កមមែភាពជាក់ោក់ ក្នុងការពប្ងឹង្មភាពលយនឌ័រ ក្នុង 

វ ិ្ ័យមុេគ្រោធារណៈ និងការលរៀបចំឯកោរកមមែវធិធី   

ជាតិ និងយុទ្ោស្តា ្តាធីពធីស្តាធីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនំ្ 

លដើម្ធីលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ និងបលង្កើនភាពអង់-     

អាច ដេ់ស្តាធី ។ អនុ្្រណៈ ថនការលោគយេ់គា្ន លនរះ 

មានរយៈលពេ ៥ឆ្្ន  ំ( វចិ្ិកា ២០១៩ - តុោ ២០២៤ )៕

ពិធធីលនរះលធវាើល�ើងលប្កាមអធិបតធីភាពរប្់លោកជំទាវ គឹម សុផីា្ ់រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី 

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួតកសងួមខុងារសាធារណៈ
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ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី រានចុរះអនុ្្រណៈ ថនការលោគ- 

យេ់គា្ន  ្ តាធីពធីការលេើកកម្្ ់្ មភាពលយនឌ័រ និងបលង្កើន

ភាពអង់អាចដេ់ស្តាធីលៅក្នុងវ ិ្ យ័អប់រ ំជាមួយ្កេ- 

វទិយាេ័យភូមិន្ទភ្នំលពញ ្កេវទិយាេ័យ ភូមិន្ទក្ិកមមែ 

្កេវទិយាេ័យកម្ុជា រយៈលពេ៥ឆ្្ន  ំ( វចិ្ិកា ២០១៩-

តុោ ២០២៤) ។ អនុ្្រណៈ ថនការលោគយេ់គា្ន  

លនរះមានលគាេបំណងពប្ងឹងកិច្្ច េការ និងភាពជា ថដគូ 

ក្នងុការក្វាងរកវធិធីោស្តា គំនិតផតាចួលផតាើម ធាតុចូេ និងដាក់ 

លចញជាកផនការ្កមមែភាពជាក់ោក់ លដើម្ធីជប្មរុញ ឱ្យមាន 

ឥរោិប្វជិជាមាន ក្នុងការលេើកកម្្ ់្មភាពលយនឌ័រ 

និងបលង្កើនភាពអង់អាចដេ់ស្តាធី និងនិ្្តិស ធ្ីលៅក្នុង  

្កេវទិយាេ័យ ៕

ពិធីចះុអនសុ្សរណៈ ននការហោគយ�គ់្នា  ជាមយួសក�វិទយា�យ័ចនំនួ៣

លោកជំទាវ អុឹម សីុថែ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ចការន្រ ធី ្តរបូអនុ្សាវរ ធីយ៍ជាមួយអ្នកចូេរមួ ( លៅ្ណា្ឋ គារោន់លវ ៉ា )

លោកជំទាវ សុ ីវណ្ណ បទុមុ រដ្ឋលេខាធិការ ប្ក្ួងកិច្ច-

ការន្រ ធី រានដឹកនំ្ប្ករុមការងបលច្ចកលទ  ្ចុរះប្តរួតពិនិត្យ ការ 

អនុវតតាន៍គលប្មាងោកេ្ងការបនញ្ជា បលយនឌ័រ ក្នងុការបនសុា ំ

លៅនឹងការកប្បប្បរួេអាកា្ធាតុ ្ ប្មាប់ស្តាធីប្កធីប្កជនបទ 

ក្នុងលេតតាកំពត តាមរយៈការលេើកកម្្់អន្ម័យ និង 

ទឹកោ្ត លៅឃំុតានធី និងឃំុភ្នកុំង ស្រុកអងរ្ជ័យ។ គលប្មាង 

រានផតាេ់អណតាូ ងទឹកចំនួន ៨ ដេ់ប្ករុមលគាេលៅ៕

គហតមាងសាក�្ង ការបសញ្ជ បហយនឌរ័កនាងុការបនសុាហំៅនរឹងបងំរបរំ�ួ 
អាកាសធា្ ុសតមាបស់ស្ីតក្តកជនបទកនាងុហខ្ក្ពំ្
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លោកជំទាវ ជា លាង ក្នុងលពេ្វន្ការ លៅោោកតាធីកេមែរប្កេម

លៅថ្ងៃទធី២១ កេមិ្ុន្ ឆ្្ន ំ២០០៩ លោកជំទាវទទួេ 

ការកតងតំាងជា អគ្ប្ពរះរាជអាជ្ាមោអយ្យការអម 

តុោការកំពូេ ។ លោកជំទាវជាកូនទធី ២ក្នុងចំលណាមបង 

ប្នូចំនួន ៦ន្ក់ រប្់អ្នកស្រុក្ំលរាងទង លេតតាកំពង់្្ ឺ។ 

លប្កាយពធីរានទទួេ្ញ្ញា បប្តមធ្យម្ិកសាទុតិយភូមិពធី 

វទិយាេ័យទួេទំពូងន្ ឆ្្ន ១ំ៩៨៨  លោកជំទាវរានបនតាការ 

្ិកសាកផ្នកនធីតិោស្តាពធីោកេវទិយាេ័យ Martin Luther 

លៅប្បលទ្អាេលាមឺ៉ាង់ ក្នុងន្មជា្ិ្្អាោរបូករណ៍។

លោកជំទាវរានទទួេបរញិ្ញា ប័ប្តជាន់េ្្ ន់ធីតិោស្តា 

និងរានទទួេការបណតាុ រះបណាតា េលផ្ងៗលទៀតដូចជា៖  

(១) ្ិទ្ិមនុ្្លៅប្បលទ្ដាណឺមា៉ាក (២) កិច្្ច េ- 

ប្បតិបតតាិការចបាប់ និងតុោការ លៅប្បលទ្ជប៉ាុន និង       

(៣)  ការល្ុើបអលង្កតលរឿងកតាធីប្ពេមែទណ្អនតារជាតិលៅទធីប្ករុង 

ឡាលអ ប្បលទ្េូេលាង់ ។

លៅឆ្្ន ំ១៩៩៦ លោកជំទាវរានចាប់លផតាើមវជិាជា ជធីវៈកផ្នក 

ចបាប់លៅប្ក្ួងយុតតាិធម៌ និងរានទទួេឋានៈជាអនុ-

ប្បធានការោិេ័យបណតាុ រះបណាតា េ ថនប្ក្ួងយុតតាិធម៌ 

លៅឆ្្ន ១ំ៩៩៩។ លៅឆ្្ន ២ំ០០២ លោកជំទាវរានកាលា យជា     

ប្ពរះរាជអាជ្ា ថនមោអយ្យការអមោោឧទ្រណ៍ និងរាន 

ចូេរមួក្នុងដំលណើ រការកាត់កតាធីជាលប្ចើនលៅោោឧទរ្ណ៍     

ប្ពមទំាងលធវាើអធិការកិច្ចលេើការគ្ររប្់ប្ពរះរាជអាជ្ា 

ន្ន្លៅថ្្ន ក់លេតតា ។ លៅឆ្្ន ២ំ០០៦ លោកជំទាវប្តរូវរានកតង 

តំាងជា្េប្ពរះរាជអាជ្ាជាតិ ថនអង្ជំនំុជប្មរះវោិមញញា 

ក្នងុតុោការកម្ជុា ។ លៅលពេោោកតាធីកេមែរប្កេមបលង្កើត 

ល�ើង លោកជំទាវប្តរូវរានប្ពរះមោក្ប្តកតងតំាងជា 

ប្ពរះរាជអាជ្ាខាងភាគធីជាតិ ។ 

លោកជំទាវបញ្ជា ក់ថ្ “ ការទុកចិតតាពធីប្ពរះករណុា រាជរដា្ឋ - 

ភិរាេ និងប្បជាពេរដ្ឋរានលធវាើឱ្យេំុ្េិតេំប្បឹងកប្បង បំលពញ 

ការគ្រឱ្យអ្់ពធីកំោងំ កាយចិតតា មិនរា្យល�ើយ ។ ចំលពារះ 

អវាធីកដេេំុ្ជួយរានទំាងរាជរដា្ឋ ភិរាេ ទំាងប្បជាពេរដ្ឋ”  ។ 

ចំលពារះេ្ុំ្នតាិភាពមានន័យថ្ “្នតាិ្ុេេ ្រមួនឹងការ- 

អភិវឌ្ឍ ។ កាេណាលគាេការណ៍ទំាង ៩ចំណុច ថនលគាេ-

នលោរាយភូមិឃំុមាន្ុវត្ិភាពប្តរូវរានអនុវតតារាន               

េ ្លដាយមានការចូេរមួពធីស្តាធី និងបុរ្ លន្រះ្នតាិ្ុេ 

នឹងលកើតមានល�ើងពំុខាន “ ៕ លក្្ធី

អរគណុសន្ិភាព! 
សស្កីនាុងវិសយ័ចបាប់

ហោកជំទាវ ជា ោង អគត្ពះរាជអាជ្ា មហាអយ្យការ អម្ោុការកំព យូ�
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អរគណុសន្ិភាព! 
វឌ្ឍនភាពសស្ីកនាុងវិសយ័ក្ឡា

កញ្ញា  សន៊ ហសៀវមុី
ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ១៤ កញ្ញា  ១៩៩៥

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ រាជធានធីភ្នំលពញ

ទទួេរានលមដាយ

មា្ពធីការ

ចូេរមួប្បកួត 

លៅឆ្្ន ំ៖

ចូេរមួប្បកួតទទួេរានលមដាយមា្ពធី៖

-២០១៣ៈ ្ុធីលេម្លេើកទធី២៧ លៅប្បលទ្មធីោ៉ា ន់មា៉ា  

-១៩៩៩ៈ លជើងឯកអា្ុធីលេើកទធី៣ លៅប្បលទ្្ឹងហាបូរ ធី

-២០០១ៈ ្ុធីលេម្លេើកទធី២១ លៅប្បលទ្មា៉ា ល�្ុធី 

-២០០២ៈ លជើងឯកអា្ុធីលេើកទធី៦ លៅ ប្បលទ្មា៉ា ល�្ុធី 

-២០០៣ៈ កធីឡាអា្ុធីលេើកទធី៧ លៅប្បលទ្ថ្ 

-២០០៦ៈ កធីឡាអា្ុធីលេើកទធី១០ លៅប្បលទ្លវៀតណាម 

-២០០៧ៈ លជើងឯកអា្ុធីលេើកទធី១១ លៅប្បលទ្ថ្ 

-២០០៨ៈ កមមែវធិធីវប្ធម៌េូជធីមិញលៅប្បលទ្លវៀតណាម 

-២០១០ៈ លជើងឯកអា្ុធីលេើកទធី១៤ លៅប្បលទ្ឡាវ 

-២០១៤ៈ កធីឡាអា្ុធីលេើកទធី១៧ លៅទធីប្ករុងអុធីនឈន់ 

ប្បលទ្កូលរ ៉ា

-២០១៦ៈប្បកួតជប្មរុរះកធីឡាអូឡាពិំកលៅប្បលទ្េវាធីេធីពធីន 

-២០១៩ៈកធីឡា្ុធីលេម្លេើកទធី៣០ លៅប្បលទ្េវាធីេធីពធីន 

ហោកតសី ងក ហឡង
ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ១៩ តុោ ១៩៧០

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ លេតតាកំពង់ឆ្្ន ំង

-២០១១ៈ លជើងឯកអា្ុធីលេើកទធី១៥ លៅប្បលទ្ថ្ 

-២០១២ៈ លជើងឯកអា្ុធីលេើកទធី១៦ លៅប្បលទ្លវៀតណាម

-២០១៣ៈ កធីឡា្ុធីលេ្កមលេើកទធី២២ មធីោ៉ា ន់មា៉ា

-២០១៥ៈ លជើងឯកលប៉ាតង់លអោ៊នលេើកទធី២ កម្ុជា

-២០១៣ - ២០១៥ - ២០១៧ៈ កធីឡាលប៉ាតង់ពិភពលោក 

          បធីដងជាប់ៗគា្ន  លៅប្បលទ្រារាងំ-ថ្ និងចិន 

-២០១៣ - ២០១៥ - ២០១៧ៈ 

          ្ុធីលេម្លេើវញិ្ញា ោរវាយគូន្រ ធី លៅប្បលទ្ថ្ 

-២០១៩ៈ លជើងឯកលប៉ាតង់ពិភពលោកយុវជន និង

          ស្តាធី លេើកទធី១៧ លៅ ប្បលទ្កម្ុជា

-២០១៩ៈ កធីឡា្ុធីលេម្លេើកទធី៣០ េវាធីេធីពធីន
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អរគណុសន្ិភាព! 
វឌ្ឍនភាពសស្ីកនាុងវិសយ័ក្ឡា

កញ្ញា  ខាន ់ហចសា
ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ១៦ លមោ ២០០១

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ រដ្ឋតិចោ្់ (្េរដ្ឋអាលមរកិ)

ហមោយមាសជាតករុមកនាងុការត្រក ួ្ ក្ឡាសុីហហម្ 
ហ�ីត្រហភទក្ឡាហបេ្ ង ់ឆ្នា ំ២០១៩

៣. កញ្ញា  វង ចនា្ថ  ( របូទធី៣ រាប់ពធីលឆវាង )

ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ០៨ កក្កដា ១៩៩២

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ លេតតាតាកកវ

រានទទួេលមដាយមា្ពធី៖

-២០១៦ៈ ្ុធីលេម្លៅប្បលទ្្ឹងហាបូរ ធី 

-២០១៦ៈ ្ុធីលេម្ លៅប្បលទ្លវៀតណាម 

៤. កញ្ញា  តស៊ាង សរុាឃីម ( របូទធី៤ រាប់ពធីលឆវាង )

ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ១២ លមោ ១៩៩៩

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ លេតតាតាកកវ

ទទួេរានលមដាយមា្ពធីបណាតា ប្ពឹតតាិការណ៍្ំខាន់៖

ឆ្្ន ំ២០១៧ 

-លជើងឯកទវាធីបអឺរ ៉ាបុ European Championship

-លជើងឯកពិភពលោក Wolrd Championship

 (លមដាយមា្  ២វញិ្ញា ោរ)

ឆ្្ន ំ២០១៨

-លជើងឯក JIU JUTSU World League (លមដាយមា្ 

 ២វញិ្ញា ោរ)

-លជើងឯក World Champioship

-កធីឡាទវាធីបអា្ុធី Asian Games 2018

 ឆ្្ន ំ២០១៩

-កធីឡា្ុធីលេម្លេើកទធី៣០ លៅកប្បលទ្េវាធីេធីពធីន

១. កញ្ញា  ដងួ ឌីណា ( របូទធី១ រាប់ពធីលឆវាង ) 

ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ១៨ កញ្ញា  ១៩៨៩

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ រាជធានធីភ្នំលពញ

២. កញ្ញា  ឃងួ ោេ រី ( របូទធី២ រាប់ពធីលឆវាង )

ថ្ងៃកេឆ្្ន ំកំលណើ ត៖ ០២ ឧ្ភា ១៩៩៥

ទធីកកនលាងកំលណើ ត៖ លេតតាតាកកវ
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អរគណុសន្ិភាព! 
សស្ីកនាុងវិសយ័កិចចាការសងម្

លោកស ធ្ី នួន  ភីមាន ជាស្តាធីកេមែរមា្ន ក់រានទទួេជ័យ 

ោភធីលេេ១ ្ ប្មាប់ពានរគ្វា ន់ពិភពលោកលេើោ្ន ថដការ 

គ្រលឆ្នើមលដើម្ធ្ី ទិ្ិកុមារ ក្នុងការផតាេ់ជាោោលរៀន និង 

បណតាុ រះបណាតា េវជិាជា ជធីវៈ ដេ់កុមារប្កធីប្កតាមចិលញ្ច ើម្្នេ់ 

កុមារលរ ើ្ ្ំរាម ជាពិល្ ល្កមែងស ធ្ី លៅ ក្នងុរាជធានធីភ្នលំពញ។

លោកស ធ្ីជាកូនអ្នកប្កធីប្កមា្ន ក់មានស រ្ុកកំលណើ តលៅ 

លេតតាកំពង់ចាម ។ លទារះបធីមានការេំរាកោ៉ាងណាក៏លដាយ 

ក៏លោកស ធ្ីមិនលរារះបង់លចាេការ្ិកសាកដរ លោកស ធ្ីរាន 

លរៀនចប់វទិយាេ័យលៅឆ្្ន ំ១៩៨៩ លេើយរានលរៀនភាោ 

អង់លគល្ា បកនម្លទៀត  និងចូេលធវាើការគ្រជាមួយអងក្ារ 

អនតារជាតិធំៗអ្់រយៈលពេ ១២ឆ្្ន  ំ។

ឆ្្ន ២ំ០០២ លោកស ធ្ីរានលមើេលឃើញភាពេំរាក និង

ការមិនរានលរៀន្ូប្តរប្់កុមារប្កធីប្កតាមចិលញ្ច ើម ្្នេ់ 

កុមារលរ ើ្ ្ំរាម ជាពិល្្លកមែងស ធ្ីមួយចំនួនលៅក្នុង 

រាជធានធីភ្នលំពញ ។ លោកស ធ្ីរានោឈប់ពធីការគ្រជាមួយ 

អង្ការ មកបលង្កើតអងក្ារមួយមានលឈាមែ រះថ្ ” អង្ការលេើក 

្្ទយួប្បជាពេរដ្ឋ ”  លដើម្ធីជួយលកមែងៗទំាងលន្រះឱ្យរានលៅ

លរៀន្ូប្តលៅមណ្េ    កដេ្្តិលៅជិតទធីោនចាក់្ំរាម 

្្ទឹងមានជ័យ ។ លៅឆ្្ន ំ២០០៨ លោកស ធ្ីរានកាលា យជា 

CNN Hero និងទទួេរានរគ្វា ន់ជាទឹកប្រាក់២៥.០០០ដុោលា រ  

(យកមក្ង់ោោលរៀនបកនម្)។ ជាបនតាបន្្ទ ប់លោកស ធ្ី 

រានទទួេពានរគ្វា ន់ថ្្ន ក់អនតារជាតិជាលប្ចើនដូចជា៖

“សស្ីងខ្មរទទ�ួជយ័ោភីហ�ខ១ សតមាបោ់នរង្ានពិ់ភពហោក  
ហ�ីសានា នដការងារហ្នាមី ហដើម្ីសិទ្ធកិមុារ”

-ឆ្្ន ២ំ០១៤ ឈ្នរះបុគេ្លឆ្នើមប្បចំាអា្ុធី លៅក្នងុប្បលទ្ 

កាណាដា (2014 won Outstanding Asian in Canada)

-ឆ្្ន ំ២០១៥ រានឈ្នរះជ័យោភធីលេេ១្ប្មាប់ពាន     

រគ្វា ន់កុមារពិភពលោក ្ ទិ្កុិមារ (World’s Children’s Prize 

for the Rights of the Child) លេើយប្តរូវរានមា្ច ្់ក្ប្តធី ថន

ប្បលទ្្ុ៊យកអ៊តប្បគេ់ពានរគ្វា ន់ជូន។ បន្្ទ ប់មក 

លោកស ធ្ីប្តរូវរាន្ភាអូតាវា ប្បលទ្កាណាដាចុរះបញជា ធី 

លឈាមែ រះជាបុគ្េកិតតាយិ្ និងផតាេ់្ញ្ជា តិកាណាដាជូន។

-ទទួេរានលមដាយការគ្រ្ េលមប្តធីថ្្ន ក់ធិបឌិន  ប្បគេ់ 

ជូនលដាយ្លមតាចកិតតាបិ្ពឹទប្ណិ្ត ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុ ងសន ។

រយៈលពេជាង ១៨ឆ្្ន  ំមជ្ឈមណ្េរានផតាេ់ល្វាជួយ 

ដេ់លកមែងលរ ើ្ ្ំរាម ប្កធីប្ក កុមារកំប្ពា និងកុមារតាមចិលញ្ច ើម 

្្នេ់ ពិល្្លកមែងស ធ្ី ្ របុ ៧.៥០០ន្ក់កដេមកពធីជំុវញិ 

រាជធានធីភ្នំលពញ៕គន្្

លោកស ធ្ី នួន ភិមាន 
រានទទួេ ពានរគ្វា ន់ពធីមា្ច ្់ក្ប្តធី ថនប្បលទ្្ុ៊យកអ៊ត

លោកស ធ្ី នួន ភិមាន 
រានទទួេលមដាយការគ្រ្េលមប្តធីថ្្ន ក់ធិបឌិន 
ពធី្លមតាចកិតតាិប្ពឹទប្ណិ្ត ប៊នុ រាេ នី ហ៊នុងសន 

លោកស ធ្ី នួន ភិមាន ្តរបូជាមួយលកមែងៗលៅគំនរ្ំរាម ្្ទងឹមានជ័យ
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នារីអាកាសោនិកាងខ្មរដំប យូង

បន្្ទ ប់ពធីបញ្ច ប់ការ្ិកសាទុតិយភូមិលៅឆ្្ន ២ំ០១១ កញ្ញា  

ហងុ ចិន្ា រានលៅបនតាការ្ិកសាលៅមោវទិ្យេ័យន័រតុន 

កផ្នក្ណា្ឋ គារ និងលទ្ចរណ៍រយៈលពេ ៤ឆ្្ន ំ។ ក្នុង 

អំ�ុងលពេ្ិកសាលៅឆ្្ន ំទធី៣ កញ្ញា រានប្ប�ងជាប់ជា 

អ្នកបលប្មើលេើយនតាលោរះ។ កញ្ញា លរៀនបលណតាើ រលធវាើការបលណតាើ រ 

រេូតបញ្ច ប់មោវទិយាេ័យលៅឆ្្ន ២ំ០១៥ ។ កញ្ញា លធវាើការ

ជាន្រ ធីអាកា្ចរណ៍រានរយៈលពេ៣ឆ្្ន  ំ។ កញ្ញា មិនធាលា ប់់ 

មានបំណងចង់កាលា យជាអាកា្ោនិកាលទ។ ប៉ាុកនតាលដាយ

មានការជួយលប្ជាមកប្ជងពធីប្ករុមប្គរួោរទំាង   ្វកិា ោមែ រតធី 

និងការផតាេ់កមាលា ងំចិតតាពធីមិតតាភ័កតាិ  ពិល្្ពធីលរៀមច្ងក្នុង 

អំ�ុងឆ្្ន ២ំ០១៦ លៅលពេប្ករុមេុ៊ន Viet Flight Training 

កដេមានទធីតំាងលៅប្បលទ្លវៀតណាម ្េការជាមួយ 

ប្ករុមេុ៊ន Cambodia Angkor Air មានវគ្បណតាុ រះ 

បណាតា េប្ទឹ្តាធីកផ្នកលបើកយនតាលោរះ កញ្ញា ក៏ដាក់ពាក្យលៅ 

លរៀនរយៈលពេ ៦កេ បន្្ទ ប់មកលៅបនតាការ្ិកសាលដាយអនុវតតា 

្្ទ េ់លៅប្បលទ្េវាធីេធីពធីនរយៈលពេ ១៣កេ និងប្បលទ្ 

កូលរ ៉ាជិត ២កេ រមួជាមួយវគេ្លាធីៗជាបនតាបន្្ទ ប់លទៀត ។ 

កញ្ញា រានបញ្ច ប់វគល្ោរះលេើររយៈលពេ ៤ឆ្្ន  ំ( ២០១៦-

២០១៩) ។ ្ពវាថ្ងៃកញ្ញា កំពុងបលប្មើការគ្រជាន្រ ធីអាកា្ 

ោនិកាក្នងុប្ករុមេុ៊ន Lanmei Airlines លដាយលបើកយនតាលោរះ 

ប្បលភទ Airbus 320 ។

្្តិក្នុងទឹកមុេស្្់សោយបង្កប់លដាយភាពមឺុងមា៉ា ត់ 

កញ្ញា  ហងុ ចិន្ា រានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានន្រ ធីរតនៈ 

លយើង ថ្ ”េ្ុំមានលមាទនភាពថប្កកេង កដេកតាធីស្ថមរប្់

េ្ុំកាលា យជាការពិត មានកតេ្ុំមា្ន ក់គត់ ជាន្រ ធីលបើកយនតាលោរះ 

ប្បលភទ Airbus 320  ដំបូងលគ ។ លនរះលដាយោរេ្ុបំ្បឹងកប្បង

លរៀន្ូប្តលដើម្ធីពប្ងឹង្មតភ្ាព រមួផ្នឹំងោមែ រតធីទទួេ 

េុ្ប្តរូវក្នុងការគ្រេ្្  ់និងការ្លប្មចចិតតាេ្្ ”់។

 កញ្ញា  ហងុ ចិន្ា  ្ង្កត់ធងៃន់ថ្ ” ការគ្រលនរះប្តរូវមាន 

ទំនួេេុ្ប្តរូវេ្្  ់ និងការ្លប្មចចិតតាេ្្  ់ ជាងការគ្រ 

លផ្ងៗ លប្ពារះក្នុងលពេលោរះលេើរ ប្តរូវលប្បើវញិ្ញា ណទំាង៥    

អារមមែណ៍ប្តរូវមូេ លដើម្ធីធាន្្ុត្ភិាពអ្នកដំលណើ រ ។ ទាមទារ  

នូវការសោវប្ជាវនូវអវាធីកដេ្មែធៗី លេើយកបលាក និង្វាយ័្ិកសារមួ

ជាមួយនូវចំលណរះដឹងភាោអង់លគល្ា  ោ្ទ ត់ជំន្ញគណិត 

វទិយាចបា្់ោ្់   ្ុេភាពេ ្  កាយ្ម្ទាមំាមួន ។ ”   

កញ្ញា បកនម្ថ្ ” លយើងមិនអាចលចរះលបើកយនតាលោរះកតមួយ

មុេលទ កតលយើងប្តរូវលចរះពិនិត្យលមើេ កង់ លប្បង អាកា្ 

ធាតុ...មុននឹងលធវាើការលោរះលេើរ ។ ”

ចុងលប្កាយកញ្ញា  ហងុ ចិន្ា រាន ត្ា លំផ្ើដេ់បងបូ្នន្រ ធី 

កដេមានចំណូេចិតតាលេើការគ្រលបើកយនតាលោរះលនរះថ្៖ 

“្ូមកំុរញួរា ប្តរូវប្បឹងកប្បងោត់លរៀន ការគ្រអវាធីក៏ស្តាធីអាច 

លធវាើរានដូចបុរ្កដរ ្ ខំាន់ប្តរូវមានការតំាងចិតតាេ្្  ់ដូចជា  

របូេំុ្ជាគំរសូោប់ ប្្មាប់យុវតធីដថទលទៀតក្នងុការ្ លប្មចកតាធី 

ស្ថមរប្់េលាួន។”  ន្លពេអន្គត កញ្ញា ចង់កាលា យជា 

Capitain ដ៏េម្ា្ន ក់ លេតុលនរះប្តរូវមានជំលនឿលេើេលាួនឯង ៕ 

      លេមរា

កញ្ញា  ហងុ ចិន្ា ន្រធីអាកា្ោនិកា (អ្នកលបើកយនតាលោរះ) 

កេមែរដំបូង និងមានកតមា្ន ក់គត់ក្នុងប្បលទ្កមុ្ជា 

កដេលបើកយនតាលោរះប្បលភទ Airbus320 

អរគណុសន្ិភាព! 
សស្កីនាុងវិសយ័វិទយាសាសស ្បហចចាកវិទយា វិសក្ម្ម 

និងគណិ្វិទយា (STEM)
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អ្នកស ធ្ី ថេ ្ុភ័ប្កអ្នកស ធ្ី េន ្ុេោ៊ង 

ស្តាធីកេមែរកដេចាប់អាជធីពជាអ្នកលបើករបររ្យនតាប្ករុង       

ដំបូងលគបង្្់លៅប្បលទ្កម្ជុា មានពធីររបូគឺ អ្នកស ធ្ី ហន 
សខុហ៊ាង និងអ្នកស ធ្ី នហ សភុត័ក ។

លប្កាយពធីបញ្ច ប់ការបណតាុ រះបណាតា េក្នុងអំ�ុងកេកក្កដា 

ឆ្្ន ២ំ០១៩ អ្នកស ធ្ីទំាងពធីររានចូេបំលរ ើការគ្រ លៅរដា្ឋ ករ

្វាយ័តដឹកជញជាូ នោធារណៈរ្យនតាប្ករុង ( City Bus ) 

រាជធានធីភ្នលំពញ ។ ពួកគាត់អាចលបើកបររ្យនតាប្ករុង ប្បលភទ 

កបាេ៤ (ឃ២) ។ អ្នកស ធ្ី ហន សខុហ៊ាង  កាន់ឡានកេ្ 

៤A ពធីបូរ ធ្ី នតាិភាពលៅ្ួនឬ្្ធីកកវ ចំកណកអ្នកស ធ្ី           

នហ សភុត័ក កាន់ឡានកេ្៥B ពធី Aeon-1លៅ Aeon-2។ 

មុនលពេចាប់យកអាជធីព អ្នកលបើកបរឡានប្ករុង ជាលរៀង

រាេ់ថ្ងៃអ្នកស ធ្ីទំាងពធីររានជិរះរ្យនតាប្ករុងពធីកកនលាងលធវាើការ

លៅផ្ទរះ ។ ថ្ងៃមួយ  អ្នកទំាងពធីរក៏ទទួេរានដំណឹងពធីអ្នក 

លបើករ្យនតាប្ករុងថ្៖ រដា្ឋ ករ្វាយ័តដឹកជញជាូ នោធារណៈ 

រ្យនតា ប្ករុង (City Bus) រាជធានធីភ្នំលពញ លប្ជើ្លរ ើ្ អ្នក 

លបើកបរជាស្តាធី លដាយមានការឧបតម្្ភពធីJICA ។ អ្នកទំាង 

ពធីរមានចំណាប់អារមមែណ៍ោ៉ាងខាលា ងំ ក៏ចាប់លផតាើមដាក់ពាក្យ

្ំុចូេបលប្មើការគ្រ ។ អ្នកស ធ្ីទំាងពធីររានទទួេការបណតាុ រះ 

បណាតា េកផ្នកប្ទឹ្តាធី  និងបលច្ចកលទ្ក្ទំារយៈលពេ ២ 

្រាតា េ៍ និងរានលៅទទួេការ្ិកសាបកន្មពធីលរៀមច្ង 

លដាយអនុវតត្ា ្ទ េ់ ។ បន្្ទ ប់មកអងក្ារ JICA រានបញជាូ ន 

អ្នកស ធ្ីទំាងពធីរលៅលរៀនបកនម្ និងប្ប�ង យកប័ណណាលបើកបរ 

លៅោោលរៀន ២៣តុោ។ 

ស្តាធីទំាង២របូ មានលោបេ់រមួគា្ន ថ្ៈ ” េ្ុមំានលមាទនភាព 

ចំលពារះេលាួនឯង កដេេ្ុំអាចលបើកបររ្យនតាប្ករុងរាន លដាយ 

ោរេ្ុបំ្បឹងកប្បង រមួផ្នឹំងោមែ រតធីទទួេេុ ប្្តរូវក្នងុការគ្រ ”។ 

អ្នកទំាង២បញ្ជា ក់ថ្ “ការគ្រលនរះប្តរូវការភាពអត់ធមែត់       

ចិតតាទូោយចំលពារះអ្នកលបើកបរដូចគា្ន ។ ពិល្្ប្តរូវប្បរុង            

ប្បយ័ត្នេ្្ ់លដើម្ធីធាន្្ុវត្ិភាពលភៀ្វ ។ ជាមួយគា្ន លនរះ 

ស្តាធីមានភាពទន់ភលាន់ មាន្មតាធី្ុភាពរាបោរ និងចិតតា 

អំណត់ ជាមួយលភលាៀវ។”

អ្នកទំាងពធីររាន ត្ា លំផ្ើដេ់បងប្នូន្រ ធីកដេមានចំណូេ

ចិតតាលេើការគ្រលនរះ “្ មូកំុរញួរា ប្តរូវប្បឹងកប្បង ោត់លរៀន 

គាមែ នការគ្រណាកដេគាមែ នឧប្គ ្លេើយក៏គាមែ នការគ្រ 

ណាកដេស្តាធីលធវាើមិនរានលទ  ្ំខាន់ប្តរូវមានការលជឿជាក់ 

អត់ធមែត់  កាលា ោន និងមានជំលនឿលេើេលានួឯង ពិល្ ល្ពេលវោ 

លដើម្ធ្ី លប្មចនូវកតាធីបំណង។”

មុនលពេចាប់អាជធីពជាអ្នកលបើករ្យនតាប្ករុង លដាយោរ 

បញ្ហា ជធីវភាពប្កធីប្ក អ្នកស ធ្ី ហន សខុហ៊ាង រានបញ្ច ប់ការ 

្ិកសាប្តឹមថ្្ន ក់ទធី៧ បន្្ទ ប់មកលៅរ្់លៅក្នុងអង្ការជួយ

ស្តាធីប្កធីប្ករយៈលពេ៦ឆ្្ន  ំលដាយទទួេការបណតាុ រះបណាតា េ 

ជំន្ញឆុងកាលេវា។  អ្នកស ធ្ីរានលចញពធីអងក្ារលៅប្បកប 

ការគ្រលៅប្ករុមេុ៊នមួយ កផ្នកឆុងកាលេវារយៈលពេ២ឆ្្ន ។ំ 

អ្នកស ធ្ី នហ សុភ័តក រានបញ្ច ប់ការ្ិកសាថ្្ន ក់ 

បរញិ្ញា ប័ប្តរងកផ្នកទធីផសារ បន្្ទ ប់មកលៅលធវាើការលៅក្នុង 

ប្ករុមេុ៊នថ្្ន លំពទ្យមួយរយៈ ៕ លេមរា

សស្ីងខ្មរ ២រ យូបដំប យូងហបីករថយនត្ករុង ! 

អរគណុសន្ិភាព! 
សស្កីនាុងវិសយ័វិទយាសាសស ្បហចចាកវិទយា វិសក្ម្ម 

និងគណិ្វិទយា (STEM)
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( ប្បភពៈ  Inter-Parliamentary Union Open Data, 2019-12-30) 

ភាគរយសស្ី ជាសមាជិករដ្ឋសភា របសត់្រហទសកម្ពជុា
 និង បណ្ាត្រហទសហផ្សងហទៀ្ ហ�ីពិភពហោក  
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អរគណុសន្ិភាព! 
សស្ីកនាុងកិចចាគ្ំោរសខុមុា�ភាពសងម្
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អរគណុសន្ិភាព! 
សស្ីកនាុងកិចចាគ្ំោរសខុមុា�ភាពសងម្
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