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កម្ពុជា 
ការពទេរបពចេកពទសព ើមប្ ី
កកលមអធនធានមនុស្សកនុង 
វិស័យអគគីសនី 

 

 
 

សិក្ខា ក្ខមកំពុងអនុវត្តក្ខរងាររបស់
ពួកគាត់្ល ើក្ខរថែទថំសែបញ្ជូ ន 

អគ្គើសនើ 
 

ការទទួលបាននូវព្គឿង
ឥស្សរយិយសស្ាប់
និទាឃរ ូវឆ្ន២ំ០២០  

 

 
 

ឯកឧត្តម  ូ គឹ្មឈន់ 
ប្បតិ្ភូរាជរដ្ឋា ភិបា កមពុជា 
ទទួ បនទុ កជាប្បធាន និង  

អគ្គនាយកននកំពងថ់ែសវយត័្ 
ប្កុងប្ពះសើហនុ 

 

ការបពងកើនពូជ្សូវក លាន
គុណភាពខ្ពស់ពោយព្បើនវូ
្បព័នធសវ័យ្បកាសគុណភាព
្ាប់ពូជពៅកមពុជា 

 

 
 

ប្ត្ួត្ពិនិត្យលៅទើវា តាមប្បព័នធ 
QDS 

 
 

 

 
 
 

គព្ាងពធវើឱយ្្បពសើរព ើងនវូពសវារថយនត្ កងុសាធារណៈពៅកនងុ 
រាជធានភី្នពំពញ 
ផលប ៉ះពាលន់ៃជងំកឺវូដី-១៩ ទ ៅទលើដទំ ើរការទេវារថយៃតក្កងុកនងុរាជធាៃភី្នទំពញ 

 

 

ល ើមបើបលងកើនសមត្ថភាពប្គ្ប់ប្គ្ង នងិប្បព័នធប្បត្បិត្ដិក្ខរលសវា កឹ
រែយនដប្កងុសាធារណៈលៅកនុងរាជធានើភនំលពញថ  ប្ត្ូវបាន
ដ្ឋក់ឱ្យលប្បើប្បាសជ់ាសាធារណៈក្ខ ពើចុងឆ្ន ២ំ០១៤ JICA 
បានកពុំងសហក្ខរជាមួយរ ាបា រាជធានើភនលំពញ អនុវត្ត
គ្លប្ោងកចិចសហប្បត្បិត្តិក្ខរបលចចកលទសមួយថ  ោនល ម្ ះ
ថា«គ្លប្ោងល្វើឱ្យប្បលសើរល ើងនូវលសវារែយនតប្កងុសាធារណៈ
លៅកនុងរាជធានើភនំលពញ» លៅក្ខត់្ថាគ្លប្ោង PiBO ចាប់តាងំពើ
ថសមករាឆ្ន ២ំ០១៧ លហើយគ្លប្ោងលនះនឹងប្ត្ូវអនុវត្តសប្ោប់ 
រយៈលព ៤ឆ្ន ។ំ  
 

ទនទមឹនងឹក្ខរអនុវត្តគ្លប្ោង PiBO លនះ រាជរដ្ឋា ភិបា ជប ុនក៏
បានែត ់ជាជំនួយរែយនដប្កុង ចំនួន ៨០លប្គ្ឿង   ់រដ្ឋា ករ
សវយត័្ កឹជញ្ជូ នសាធារណៈរែយនតប្កងុរាជធានើភនំលពញ (CBA)
លប្ក្ខមជំនួយហរិញ្ញបបទនឥត្សណំងរបសប់្បលទសជប ុន កនុង
ឆ្ន ២ំ០១៨។ បនាទ ប់ពើទទួ បានជនួំយរែយនតប្កងុរបសជ់ប ុន 
CBA បានពប្ងើកលសវាកមម និងបណ្តត ញថសែរត់្រែយនតប្កុងរបស់
សលួនចាប់ពើ ៣ថសែ កនុងឆ្ន ២ំ០១៦ រហូត្   ់១៣ថសែ កនុងឆ្ន ំ
២០១៨ លៅទូទងំរាជធានើភនំលពញ។ លៅលព  ថ  បណ្តត ញ
ថសែរត់្ នងិលសវាកមមោនភាពប្បលសើរល ើងចនួំនអនក ំលណើ រក៏
បានលកើនល ើងយ ងឆ្ប់រហ័សពើ ៧,០០០នាក់/នែៃ កនុងឆ្ន ំ
២០១៧ រហូត្  ប់្បោណ ៣០,០០០នាក់/នែៃ កនុងឆ្ន ំ
២០១៩។ 

 

ចាប់តាងំពើល ើមឆ្ន ២ំ០២០  លំណើ រក្ខរលសវារែយនតប្កងុនងិ
គ្លប្ោង PiBO បានទទួ រងែ ប ះពា ់យ ង្ៃន់្ៃរពើវបិត្តិ
ជំងកូឺវ ើ ១៩។ បនាទ ប់ពើោនក្ខរែទុះល ើងននជំងមួឺយលនះ PPCA 
និង CBA បានប្បក្ខសជាែលូវក្ខរឲ្យល្វើក្ខរផ្អា ក ំលណើ រក្ខរលសវា
រែយនតប្កងុសាធារណៈជាលណ្តត ះអាសនន ក្ខ ពើនែៃទើ២៦ ថសមើនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ ល ើមបើក្ខរពារ និងទប់សាក ត់្ក្ខររ ើករា ដ្ឋ ននជំងឺ។ 
លដ្ឋយសារបញ្ហា ទងំលនះ សកមមភាពរបស់គ្លប្ោង PiBO ថ  
បានកពុំងអនុវត្តមួយចនួំនក៏ប្ត្ូវបានផ្អា កជាបលណ្តត ះអាសនន។  

 

លទះបើជាោនក្ខរផ្អា កលសវារែយនតប្កងុនិងបញ្ហា ប្បឈមែមើៗ
ថ  បណ្តត  មកពើក្ខរឆ្លងរា ដ្ឋ ននជងំកូឺវ ើ -១៩លនះក៏លដ្ឋយ 
ក៏ប្កមុជំនាញក្ខរ JICA ននគ្លប្ោង PiBO និងរដ្ឋា ករសវយត័្ ឹក
ជញ្ជូ នសាធារណៈរែយនតប្កុងបានសហក្ខរលរៀបចំថែនក្ខរប្បត្ិប
ត្ដិក្ខរ និងថែនក្ខរសាត រល ើងវញិរមួោន ូចជា ថែនក្ខរ MPRR 
(Mitigation Preparedness Response and Recovery) និង
វធិានក្ខរនានាល ើមបើធានានូវសុវត្ថិភាព ក៏ ូចជាសុសោ ភាពកនុង
កំ ុងលព និងលប្ក្ខយលព រាត្ត្ាត្ននជងំកូឺវ ើ -១៩។  

 

វធិានក្ខរទងំលនាះរមួោនក្ខរសោា ត្ និងកចំាត់្លមលរាគ្លៅកនុងរែ
យនត និងឧបករណ៍លប្បើប្បាស់ជាប្បចា ំក្ខររកាគ្ោល ត្លៅល ើរែយ
នដប្កងុ ក្ខរែត ់វគ្គណតុ ះបណ្តត  សតើពើអនាម័យ និងវធិានក្ខរបងាក រ
ជំងឺ ក្ខរែគត់្ែគង់    សោា រ និងឧបករណ៍បងាក រលែែងៗជាល ើម។ 
វធិានក្ខរមួយចនួំនថ  បានលរៀបរាប់ខាងល ើលនះ ក៏ប្ត្ូវបានែែពវ 
ែាយតាមរយៈអនកសារព័ត៌្ោន នងិលហវសប ុកែលូវក្ខររបសរ់ដ្ឋា ករ
សវយត័្ កឹជញ្ជូ នសាធារណៈរែយនតប្កងុែងថ រល ើមបើជួយរកា
ទំនុកចតិ្តរបសអ់នក ំលណើ រល ើលសវា ឹកជញ្ជូ នសាធារណៈកំ ុង
លព និងលប្ក្ខយក្ខរឆ្លងរាត្ត្ាត្ននជងំកូឺវ ើ ១៩ ។ 

 

ក្ខរលរៀបចថំែនក្ខរប្បត្បិត្ដិក្ខរ និងក្ខរសាត រល ើងវញិប្ពមជាមួយ
និងក្ខរបំពាក់ឧបករណ៍បងាក រនានា អាចនងឹល្វើឲ្យលសវារែយ
នដប្កងុចាប់លែតើម លំណើ រក្ខរល ើងវញិនាចុងឆ្ន  ំ២០២០ ខាងមុស៕ 
●                            

ប្កុមក្ខរងារ PiBO និងថែនកអភិវឌ្ឍន៍លហដ្ឋា រចនាសមព័នធ 
ននក្ខរយិ ័យនចក្ខប្បចាលំៅកមពុជា 

ទំព័រ ទី២ ទី៣ & ទី៤ 
រ័ត្៌មានស្តីរី
គម្ព្មាង 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  
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“ជប ៉ុនផ្តលជ់ំនយួឥតសណំង
៣២លានដ៉ុលាារ សម្រាប់គម្ម្រាង
ពម្រងីកម្របពន័ធផ្គត់ផ្គងទ់ឹកស្អាត 
ម្ៅម្រក៉ុងតាម្មៅ” 

Fresh News 

2 June 2020 

“ា៉ាស៉ុនីស្អាកយ់កសំរាមពី
ម្របឡាយ និងល ូ ម្រតូវបានដាក់
ដំម្ណើរការម្ ើយកនុងរាជធានី
ភ្នំម្ពញ” 

Kley Kley News 

3 June 2020 

តារាង្ពតឹតកិារណ ៍
មិថុនា 

២៥ កិច្ចម្របជ៉ុំសតីពីរបាយការណ៍បញ្ចប់
របស់ម្រក៉ុមអ្នកសម័ម្រគច្ិតតចច្កា 
(តាមម្របព័នធអ្នឡាញ)  

សីហា 

១១ កិច្ចម្របជ៉ុំគណៈកមមកាសម្រមប
សម្រមួលរួមបួនម្របម្ទសចនគម្ម្រាង 
Cassava-SATREPS 

១២ ពិធីម្បើកឲ្យដំម្ណើរការកមមវិធីភាព
ជាចដគូរបស់ម្របម្ទសជប ៉ុន “អ្ងគ
ការសនតិសម័ម្រគច្ិតត” (SVA) 

២៧ កិច្ចម្របជ៉ុំគណៈកមមកាសម្រមបម្រមួល
រួមម្លើកទី៥ សតីពីគម្ម្រាង IINeoC  

កញ្ញា 
៣ សននិសីទបូកសរ៉ុបរួមរវាងរដាាភ្ិបា

លកមពុជា និងរដាាភ្ិបាលជប ៉ុន 

តុលា 

១៣ បទបង្ហាញម្លើកច្៉ុងម្ម្រកាយសតីពី
សកមមភាពរបស់អ្នកសម័ម្រគច្ិតតចច្
កា (អ្នកសម័ម្រគច្ិតតច្ំនួន៦នាក់ ម្ធវើ
បទបង្ហាញតាមម្របព័នធអ្នឡាញ) 

១៩  កចិ្ចម្របជ៉ុំគណៈកមមកាសម្រមប
សម្រមួលរួមម្លើកទី៤ សតីពីគម្ម្រាង 
TVET 

២២ កិច្ចពិភាក្ាបម្ច្ចកម្ទសម្លើកទី៤ 
សតីពីភាពជាចដគូស ម្របតិបតតិការ
កនុងវិស័យអ្គគីសនីរវាងកមពុជា-
ជប ៉ុន 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ជប ុន លៅក្ខន់វសិវករកមពុជាកនុងលគា 
បំណងល្វើឲ្យក្ខរប្គ្ប់ប្គ្ងថសែបញ្ជូ ន 
និងអនុសាថ នើយក្ខន់ថត្ោនភាព
ប្បលសើរល ើង។ លប្ៅពើលនះ គ្លប្ោងលនះ
នឹងល្វើបចចុបបននភាពលៅល ើលមលរៀន
សប្ោប់វគ្គបណដុ ះបណ្តដ  លៅវទិា
សាថ នវទិាសាស្តសតអគ្គសិនើ នន EDC 
លហើយលប្គាងនឹងបញ្ច ប់លៅថសវចិឆិក្ខ ឆ្ន ំ
២០២១ ខាងមុសលនះ។  

 
លទះបើជាោនក្ខរ ំបាកយ ងណ្តក៏
លដ្ឋយក្ខរលែទរបលចចកលទសលៅក្ខន់
វសិវករកនុងវសិ័យអគ្គសិនើគ្ឺជាក្ខរងារ
មួយថ  ោនប្បលយជន៍យ ងសំខាន់
ចំលពាះប្បលទសជាត្ិ។ លនះលបើតាមក្ខរ
យ ់ល ើញពើ លោក ោ សាតូ្ហែ ិអាគ្ិ
ម ូតុ្ ប្បធានប្កមុប្បឹកាននគ្លប្ោងខាង
ល ើ។ ជាមួយនងឹគ្លប្ោងកចិចសហ
ប្បត្បិត្តិក្ខរបលចចកលទសលនះ JICA ោន
ទំនុកចតិ្តថា វសិវករទទួ បនទុកលៅ 
EDC នឹងទទួ បាននូវក្ខរអភិវឌ្ឍ
សមត្ថភាពយ ងលប្ចើន សមប្សបលៅ
នឹងក្ខរពប្ងើកជាបនតបនាទ ប់ននបណ្តដ ញ
ថសែបញ្ជូ នអគ្គសិនើលៅប្បលទសកមពុជា
៕ ● 

 
ថែនកអភិវឌ្ឍន៍ឧសាហកមមនន

ក្ខរយិ ័យនចក្ខប្បចាលំៅកមពុជា 
 

កនលងមក លយើងធាល ប់ជួបប្បទះក្ខរដ្ឋច់
ចរនតអគ្គិសនើជាញឹកញាប់កនុងប្បលទស
កមពុជា លដ្ឋយសារថត្កងវះខាត្ននក្ខរែគត់្
ែគង់អគ្គសិនើ នងិថសែបញ្ជូ នអគ្គសិនើថ  
ោនត្ង់សយុងសពស់។ ល ើមបើលឆ្លើយត្បលៅ
នឹងបញ្ហា ប្បឈមលនះ រាជរដ្ឋា ភិបា កមពុ
ជាបានចាប់លែតើមទិញអគ្គិសនើពើប្បលទស
ជិត្ខាង និងសាងសង់អនុសាថ នើយ
បថនថមលទៀត្ ថ  ជាលហតុ្បណ្តដ  ឲ្យ
ត្ប្មវូក្ខរននថសែបញ្ជូ នអគ្គសិនើត្ង់សយុង
សពស់ ថ  អាចបញ្ជូ នអគ្គិសនើបានកនុង
ចោៃ យឆ្ៃ យោនក្ខរលកើនល ើង។ លដ្ឋយ
លមើ ល ើញពើត្ប្មវូក្ខរលនះ ន គូ្រអភវិឌ្ឍ
ន៏លែែងៗ រមួទងំប្បលទសជប ុនែងថ រ 
បានកពុំងចូ រមួចំថណកយ ងសកមម
កនុងក្ខរសាងសង់ថសែបញ្ជូ នត្ង់សយុង
សពស់ និងអនុសាថ នើយ ល ើមបើឲ្យក្ខរែគត់្ែគង់
អគ្គសិនើលៅប្បលទសកមពុជាក្ខន់ថត្ោន
សថិរភាព។  
 

JICA បានកំពុងែត ជ់ំនួយអភិវឌ្ឍន៍ 
លែែងៗ កនងទប្មង់ជាកមចើហរិញ្ញបបទន
អភិវឌ្ឍន៍ែលូវក្ខរ រមួោន ូចជាគ្លប្ោង
អភិវឌ្ឍន៍បណ្តដ ញអគ្គើសនើត្បំន់ទលនលលម
គ្ងគ ថ  បានចុះហត្ថល ខាលៅឆ្ន ំ
២០០៧ និងគ្លប្ោងពប្ងើកប្បព័នធថចក
ចាយ និងបញ្ជូ នអគ្គិសនើកនុងប្កុងភនំលពញ 
 ំណ្តក់ក្ខ ទើ១ លៅឆ្ន ២ំ០១៤ នងិ
 ំណ្តក់ក្ខ ទើ២ លៅឆ្ន ២ំ០១៥។  ូច
លនះ ល ើមបើពប្ងឹងបលចចកលទសថែទថំសែ
បណ្តដ ញបញ្ជូ នែមើៗ ទងំលនះ ប្ពមទងំ
ោនក្ខរលសនើសុពំើរាជរដ្ឋា ភិបា កមពុជា 

 ែងលនាះ JICA ក៏បានចាប់លែតើម
គ្លប្ោងកចិចសហប្បត្បិត្តិក្ខរ
បលចចកលទសជាមួយអគ្គើសនើកមពុជា 
(EDC) បថនថមលទៀត្ចាប់តាងំពើគ្លប្ោង
ថក មាក្ខរថែទ ំ នងិប្បត្បិត្តិក្ខរថសែ
បញ្ជូ នអគ្គសិនើលៅឆ្ន ២ំ០១៣។ 
គ្លប្ោងលនះប្ត្ូវបានបញ្ច ប់លៅឆ្ន ំ
២០១៥ លប្ក្ខយពើទទួ បានលជាគ្ជ័យ
កនុងក្ខរលែទរបលចចកលទសទក់ទងនងឹ
ប្បត្បិត្តិក្ខរ នងិក្ខរថែទថំសែបណ្តត ញ
បញ្ជូ នអគ្គើសនើសប្ោប់បណ្តត ញអគ្គើស
នើកនុងរាជធានើភនំលពញ។ 

 

លទះយ ងណ្តកដើ បុគ្គ ិកបលចចកលទស
លៅ EDC លៅជួបប្បទះបញ្ហា
បលចចកលទសែមើៗលែែងលទៀត្ ទក់ទងនងឹ
ក្ខរត្ភាជ ប់ចរនតល ើងវញិ លប្ក្ខយពើក្ខរ
ដ្ឋច់ចរនត អគ្គិសនើថ  អាចបណ្តដ  
មកពើ លប្គាះ្មមជាត្ថិ  លកើត្ោន
ល ើងលៅជុំវញិអនុសាថ នើយ នងិថសែ
បណ្តដ ញបញ្ជូ ន។ EDC ក៏ប្ត្វូក្ខរ
អភិវឌ្ឍ្នធានមនុសែបថនថមលទៀត្កនុង
ក្ខរលរៀបថែនក្ខរ ប្បត្ិបត្តិក្ខរ នងិថែទំ
ប្បព័នធអគ្គសិនើែងថ រ។ កនុងក្ខ ៈលទ-
សៈលនះ គ្លប្ោងកចិចសហប្បត្បិត្តិក្ខរ
បលចចកលទសមួយលទៀត្ប្ត្វូបានប្ពម
លប្ពៀងល ើងរវាង JICA នងិ EDC ល ើមបើ
លែទរបលចចកវទិា នងិែត ់នូវវគ្គបណដុ ះ
បណ្តដ  បថនថមពើសណំ្តក់អនកជំនាញ

ចំ ាប់អារម្ម ៍ េម្ិ ធិផល ៃិងប ពិទេោធៃ៏ របេ់ឯកឧត្តម្ លូ គឹម្ឈៃ់  
កនុងការបំទពញការងារជាម្ួយ នចកា 

ការទទលួបាននវូព្គឿងឥស្សរយិយសស្ាបន់ទិាឃរ វូឆ្ន២ំ០២០  
 

ឯកឧត្តម  ូ គ្ឹមឈន់ ប្បត្ភូិរាជរដ្ឋា ភិបា កមពុជា ទទួ បនទុកជាប្បធានអគ្គ
នាយក កំពង់ថែប្កុងប្ពះសើហនុ បានទទួ លប្គ្ឿងឥសែរយិយសសប្ោប់និទ 
រ ូវឆ្ន ២ំ០២០ ពើរាជរដ្ឋា ភិបា ជប ុនសប្ោប់ក្ខរចូ រមួចំថណកល ើកកមពស់
ទំនាក់ទំនង រវាងរាជរដ្ឋា ភិបា ជប ុន និងរដ្ឋា ភិបា កមពុជា កនុងក្ខរអភិវឌ្ឍវសិ័
យកំពង់ថែ។ ខាងលប្ក្ខមលនះ ជាកិចចសំភាសន៍ អំពើ ចំណ្តប់អារមមណ៍ សមិទធែិ  
និងបទពិលសា្ន៍ បំលពញក្ខរងារជាមួយ នចក្ខ តាមរយៈក្ខរអភិវឌ្ឍកំពង់ថែប្កុង
ប្ពះសើហនុ ថ  ជាកំពង់ថែអនតរជាត្ិទកឹលប្ៅថត្មួយគ្ត់្ ថ  ជួយគាបំ្ទ  ់
លស ាកិចចនងិ សកមមភាពឧសាហ៍កមមលៅកនុងប្បលទសកមពុជា។  
ឯកឧត្តម  ូ គ្ឹមឈន់បានោនប្បសាសន៍ ូចត្លៅលនះ៖ ស្ុ ំោនកតិ្តិយស និង
លសចកតើរ ើករាយបំែុត្ ថ  សាន ន របសស់្ុ ំ ជាពិលសសកនុងក្ខរកសាងសមិទធែិ  
ចំណងមតិ្តភាព នងិកចិចសហប្បត្ិបត្តិក្ខររវាង ជប ុន នងិកមពុជា តាមរយៈក្ខរ
អភិវឌ្ឍកំពង់ថែប្កុងប្ពះសើហនុ ប្ត្ូវបានលគ្ទទួ សាគ  ់ថាជាសមទិធិែ មួយ 

កិចចេហក្បត្ិបត្តិការរបេ់ JICA ទលើការពក្ងឹងក្បត្ិបត្តិការ ៃិងការក្គប់ក្គងក្បព័ៃធ 
ខ្សែរបញ្ជូៃអគគិេៃី 

ការពទេរបពចេកពទសព ើម្បពីលើកកមពស់ធនធានមនុស្សកនងុវស័ិយអគគសីនី 

រ័ត្៌មានស្តីរីគម្ព្មាង 
 

២ 

 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  

មិថុនា -  តុលា  ២០២០ ●  ភាគ ១ ●  ភ្នំពពញ  

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

រ័ត្៌មានស្តីរីគម្ព្មាង 
 

៣ 

 ថ  រមួចំថណកយ ងសំខាន់កនុងវឌ្ឍភាពននវសិវកមម
ជប ុន និងល ើកកមពស់ក្ខរផ្អល ស់បតូរបទពិលសា្ន៍រវាង 
ជប ុន នងិកមពុជា។ ស្ុសំងឃមឹែងថ រថា កិចចសហ
ប្បត្បិត្តិក្ខរ និងទំនាក់ទំនង ៏ជតិ្សនទិធិរវាង ជប ុន និង
កមពុជា នងឹរមួចថំណកបានក្ខន់ថត្លប្ចើន កនុងក្ខរក្ខត់្
បនថយភាពប្កើប្ក និងក្ខរអភិវឌ្ឍប្បលទសកមពុជា។ 
 
សូមអនុញ្ហញ ត្ឲ្យស្ុ ំ ពពិណ៌នាលដ្ឋយសលងាប អំពើបទ
ពិលសា្ន៍ សមិទធែិ  ៏ ា ជាមួយគ្លប្ោងនចក្ខ នងិ
អនកជំនាញក្ខរជប ុន ថ  ែត ់តាមរយៈ កមចើហរិញ្ញបប
ទនសមបទនសហប្បត្ិបត្តិក្ខរអភវិឌ្ឍែលូវក្ខរ កិចច
ប្បត្បិត្តិក្ខរបលចចកលទស ហរិញ្ញបបទនឥត្សណំង កនុង
ក្ខរអភវិឌ្ឍកពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ ោនរមួទងំក្ខរ
អភិវឌ្ឍថែនករងឹ នងិថែនកទន់ កនុងអំ ុងរយៈលព ជាង 
២០ឆ្ន  ំោន ូចខាងលប្ក្ខម៖ 

 

ជាមួយគ្លប្ោងនចក្ខ 
នចក្ខបានែត នូ់វកិចចប្បត្ិបត្តិក្ខរបលចចកលទសលៅល ើ
គ្លប្ោង ”សិកាល ើថែនក្ខរលម និងក្ខរសកិាសមទិធិ
 ទធភាពននកំពង់ថែប្កុងប្ពះសើហនុ” (ឆ្ន  ំ ១៩៩៦-
១៩៩៧)។ ក្ខរសិកាល ើគ្លប្ោងលនះបានែត នូ់វ
ចំលណះ ងឹគួ្រឲ្យកត់្សំគា  ់ នងិថែនក្ខររយៈលព 
ថវង សប្ោប់កពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ។ ពើឆ្ន  ំ២០០២ 
  ់ឆ្ន  ំ២០០៥ គ្លប្ោងថក មាល ើងវញិជាបនាទ ន់នន
កំពង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ ប្ត្វូបានចាប់លែតើមល ើង 
ជាមួយនឹងទំហទំកឹប្បាក់សរុបចំនួន 
៤,១៤១,០០០,០០០ លយ ន សប្ោប់ក្ខរអភិវឌ្ឍ នងិ
ក្ខរសាងសង់ចណំត្កុងលត្ន័រ ប្បថវង២៤០ ថម ប្ត្  ទើ
ោនកុងលត្ន័រល ើនែទ ើ ៨.៥ហចិតា និងប្បព័នធបងាូរ
ទឹកកសវក់ លៅកំពង់ថែ ប្ពមទងំអាងនាវាថ  ោន
ជលប្ៅទឹក -១១.៥០ ថម ប្ត្។ លនះគ្ឺជាជំហាន បូំង នន
ក្ខរដ្ឋក់បញ្ចូ  កពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុលៅកនុងវសិ័យ
 ឹកជញ្ជូ នែលូវទឹក ថ  ជាថែនកមួយកនុងកថំណទប្មង់វ ិ
ស័យ ឹកជញ្ជូ នពើក្ខរ ឹកជញ្ជូ នទំនិញ្មមតា ឲ្យលៅជា
ក្ខរ ឹកជញ្ជូ នថបបទលំនើប។ លប្ក្ខយមក គ្លប្ោងថក
 មាល ើងវញិជាបនាទ ន់ននកពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ (ពើ
ឆ្ន ២ំ០០២   ់ឆ្ន ២ំ០០៥) ជាមួយនឹងទហំទំឹកប្បាក់
សរុបចំនួន ៤,៣១៣,០០០,០០០លយ ន សប្ោប់ក្ខរ
ពប្ងើកចំណត្កុងលត្ន័រ ១៦០ ថម ប្ត្ក្ខរសាងសង់ 
អគារប្ចកលចញចូ ថត្មួយ និងប្បព័នធបងាូរទឹកកសវក់ 
លៅកំពង់ថែ លហើយនឹងអាងនាវាថ  ោនជលប្ៅទកឹ -
១១.៥០ ថម ប្ត្។ បថនថមពើលនះលទៀត្ គ្លប្ោងលនះក៏
បានបំពាក់ឧបករណ៍ទំលនើបៗ  ូចជាលប្គ្ឿងចប្កល ើក
ដ្ឋក់កុងលត្ន័រលៅថគ្មថែចនួំន២លប្គ្ឿង លប្គ្ឿងចប្ក
ល ើកដ្ឋក់កុងលត្ន័រលៅទើោនចនួំន៥លប្គ្ឿង រែយនត
 ឹកកុងលត្ន័រ និងសលណ្តត ងរុមឺ កចនួំន៨លប្គ្ឿង នងិ
ប្បព័នធប្គ្ប់ប្គ្ងចណំត្កុងលត្ន័រសវ័យប្បវត្តកិមម។ វាជា
ល ើកទើមួយននប្បវត្តសិាស្តសតថ  កពំង់ថែទឹកលប្ៅចាប់
លែតើម ំលណើ រក្ខរលៅកមពុជា។ ចាប់ពើឆ្ន  ំ ២០០៧   ់
ឆ្ន  ំ ២០០៨ នចក្ខបានែត ក់មចើហរិញ្ញបបទនសប្ោប់
គ្លប្ោងអភិវឌ្ឍន៍លស ាកចិច ត្បំន់កពំង់ថែប្កងុប្ពះ
សើហនុជាមួយនឹងទំហទំកឹប្បាក់ សរុបចំនួន 
៣១៨,០០០,០០០ លយ ន 
 

សប្ោប់ក្ខរសិកាសមិទធ ិទធភាព និងអពំើបលង់ មាិ
ត្។ លហើយចាប់ពើឆ្ន  ំ២០០៩   ់ឆ្ន  ំ២០១៤ នចក្ខ
បានែត ក់មចើហរិញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តិក្ខរអភិវឌ្ឍន៍
ែលូវក្ខរសប្ោប់គ្លប្ោងអភិវឌ្ឍន៍លស ាកិចច ត្បំន់កំពង់
ថែប្កុងប្ពះសើហនុ ជាមួយនងឹទំហទំកឹប្បាក់សរបុ
ចំនួន ៣,៦៥១,០០០,០០០លយ ន សប្ោប់បរកិ្ខា រ
សាងសង់សំខាន់ៗលៅត្ំបន់លស ាកិចចពិលសស។ 
បនាទ ប់មកលទៀត្គ្លប្ោងអភិវឌ្ឍន៍ចណំត្ថែពហុ
បំណង កពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ (២០១៥    ់
២០១៨) ប្ត្ូវបានប្ពមលប្ពៀងល ើងលប្ក្ខមកមចើហរិញ្ញបប
ទនសហប្បត្បិត្តិក្ខរអភិវឌ្ឍន៍ែលូវក្ខរជាមួយនឹងទំហំ
ទឹកប្បាក់ សរុបចំនួន ៧,១៧៦,០០០,០០០ លយ ន។ 
សកមមភាពសំខាន់ៗននគ្លប្ោងលនះោន ូចជា ក្ខរ
សាងសង់ចំណត្ថែពហុបណំង ថ  ោនប្បថវង 
៣៣០ថម ប្ត្ នងិជលប្ៅទកឹ -១៣.៥ សប្ោប់ទនំិញ
្ុន្ៃន់ និងទូលៅ ប្ពមទងំចណំត្ទនំញិប្បថវង 
២០០ថម ប្ត្ សរំាប់មូ ដ្ឋា នែគត់្ែគង់ក្ខរកុរកលប្បង។ 
លហដ្ឋា រចនាសមព័នធទងំលនះបានជួយសំរ ួ និងជំរុញ
ក្ខរនាលំចញែ ិត្ែ កសកិមមពើប្បលទសកមពុជា ោន
 ូចជា៖ 
អាក្ខសា បនទះលឈើ  ំ ូងមើ នងិអងករ ប្ពមទងំលសវា
ភសតុភារ សប្ោប់ក្ខររកុរកលប្បងកនុងថ នសមុប្ទ
ប្បលទសកមពុជា ល ើមបើជួយឲ្យលស ាកចិចកមពុជាោនក្ខរ
រ ើកចលំរ ើន ។ គ្លប្ោងលនះបានចូ រមួក្ខត់្បនថយត្ំន 
 ឹកជញ្ជូ នែលូវសមុប្ទននទនំិញចាក់ធារ ននក្ខរ កឹ
ទំនិញលចញចូ តាមសមុប្ទននប្បលទសកមពុជា ពប្ងឹង
ក្ខរប្បកួត្ប្បថជង និងចូ រមួក្ខត់្បនថយភាពប្កើប្ក
សប្ោប់ប្បជាជនកមពុជា នងិក្ខររ ើកចំលរ ើនននលស ាកិចច
កមពុជា។ ចាប់ពើឆ្ន  ំ២០១៧   ់ឆ្ន  ំ២០២៤ នចក្ខ 
ែត ក់មចើហរិញ្ញបបទនសហប្បត្បិត្តិក្ខរអភិវឌ្ឍែលូវក្ខរ 
សប្ោប់គ្លប្ោងអភិវឌ្ឍន៍ចណំត្ថែកុងលត្ន័រែមើ កពំង់
ថែប្កុងប្ពះសើហនុ  ណំ្តក់ក្ខ ទើ១ ជាមួយនឹងទំហំ
ទឹកប្បាក់សរុបចំនួន ២៣,៥០២,០០០,០០០ លយ 
ន។ ចណំត្ថែកុងលត្ន័រែមើ ណំ្តក់ក្ខ ទើ១ ថ  
ោនប្បថវង ៣៥០ថម ប្ត្ និងជលប្ៅទកឹ   -១៤.៥ ថម ប្ត្ 
ថ  រពំងឹថានងឹសាងសង់លៅពាក់កណ្តត  ឆ្ន  ំ
២០២១ លហើយ នឹងអាចចាប់លែដើមប្បត្បិត្តិក្ខរលៅ
ពាក់កណ្តត  ឆ្ន  ំ២០២៤ អាចអនុញ្ហញ ត្ឱ្យនាវាល ើស
ចំណុះរហូត្  ់ ៦០,០០០ (ចណុំះែទុក ៥,០០០)។ 
ចំណត្ែមើលនះនងឹអាចឱ្យនាវាកុងលត្ន័រថ  ោនទំហំ
្ំជាងនាវាបា ណ្តោ ថ  ោនសមត្ថភាពែទុក 
៦០,០០០ DWT (៥០០០TEUs) ចូ ចត្ និងអាច
អនុញ្ហញ ត្ិឱ្យនាវាកុងលត្ន័រឆ្លងក្ខត់្ត្បំន់អាសុើ 
ប្បោណ៩៣% ចូ មកក្ខន់កំពង់ថែប្កុងប្ពះសើហ
នុ ថ  ជាកតាត ល្វើឱ្យក្ខរ ឹកជញ្ជូ នតាមែលូវសមុប្ទ
របសល់យើងអាចប្បកួត្ប្បថជងជាមួយបណ្តត កពំង់ថែ
របសប់្បលទសជតិ្ខាងបាន។ លនះគ្ឺជាជហំានែមើមួយ
ថ  ជួយ ុបបំបាត់្បញ្ហា ទក់ទងនឹងជលប្ៅទឹក និង
ចូ រមួចថំណក  ់ក្ខរពប្ងឹងវសិ័យ កឹជញ្ជូ នែលូវស
មុប្ទកនុងត្បំន់អាសុើ បា សុើហវកិឲ្យក្ខន់ថត្ោនប្បសិទធិ
ភាព។ 

 

ជាមួយអនកជនំាញក្ខរនចក្ខ៖ 
ចាប់តាងំពើឆ្ន  ំ ២០០៥ រហូត្មក  ់បចចុបបនន 
ក្ខរយិ ័យកពំង់ថែននប្កសងួនរគ្រូបនើយកមម លហដ្ឋា
រចនាសម័ពនធ ឹកជញ្ជូ ន នងិលទសចរណ៍ បានបញ្ជូ ន
វសិវករកពំង់ថែ ០៧ នាក់មកល្វើជាអនកប្បកឹារបស ់
នចក្ខ មកកពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ ល ើមបើជួយថែនក
ប្បត្បិត្តិក្ខរ នងិថែនករ ាបា របសក់ពំង់ថែ ។ ល ើស
ពើលនះលៅលទៀត្ វសិវករ និងបុគ្គ កិជប ុនជាលប្ចើនលទៀត្ 
 
 
 

 

ប្ត្ូវបានបញ្ជូ នមកល្វើជាអនកជំនាញក្ខរជប ុន សប្ោប់
គ្លប្ោងកចិចសហប្បត្បិត្តិក្ខរបលចចកលទសលែែងៗ។ 
តាមរយៈក្ខរល្វើក្ខរជាមួយអនកជំនាញក្ខរ និងអនក
ប្បឹកាជប ុន ពួកលយើងទទួ បាននូវជំនាញបលចចក
លទស និង បទពិលសា្ន៍ោន ូចខាងលប្ក្ខម៖ 
 

- ប្បសនិលបើពួកលយើងប្បឈមមុស នឹងបញ្ហា ថ  
ទក់ទងលៅនងឹប្បត្បិត្តិក្ខររបសក់ំពង់ថែ និងក្ខរ
ប្គ្ប់ប្គ្ងលៅកនុងត្ំបន់ ក៏ ូចជាលៅកនុងពភិពលោក 
ពួកលយើងអាចទទួ បាន នងិក្ខរថចករថំ កបទ
ពិលសា្ន៍ជាមួយនិងអនកជំនាញក្ខរជប ុន និងអនក
ប្បឹកាទន់លព លវោ 

- តាមរយៈកចិចសហប្បត្បិត្តិក្ខរយ ងជិត្សនិទធបំែុត្ 
ជាមួយកុងស ុ ត្ង់ និងអនកលៅ ក្ខរជប ុនកំពង់ថែ
ប្កុងប្ពះសើហនុ ទទួ បាននូវលជាគ្ជ័យជាលប្ចើន
ចំលពាះក្ខរអភវិឌ្ឍលហដ្ឋា រចនាសមព័នធរបសក់ំពង់ថែ 

- ពួកលយើងទទួ បាននូវចលំណះ ងឹយ ងលប្ចើន ទងំ
ថែនកបលចចកលទស ប្ពមទងំក្ខរលបតជ្ាចតិ្តល្វើក្ខរ ននអនក
ជំនាញក្ខរជប ុន រមួជាមួយកុងស ុ ត្ង់ នងិអនកលៅ 
ក្ខរ 

- ក្ខរបណតុ ះបណ្តត  លៅប្បលទសជប ុន បានល ើក
កមពស់ចំលណះ ឹងបលចចកលទស នងិបទពលិសា្ន៍
របសបុ់គ្គ ិកកពំង់ថែ ល ើមបើជំរុញឲ្យលសវាកមមោន
ភាពប្បលសើរល ើង និងែ តិ្ភាពសពស់ សប្ោប់កពំង់
ថែប្កុងប្ពះសើហនុនាលព បចចុបបនន និងក្ខរអភវិឌ្ឍ
លៅនែៃអនាគ្ត្។ 
 

តាមរយៈ កមចើហរិញ្ញបបទនសហប្បត្ិបត្តកិ្ខរអភវិឌ្ឍ
ែលូវក្ខរ ហរិញ្ញបបទនឥត្សំណង នងិកចិចសហ
ប្បត្បិត្តិក្ខរបលចចកលទស លព បចចុបបនន និងលៅនែៃ
អនាគ្ត្ បានជរំុញពពិិ្កមម  សប្ោប់កពំង់ថែប្កងុ
ប្ពះសើហនុននប្បលទសកមពុជា ឲ្យ ូចជាកពំង់ថែអនតរ
ជាត្ិ ោនទងំគុ្ណភាព លសវាកមម ាប្បលសើរ និងប
រសិាថ ន ា ប្ពមទងំថក មាែ តិ្ភាព ល ើមបើបលំពញ
លសចកដើប្ត្ូវក្ខរ របស់អត្ិែជិន និងែដ ់ជាត្នមលប្បកួត្
ប្បថជងមួយសមរមយ  ់អនកលប្បើប្បាស់កពំង់ថែទងំ
អស់ ប្សបតាមសតង់ដ្ឋរអនតរជាត្ិ។ 
ពួកលយើងសងឃមឹថា កនុងរយៈលព ១០ឆ្ន លំៅមុសលទៀត្ 
(២០២០-២០៣០) លយើងអាច ឹកជញ្ជូ នទនំិញលដ្ឋយ
ផ្អទ  ់ពើកពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុ លៅក្ខន់ទវើបអាសុើ អា
លមរចិ នងិអឺរ  បុ  លដ្ឋយចាបំាច់លែទរ-ែទុកលៅតាមកពំង់ថែ
លែែងៗលទៀត្ល ើយ។ 
 
ជាមួយនឹងចកាុវសិ័យរយៈលព ថវងសប្ោប់ក្ខរែដ ់ជា
ជំនួយអភវិឌ្ឍន៍  ់កពំង់ថែប្កងុប្ពះសើហនុពើ
សំណ្តក់ រដ្ឋា ភិបា ជប ុនតាមរយៈ នចក្ខ ស្ុ ំសងឃមឹ
យ ងមុត្ោថំា ក្ខរអភិវឌ្ឍកំពង់ថែប្កុងប្ពះសើហនុពតិ្
ជាទទួ បានប្បសទិធិភាពសពសគួ់្រឲ្យគ្ត់្សោគ  ់ ជួយ
ក្ខត់្បនថយភាពប្កើប្ក ជំរុញកលំណើ នលស ាកិចចកមពុជា 
និងថប្បក្ខល យ កំពង់ថែប្កុងប្ពះសើហនុឲ្យលៅជាប្ចក
មួយកនុងចំលណ្តម ប្ចកកុងលត្ន័រសំខាន់ៗលៅកនុងត្ំប
ន់។ តាមរយៈទសែនៈលនះ ស្ុ ំលជឿជាក់ថាជប ុន (នចក្ខ) 
លៅថត្បនតល ើរតួ្នាទើយ ងសំខាន់កនុងនាមជាន គូ្រអភិវ
ឌ្ឃន៍មួយជាមួយប្បលទសកមពុជា៕ ● 

 
ប្កុមក្ខរងារថែនកលហដ្ឋា រចនាសមព័នធននក្ខរយិ ័យ 

នចក្ខប្បចាបំ្បលទសកមពុជា 
 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  

មិថុនា -  តុលា  ២០២០ ●  ភាគ ១ ●  ភ្នំពពញ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  ប្ត្ួត្ពិនិត្យប្គាប់ពូជប្សូវលៅទើវា តាមប្បព័នធ QDS 

គ្លប្ោងជរំុញែ តិ្កមម នងិក្ខរលប្បើប្បាស់ប្គាប់ពូជ
ប្សូវ (RSPP) គាបំ្ទនូវក្ខរល្វើឱ្យប្បលសើរល ើងនូវគុ្ណ
ភាពប្គាប់ពូជប្សូវលៅកមពុជា។ គ្លប្ោងកពុំងអនុវត្ត
លដ្ឋយសហក្ខរជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកមម 
(GDA) ននប្កសួងកសកិមម រុក្ខា ប្បោញ់ នងិលនសាទ  
(MAFF) ចាប់តាងំពើថសតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៧។ 

 
លគា លៅរមួរបស់គ្លប្ោងគ្ែឺ តិ្ប្គាប់ពូជប្សូវ
ថ  ោនគុ្ណភាព នងិល ើកទឹកចតិ្ត  ់កសិករលអា
យងាកមកលប្បើប្បាសពូ់ជថ  ោនគុ្ណភាពសប្ោប់
ែ តិ្កមមប្សវូឲ្យក្ខន់ថត្លប្ចើន។ ល ើមបើសលប្មចលគា 
លៅលនះ គ្លប្ោង RSPP ដ្ឋក់លចញនូវសកមមភាព
ចំនួន ៣ គ្ឺ )១ (អនុន គូ្ជាមស្តនតើសមត្ថភាពក្ខរពប្ងងឹ
វត្តគ្លប្ោង (counterpart) (២) អនុវត្តនូវប្បព័នធពនិិ
ត្យ នងិបញ្ហជ ក់គុ្ណភាពប្គាប់ពូជប្សវូ នងិ (៣) 
សប្ម ួ  ់ក្ខរអាជើវកមមប្គាប់ពូជប្សវូ។ 

 
លៅឆ្ន ទំើ៣លនះ គ្លប្ោងបានត្ប្មង់ទសិសកមមភាព
លឆ្ព ះលៅបលងកើត្ប្បព័នធសវ័យប្បក្ខសគុ្ណភាពប្គាប់
ពូជលៅកមពុជា (QDS) លអាយលៅជាថែនកមួយ ៏សំខាន់
។  ប្បព័នធ QDS មិន ូចប្បព័នធប្ត្តួ្ពនិតិ្យគុ្ណភាព
ប្គាប់ពូជថ  ោន កាណៈទូ ទូំោយលនាះលទ 
ប្បព័នធលនះប្ត្តួ្ពនិិត្យថត្ ១០ភាគ្រយ នននែទ ើែ តិ្ 
និងបរោិណប្គាប់ពូជថ  បានប្បមូ ែ  ល ើមបើ
ក្ខត់្បនថយនូវក្ខរលប្បើប្បាស់្ នធានមនុសែ និង
ហរិញ្ញវត្ថុ។ ប្បព័នធ QDS រមួោនក្ខរប្ត្ួត្ពនិិត្យឯក
សារ ក្ខរចុះប្ត្តួ្ពនិិត្យលៅទើវា  នងិក្ខរប្ត្តួ្ពនិិត្យ

គុ្ណភាព។ មស្តនតើមនទើរកសិកមម រុក្ខា ប្បោញ់ និង
លនសាទ (PDAFF) ទទួ បនទុកប្ត្តួ្ពនិិត្យកចិចក្ខរទងំ
អស់លៅថាន ក់លសត្ត សណៈថ  មស្តនតើអគ្គនាយកដ្ឋា ន
កសកិមមល្វើក្ខរប្ត្តួ្ពនិិត្យកចិចក្ខរលៅថាន ក់ជាត្ិ។ 
 
ចូ   ់ឆ្ន ទំើ៣ននក្ខរអនុវត្តគ្លប្ោង នាយកដ្ឋា នពូជ
 ំណ្តនំនអគ្គនាយកដ្ឋា នកសិកមមប្ត្ូវបានបលងកើត្ល ើង
ជាែលូវក្ខរ ល ើមបើប្ត្ួត្ពិនតិ្យប្បព័នធ QDS ។ ក្ខរបលងកើត្
នាយកដ្ឋា នលនះល ើង គ្ពឺិត្ជាបានសប្ម ួ  ់ក្ខរ
ជំរុញលអាយប្បព័នធ QDS  ំលណើ រក្ខរលៅបានក្ខន់ថត្
ល ឿន។ ជាក្ខរលឆ្លើយត្បលៅនងឹក្ខរបលងកើត្នាយកដ្ឋា ន
លនះ គ្លប្ោងបានអលញ្ជ ើញមស្តនតើមនទើរកសកិមម រុក្ខា
ប្បោញ់ នងិលនសាទប្គ្ប់លសត្តមកចូ រមួវគ្គបណតុ ះប
ណ្តត  ប្គ្ូបលងាគ   (ToT) កនុងលគា បណំងែត នូ់វ
ជំនាញ  ម់ស្តនតើប្ត្ួត្ពិនតិ្យ QDS។  

 
លដ្ឋយថ ក ក្ខរបណតុ ះបណ្តត  លៅទើវា បានែត ់
ចំលណះ ងឹពើវ ិ្ ើសាស្តសតកនុងក្ខរកំណត់្ប្បលភទលមម
ហាមឃាត់្ ក្ខរកណំត់្អត្តសញ្ហញ ណពូជោយ និងក្ខ
រវនិចិឆ័យល ើក្ខរប្ត្តួ្ពិនតិ្យ។ ក្ខរបណតុ ះបណ្តត  លៅ
មនទើរពិលសា្ន៍បានបងាា ញពើបលចចកលទសប្ត្ួត្ពិនតិ្យ
គុ្ណភាពប្គាប់ពូជ រមួទងំក្ខរកណំត់្បញ្ហា ថ  លកើត្
ល ើងលដ្ឋយក្ខរលមើ សាន មលនន ល ើប្គាប់ពូជនើមួយៗ
លដ្ឋយលប្បើចនាទ ស់ចាប់។ 

 
ល ើមបើពប្ងើកប្បព័នធ QDS ប្បកបលដ្ឋយប្បសទិធិភាព 
គ្លប្ោង RSPP ក៏បានលប្បើគ្រំូអាជើវកមមប្គាប់ពូជប្សវូ

លដ្ឋយលប្ជើសលរ ើសយកសហគ្មន៍កសកិមម្ នមុស
មួយ)lead AC ) ល ើមបើែារភាជ ប់រវាងអនកែ ិត្ប្គាប់
ពូជ និងទើែារ។ គ្ំរូអាជើវកមមលនះ សហគ្មន៍
កសកិមម្ នមុស ល ើរតួ្នាទើជាលបកាភាពអនុវត្តតាម
ប្បព័នធ QDS អនកថកនចន នងិអនក ក់ប្គាប់ពូជ សណៈ
ថ   សហគ្មន៍កសិកមមថ  លៅជតិ្ ជាអនកែគត់្ែគង់
ប្គាប់ពូជប្សូវមនិទន់ថកនចនលៅសហគ្មន៍កសិកមម
្នមុស។ គ្លប្ោង RSPP បានចាប់លែតើមគាបំ្ទ  ់
សហគ្មន៍កសកិមម្ នមុស កនុងលសត្តនប្ពថវង និង
តាថកវ មនិប្ត្ឹមថត្ល ើវ ិ្ ើសាស្តសតែ តិ្ប្គាប់ពូជ
ប ុលណ្តណ ះលទ រមួទងំក្ខរប្គ្ប់ប្គ្ងអាជើវកមមប្គាប់ពូជ
ែងថ រ។  
លប្ៅពើក្ខរគាបំ្ទខាងល ើ គ្លប្ោងបានលរៀបចលំវទិក្ខ្ុ
រកិចចប្គាប់ពូជប្សូវលៅលសត្តនប្ពថវង តាថកវ និងបាត់្
 ំបង ល ើមបើសប្មួ   ់អាជើវកមមពូជប្សូវលៅទូទងំ
ប្បលទស។  លៅកនុងលវទិក្ខលនាះ អនកែ ិត្ និងអនក
ថចកចាយប្គាប់ពូជ អាចបលងកើត្បណ្តត ញទនំាក់ទនំង
លដ្ឋយផ្អទ  ់សប្ោប់ប្បត្ិបត្តិក្ខរទិញ ក់ប្គាប់ពូជ
លហើយភាគ្ើទងំអស់ក៏អាចថចករថំ កព័ត៌្ោនអាជើវ
កមមរបសស់លួនែងថ រ។ 

 
សកមមភាពថ  នឹងអនុវត្តបនតគ្ឺ លផ្អត ត្ល ើក្ខរគាបំ្ទ
គ្ំរូអាជើវកមមល ើមបើ្ នលៅពប្ងឹងក្ខរប្គ្ប់ប្គ្ងអាជើវ
កមមបថនថមល ើក្ខរែ តិ្ប្គាប់ពូជថ  មស្តនតើជាន គូ្
អនុវត្តគ្លប្ោង នងិសហគ្មន៍កសិកមម្ នមុស
បានថសវងយ ់រចួកនលងមក។ ជាក់ថសតងសហគ្មន៍
កសកិមម្ នមុសចាបំាច់ប្ត្ូវបលងកើនជំនាញកត់្ប្តា
វភិាគ្ក្ខរប្គ្ប់ប្គ្ងសននិ្ ិ នងិចរាចរណ៍ប្គាប់ពូជ។
លៅកនុងក្ខរបលងកើត្ប្បព័នធ QDS គ្លប្ោងនឹងបញ្ច ប់ក្ខរ
លរៀបចំលគា ក្ខរណ៍ និងវ ើល អូថណនាអំពំើក្ខរលប្បើ
ប្បាស់ប្បព័នធ QDS លដ្ឋយសហក្ខរជាមួយន គូ្
អភិវឌ្ឍន៍លែែងលទៀត្។ ចុងលប្ក្ខយ គ្លប្ោងនឹងជំរុញ
ក្ខរល្វើឌ្ើជើែ  (digitalization) នននើត្ិវ ិ្ ើប្បព័នធ 
QDS ល ើមបើបលងកើននិរនតរភាពនន ំលណើ រក្ខរប្បព័នធលនះ 
លទះបើកំពុងសថតិ្កនុងក្ខ ៈលទសៈននក្ខរែទុះល ើងនន
ជំងរឺាត្ត្ាត្នាលព បចចុបបននក៏លដ្ឋយ។ 

 
គ្លប្ោង RSPP នងឹបនតកចិចសិត្សបំ្បឹងថប្បង ល ើមបើ
ជំរុញក្ខរល ើកកមពស់ពូជប្សូវ ថ  ោនគុ្ណភាព
សពស់គាបំ្ទលដ្ឋយប្បព័នធ QDS   ់អនកែ ិត្ប្សូវ
អងករបថនថមលទៀត្៕ ● 

 

ថែនកកសិកមម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ 
ក្ខរយិ ័យនចក្ខប្បចាលំៅកមពុជា 

 

គទក្ម្ោងជំរុញផលិត្កម្ម ៃិងការទក្បើក្ាេ់ក្គាប់ពូជក្េូវ 
បពងកើនគុណភាព្ាប់ពជូ្សូវពោយកានក់ត្បពសើរព ើងតាមរយៈ្បពន័ធ
សវ័យ្បកាសគណុភាព្ាប់ពូជពៅកមពជុា 

រ័ត្៌មានស្តីរីគម្ព្មាង 
 

៤ 

 



ព្រឹត្តកិារណរ៍័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  

មិថុនា -  តុលា  ២០២០ ●  ភាគ ១ ●  ភ្នំពពញ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

កនុងប្បលទសកមពុជា ថាន ក់លរៀនលៅសាោប្ត្ូវបាន ុប
លចា ទងំប្សុងតាងំពើពាក់កណ្តត  ថសមើនា លហើយក្ខរ
សិកាតាមប្បព័នធអនឡាញបានកពុំងថត្ចាក់ែាយលៅ
ល ើលគ្ហទព័ំរែលូវក្ខររបសប់្កសងួអប់រ ំយុវជន នងិកើឡា។ 
កនុងលនាះ លមលរៀនថ  លប្បើនូវកមមវ ិ្ ើ សុើង!សុើង! គ្ឺជាកមម
វ ិ្ ើអប់រមួំយថ  បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយប្កុមហ ុន Won-
derLab Inc. ននទើប្កុងតូ្កយូប្បលទសជប ុន។ 
 

សុើង!សុើង! គ្ឺជាកមមវ ិ្ ើបលប្ងៀនសប្ោប់កុោរចាប់ពើថាន ក់ម
លត្យយ  ់ថាន ក់បឋមសិកា។ កមមវ ិ្ ើលនះែត ់នូវក្ខរអប់រ ំ
កុោរឲ្យសាគ  ់អពំើ្រណើ ោប្ត្កនុង ំហ បលង់ប្ក្ខហវចិ និង
លមលរៀនលែែងៗលទៀត្ថ  បលងកើត្ជាមូ ដ្ឋា នប្គ្ឹះននក្ខរ
គ្ិត្ ជាមួយនងឹក្ខរកសំានតសបាយ។ លៅប្បលទសកមពុជា
ក្ខរថែរកាបរបិទអប់រ ំ នងិក្ខររ ើកចលប្មើននន ទធភាព
សិកាគ្ឺជារលបៀបវារៈជាត្ិ។ ល ើមបើល ើកកមពស់ក្ខរអប់រ ំ
កុោរ ប្កុមហ ុន WonderLab បាននឹងកំពុងល ើកកមពស់
ក្ខរលប្បើប្បាស់កមមវ ិ្ ើ សុើង!សុើង! ជាគ្លប្ោងថ  ទទួ 
បានក្ខរអនុញ្ហញ ត្ិពើ JICA តាងំពើឆ្ន  ំ២០១៨ ។ 
 

លោក វា តាណ្តលប ដ្ឋអគិ្ិ មកពើប្កមុហ ុន WonderLab 
បានោនប្បសាសន៍ថា “បនាទ ប់ពើោនក្ខរបទិសាោទងំ
អស់លដ្ឋយសារលមលរាគ្ឆ្លងែមើលនះ រដ្ឋា ភិបា កមពុជាបាន
ពិលប្គាះលយប ់ជាមួយលយើងស្ុ ំថាលត្ើកមមវ ិ្ ើលរៀនថ  
បានសហក្ខរគាន  “សុើង!សុើង!” លនះអាចលប្បើសប្ោប់ក្ខរ
សិកាលៅែទះបានឬយ ងណ្ត? ជាពិលសសលដ្ឋយសារ
ោនក្ខរ ំបាកសប្ោប់សិសែសាោបឋមសិកាកនុងក្ខរ
លរៀនលដ្ឋយលមើ ថត្វ ើល អូប ុលណ្តណ ះ។ លយើងស្ុក៏ំបានសលំរច 

បពងកើតឱកាសពរៀនសូ្តស្ាប់កុារ៖  
ជប ៃុ ៃងិក្កមុ្ហ ៃុឯកជៃទដើរត្ៃួា យី ាងេំ្ាៃក់នងុការពក្ងកីជាេកលនៃការេិកសែាត្ាម្
ក្បពៃ័ធអៃឡាញ 
 កនុងបរវិទននជមៃឆឺ្លងកូវ ើ ១៩ សាោលរៀនលៅជុំវញិ
ពិភពលោកប្ត្ូវបានបងាឱំ្យបិទ។ ក្ខរគាបំ្ទ  ់ក្ខរ
សិការបស់កុោរលៅតាមែទះ នងិែត ់ក្ខរអប់របំនតគ្ឺ
ជាបញ្ហា ប្បឈមទូលៅលៅកនុងពភិពលោក។ សថិត្
កនុងសាថ នភាពថបបលនះ ក្ខរសិកាតាមប្បព័នធអុនិ្ឺ
លណត្ និងសោា រសកិាថ  បលងកើត្ល ើងលដ្ឋយប្កុម
ហ ុនជប ុនលដ្ឋយោនកចិចសហប្បត្ិបត្តិក្ខរជាមួយទើ
ភាន ក់ងារ JICA កពុំងប្ត្វូបានលប្បើប្បាស់លៅទូទងំ
ពិភពលោក។ លនះគ្ឺជាឧទហរណ៍មួយចំនួនននក្ខរ
លរៀនសូប្ត្តាមប្បព័នធអុិន្ឺលណត្ថ  បានថណនាំ
ឲ្យលប្បើសប្ោប់កុោរលៅប្បលទសកមពុជា អ ូសលបគ្ើ
សាថ ន នងិជប ុន (ព័ត៌្ោន មាតិ្ សូមចូ លៅក្ខន់
ត្ំណរភាជ ប់លៅបនាទ ត់្ចុងលប្ក្ខយននអត្ថបទលនះ)។ 

 
 

រូបភាពវ ើល អូននក្ខរបលប្ងៀនតាមប្បព័នធអនឡាញតាមកមម
វ ិ្ ើ សុើង!សុើង! ជាមួយប្បធានបទននសោា របលប្ងៀនជាលប្ចើន

ល ើមបើបលងកើនជនំាញគិ្ត្ 

ប្បលទសកមពុជា៖ កមមវ ិ្ ើ សុើង!សុើង! គ្ជឺាកមមវ ិ្ ើអប់រ ំ
ថ  ែត ជូ់នលដ្ឋយឥត្គ្តិ្នែល  ស់សិែសាោគ្តិ្
ប្ត្មឹថសមែុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

ចិត្តែត ជូ់នក្ខរលប្បើប្បាសក់មមវ ិ្ ើលនះលដ្ឋយមនិគ្តិ្
នែល”។ 

  
 

“បណឌិ ត្ ហង ់ជួនណ្តរ  ុន (រូបខាងសាត )ំ រ ាមស្តនតើននប្កសួង
អប់រ ំបានោនប្បសាសន៍លដ្ឋយរពឹំងសពស់ថា “លនះគឺ្ជាកមមវ ិ្ ើ
សិកា  ៏ាប្បលសើរមួយ ថ  ជួយបលងកើនសមត្ថភាពកនុ ងក្ខរ
គិ្ត្របស់កុោរ លហើយស្ុ ំសងឃឹមថាកមមវ ិ្ ើលនះនឹងប្ត្ូវបានលប្បើ

ប្បាស់សប្ោប់ក្ខរលរៀនលៅែទះរបស់កុោរ”  
 

លដ្ឋយោនឱ្ក្ខសត្ិចតួ្ចកនុងក្ខរលរៀនសូប្ត្តាមរយៈ
កមមវ ិ្ ើអុើន្ឺលណត្កនុងប្បលទសកមពុជា ពួកគាត់្បាន
ថបងថចកវ ិ្ ើសាស្តសតលរៀនសប្ោប់សសិែកនុងក្ខរលរៀនលៅ
លព ថ  កពុំងលមើ វ ើល អូលមលរៀនលៅល ើលគ្ហទំព័រ
របសប់្កសួងអប់រ ំយុវជននងិកើឡា និងប ុសតិ៍ទូរទសែន៍
រ ា។ បចចុបបននលនះោនកុោរជាង ២មុឺននាក់បាន
លមើ លមលរៀនតាមអុិន្ឺលណត្រា ល់ព ថ  
ទូរទសែន៍កពុំងចាក់ែាយ។ ● 
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៥ 

 

រ័ត្៌មានអនតរជាត្ ិ
 

 
ប្ពតឹ្តកិ្ខរណ៍ព័ត៌្ោនពើកមពុជា គ្ឺជាប្ពឹត្តប័ិប្ត្ប្បចាំ
ឆ្ោស ថ  លផ្អត ត្ល ើទសែនវសិ័យអនតរជាត្ិ
របស់ JICA នងិក្ខររមួចថំណករបសស់លួនកនុងក្ខរ
អភិវឌ្ឍលស ាកចិចកនុងប្សុក។ ប្ពតឹ្តិប័ប្ត្ព័ត៌្ោន
លនះលរៀបរាប់អពំើក្ខរងាររបស់ JICA កនុងប្បលទស
កមពុជា។ 

 
ក្ខរយិ យ័នចក្ខប្បចាលំៅកមពុជា 
ប្បអប់សបុំប្ត្៖ 613, ជាន់ទើ 6th-8th, អាគារ
ល ស #61-64, មហាវែិើប្ពះនលរាត្តម រាជធានើ
ភនំលពញ 
ទូរសព័ទ៖ +855-(0) 23-211 673  )  

 
ទើភាន ក់ងារសហប្បត្ិបត្តិក្ខរអនតរជាត្ិននប្បលទសជ
ប ុន (JICA) គ្ឺជាទើភាន ក់ងារជនួំយលទវភាគ្ើ្ជំាងលគ្
បំែុត្លៅល ើពភិពលោកថ  ែត នូ់វជំនួយលែែង
គាន ជាលប្ចើនទប្មង់លៅប្បលទសជាង ១៥០ ជុំវញិ
ពិភពលោក។ ថសវងរកលយើងស្ុ ំលៅទើលនះ! 

 

លគ្ហទំព័រ        លហវសប ុក       យូ្ូប 

ការទគត់ទគង់ “ទឹកក លានសុវតថភិាព” ជាវធិានការសំខាន់មួយកនងុ
ការ្បឆំ្ងនឹងជមងឆឺ្លងកូវើ ១៩ 
 
 

ទឹកថ  ោនសុវត្ថិភាពគ្ឺចាបំាច់ណ្តសស់ប្ោប់ក្ខរ
ោងន ជាមួយសាប ូថ  ជាវធិានក្ខរមួយ ៏ោន
ប្បសទិធភាពកនុងក្ខរទប់សាក ត់្ក្ខររ ើករា ដ្ឋ ននជមៃឺ
កូវ ើ ១៩ ។ JICA កពុំងបនតកចិចសតិ្សបំ្បងឹថប្បងរបស់
សលួនកនុងក្ខរែត នូ់វទឹកសាា ត្លៅកនុងបណ្តត រប្បលទស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ ក្ខរទទួ បានទឹកសាា ត្គ្ជឺាសិទធិ
មូ ដ្ឋា នរបស់មនុសែ។ ក្ខរែគត់្ែគង់ទឹកសាា ត្ថ  
ោនលសថរភាពនាលំៅរក លំណ្តះប្សាយចំលពាះបញ្ហា
ប្បឈមនានាកនុងវសិ័យលែែងៗរមួទងំ សុសភាពសា
ធារណៈ លសវាលវជជសាស្តសត នងិថែទសុំសភាព ក៏ ូច
ជាបញ្ហា ពាក់ព័នធនឹងលយនឌ័្រ ក្ខរអប់រ ំ និងលស ាកិចច
ែងថ រ។  
 

ករណើ លជាគ្ជ័យរបសរ់ាជធានើភនលំពញបានសុះសាយ
ពាសលពញពភិពលោក៖ 
  
ចាប់តាងំពើឆ្ន  ំ ១៩៩៩មក JICA បាននិងកំពុងល្វើ
ក្ខរជាមួយទើប្កងុ Kitakyushu ប្បលទសជប ុន ល ើមបើ  
អភិវឌ្ឍប្បព័នធែគត់្ែគង់ទកឹសាា ត្លៅទើប្កុងភនំលពញនន 

ប្បលទសកមពុជា។ លបើលប្បៀបល្ៀបពើឆ្ន  ំ១៩៩៣   ់ឆ្ន ំ
២០០៦ ក្ខរប្គ្ប ណត ប់ទកឹសាា ត្លៅរាជធានើភនំលពញ
បានលកើនល ើងពើ ២៥% លៅ ៩០% លដ្ឋយពប្ងើកលោ ង
ែគត់្ែគង់ទឹកសាា ត្ពើ ១០លោ ង លៅ ២៤ លោ ងកនុងមួយ
នែៃ។ ល ើសពើលនះលទៀត្ អាប្តាទឹកថ  បាត់្បង់បាន
ោនក្ខរែយចុះពើ ៧២% លៅ ៨% ។ សមិទធែិ ទងំ
លនះប្ត្ូវបានលគ្លៅថាជា “អចឆរយិននរាជធានើភនំលពញ” 
និងល្វើលអាយពិភពលោកទងំមូ ោនក្ខរភ្ាក់ 
លែាើ ។  
 

ភាពសុសគាន  ៏សំខាន់ននកចិចសហប្បត្បិត្តិក្ខរអនតរ
ជាត្ិរបស់ប្បលទសជប ុនកនុងគ្លប្ោងែគត់្ែគង់ទកឹសាា ត្
គ្ឺក្ខរសហក្ខរជាមួយសាថ ប័នែគត់្ែគង់ទកឹសាា ត្លៅកនុង
ប្បលទសជប ុន ូចជាក្ខរយិ ័យែគត់្ែគង់ទកឹសាា ត្ និង
 ូទកឹកសវក់ននទើប្កុង Kitakyushu ថ  ោនសមត្ថ
ភាពបលចចកលទស នងិក្ខរប្គ្ប់ប្គ្ង្នមុសលគ្។ ● 
 

សប្ោប់ព័ត៌្ោន មាិត្សូមចូ លៅត្ណំរភាជ ប់ខាង
លប្ក្ខម៖ 
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