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ស្កេមភាពកនុ ងការទរៀរចំការ
ទរើកថ្មីននក្ពំផដ្នអនតរជាតិផេមរ-
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ការច្លូរមួ្ច្ផំណករបសច់ច្កាកនងុការអភ្វិឌ្ឍែលវូជាតពិៅកម្ពជុា 
គពរោងព្វើឲ្យររពសើរព ើងែលូវជាតិពលខ៥ផែនកខាងព ើ ងរតូវបានបញ្ចប ់
 

 

 

គម្រោងម្្វើឱ្យររម្ ើរម្ ើងផ្លូវជាតិម្េខ៥រតូវបានផ្តេ់
ជំនួយហរិញ្ញរបទាន ម្បទានម្ោយរាជរោា ភិបាេជរ ៉ុនតាម្
រយៈទើភ្នា ក់ងារ ហររតរិតតិការអនតរជាតនិនររម្ទ ជរ ៉ុន 
ម្ៅកាត់ថានៃកា ដែេោនទឹករបាក់ររោណ ៧២០លាន
ែ៉ុលាល រអាម្ម្រកិ។ គម្រោងម្នេះបានរមួ្ៃំដណករម្ងកើនកំម្ណើ ន
ៃរាៃរណ៍ម្ៅម្េើផ្លូវជាតមិ្េខ៥ ដែេជាផ្លូវ ំខាន់ម្យួររ ់
ររម្ទ កម្ព៉ុជា តភ្នា រ់ពើទើរកុងភាំម្ពញម្ៅររម្ទ នៃ និងជរម្ុ
ញរដនែម្ម្ទៀតនូវការអភិវឌ្ឍម្ ែាកិៃចម្ៅកា៉ុងរពេះរាជាណា
ៃរកកម្ព៉ុជាតាម្រយៈការម្េើកកម្ព ព់ាណិជាកម្មជាម្យួ
ររម្ទ ជិតខាង រពម្ទាងំពរងងឹការតភ្នា រ់ម្ៅទូទាងំតំរន់។  
គម្រោងម្្វើឱ្យររម្ ើរម្ ើងផ្លូវជាតិម្េខ៥ម្នេះ ោនររដវង

 រ៉ុរៃំនួន ៣៦៦គើ ូដម្ រតលាត នធងឹពើដរពកកាត ម្ ែេ ់
ម្បា យដរ ត ។ គម្រោងម្នេះស្ថែ រនាដៃកជារើដផ្ាក្ំៗ គ ឺ ដផ្ាក
ខាងម្ជើង ដផ្ាកខាងតបូង នងិដផ្ាកកណាត េ។ ការស្ថង ង
ម្ោយរមួ្ទាងំការពរងើកកណំាត់ផ្លូវជាតោិនរស្ថរ់ពើ២គនលង 
ម្ៅ៤គនលង ទទឹង២៣ដម្ រត ររដវង៣០៤គើ ូដម្ រត រកាេ
ជំនួ ម្ោយម្ៅ  ូAC នងិោន ួរៃារកណាត េ។ ការស្ថង
 ង់ផ្លូវវាងរកុងៃំននួ ៥ដខែ ររដវង ៦២គើ ូដម្ រត ោន៤
គនលង ទទងឹ២៣ដម្ រត និងោន ួនៃារម្ៅកណាត េ រពម្
ទាងំោនការពរងើកស្ថព នចា  ់ និងស្ថង ង់ស្ថព នៃមើ  រ៉ុរ
៨០កដនលង។  
 រោរ់កណំាត់ផ្លូវជាតិម្េខ៥ ចារ់ពើបាត់ែំរង ែេ ិ់រ ើ

ម្ស្ថភ័ណ ដែេបានម្រើកការោា នស្ថង ង់នានៃៃទើ ២៦ ដខម្ើ
នា ឆ្ា ២ំ០១៨ បានរញ្ចរក់ារស្ថង ងទ់ាងំរ ុង នងិបាន
ម្រើកម្អាយែំម្ណើ រការម្ររើរបា ច់ារ់ពើដខ ត៉ុលា ឆ្ា  ំ២០២១ 
ម្នេះម្ៅ ។ ម្លាក ឈមឹ្ ផ្លាល  ររធានរគរ់រគងគម្រោង នងិ
ររធាននាយកោា នផ្លូវៃាេន់នរក ួងស្ថធារណការ នងិ
ជញ្ាូ ន បានោនររស្ថ ន៍ថា «ខ្៉ុ ំ រាយៃតិតណា ដ់ែេ
ម្យើង អាៃរញ្ចរគ់ម្រោងម្នេះបានម្ោយម្ជាគជ័យ។ កា៉ុង
អំ ៉ុងម្ពេស្ថង ង ់ ម្យើងបានររឈម្ម្៉ុខនឹងការេំបាក

ជាម្រៃើន ែូៃជាការរលំា ទ់ើរណាត ញរពំង់ទកឹ រម្ងាោ េអ
គោើ នើ ដខែការម្រកាម្ែើ និងដផ្ាកម្ផ្ែងម្ទៀត ម្ហើយអវើដែេ
េំបាករំផ្៉ុត រោរ់ម្យើងគឺរតូវរកាេំហូរៃរាៃរណ៍ររ ់
អាកែំម្ណើ រទាងំអ ម់្អាយបានេអ កា៉ុងម្ពេដែេម្យើង
កំព៉ុងស្ថង ង់ផ្លូវ ជាពិម្  កា៉ុងរែូវវ ា»។ ម្លាកបាន
រដនែម្ម្ទៀតថា « ម្រកាយម្រើកៃរាៃរណ៍ ខ្៉ុ ំម្ ើញថាររជា
ជនោនភ្នព រាយរ ើករាយម្ោយស្ថរផ្លូវម្នេះរតូវបាន
ស្ថង ងត់ាម្រម្ៃចកម្ទ ម្ោយោនគ៉ុណភ្នព នងិ ៉ុវតែិ
ភ្នពខព ែ់េអ់ាកម្ររើរបា ផ់្លូវ រ ៉ុដនតររជាជនម្យួៃំននួម្ៅ
ដតម្ិនម្ោរពៃារ់ៃរាៃរណ៍ម្ៅម្ ើយ ម្ោយម្រើកររម្ិន
ម្ោរពគនលង ស្ថល ក ញ្ញញ ៃរាៃរណ៍ ម្រើកររម្េើ ម្េបឿន
កំណត ់ ដែេអាៃរងកឲ្យោនម្រោេះថាា កៃ់រាៃរណ៍។ ម្យើង
បាន ហការណ៍ជាម្ួយអាជ្ា្រមូ្េោា នកា៉ុងការពនយេ់
អរ់រពំកួោតឲ់្យបានម្រៃើនតាម្ដែេម្យើងអាៃម្្វើបាន»។     
ម្កែេរ់តមឹ្ដខ វៃិឆិកា ឆ្ា ២ំ០២១ម្នេះ ការស្ថង ង់

កំណាត់ភ្នគកណាត េ ចារ់ពើធាល ម្អម្កា៉ុងម្ខតតម្ពា្ិ៍ស្ថត ់ 
រហូតែេម់្ខតតបាតែ់ំរងដែេោនររដវង រ៉ុរ ១៤៦
គើ ូដម្ រត គឺ ម្រម្ៃបានររោណ៥០ភ្នគរយ ម្ោយ
ដ កកណំាត់ផ្លូវភ្នគខាងតបូងពើដរពកកាា ម្ ែេធ់ាល ម្អម្
ដែេោនររដវង រ៉ុរ ១៣៥គើ ូដម្ រតស្ថង ង់បាន
ររោណ៦០ភ្នគរយ។ ម្លាក ឈមឹ្ ផ្លាល  បានោន
ររស្ថ នថ៍ា «ម្យើងោនការម្រតជ្ាៃតិតខព ម់្ែើម្បើរញ្ចរ់
គម្រោងម្នេះតាម្ម្ពេវលាដែេបានកណំត ់ ។ ម្យើងបាន
ម្្វើការរតួតពនិិតយនិងជរួររជ៉ុំជាររចា ំ ជាម្យួអងោភ្នព
រគរ់រគងគម្រោង ទើររកឹា នងិរកុម្ហ ៉ុនស្ថង ង ់ ម្ែើម្បើ
ពិនិតយពើវឌ្ឍនភ្នពគម្រោង និងឧរ គោនានា និងដ វងរក
ែំម្ណាេះរស្ថយម្ែើម្បើតាម្ោន និងពម្នលឿនការងារស្ថង
 ង់ ។ ម្យើង ូម្ការអភ័យម្ទា ពើ ំណាក់ររជាជន នូវ
ការរខំានអំ ៉ុងម្ពេម្្វើែំម្ណើ រឆ្លងកាតផ់្លូវម្នេះ ម្ោយស្ថរ
ដតោន ំម្ ងរខំាន ្ូេើ ការកក ទេះៃរាៃរណ៍ និងកតាត
ម្ផ្ែងៗម្ទៀត រ ៉ុដនតម្យើងនងឹពាយាម្អ ព់ើ ម្តែភ្នព
ម្ែើម្បើរញ្ចរ់គម្រោងម្នេះឲ្យបានទាន់ម្ពេម្វលា » ។ 
គម្រោងម្នេះរតូវបានម្្វើការ ិកាម្ៅឆ្ា ២ំ០១២ ម្ែើម្បើ

រញ្ញា ក់ និងធានានូវភ្នពចាបំាៃ់ននគម្រោងម្នេះ រពម្ទាងំ
វាយតនម្លផ្េរ េះពាេរ់រសិ្ថែ ន និង ងោម្។ ៃវើតបតិដតបាន
ររឈម្ម្៉ុខនឹងការេំបាកជាម្រៃើន រ ៉ុដនតម្ោយការខតិខំ
ររឹងដររងៃូេរមួ្ពើរគរ់ភ្នគើពាកព់័នធននគម្រោងទាងំអ  ់
ម្យើងបានជំនេះ និងម្ោេះរស្ថយនូវឧរ គោនានា។ ម្យើងខ្៉ុ ំ
 ូម្អំពាវនាវែេរ់គរ់អងោភ្នពពាកព់័នធ និងររជាពេរែា
ៃូេរមួ្ដៃរកា ម្ទិធផ្េម្នេះ ជាពិម្   ូម្រមួ្ម្ោរព
ៃារ់ៃរាៃរណ៍ទាងំអ ោ់ា  ។●   

ដផ្ាកម្ហោា រៃនា ម្ព័នធ 
ការយិាេយ័នៃការរចារំរម្ទ កម្ព៉ុជា 

 

ទំព័រ ទ២ី & ទី៣  
រ័ត្៌មានស្តរីី
គម្ព្មាង 

ផ្លូ វជាតិម្េខ៥ 



ព្រឹត្តកិារណ៍រ័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  
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“JICA ែតល់ម ៉ូត៉ូ ៤០០ 
ម្ទ្គឿង ឱ្យទ្កសួងស៉ុខាភិបាល 
ម្ ើមបពីទ្ងឹងទ្បពន័ធផែកចាយ
វ កស់ាំងនិងយ៉ុរធនាការចាក់
វ កស់ាំងបង្កា រជាំងឺក៉ូវ ី ១៩” 
 

Phnom Penh Post 

15 September, 2021 

 

 

 

 

“Cambodia and Japan- 
A third year journey 
from PPA and a 
common path for the 
future” 

 

Khmer Times 

22 October, 2021 

 

 

 

“ជប ៉ុនែតល់ឥណទាន
សមបទាន $៥៨ លាន
សទ្ោបគ់ម្ទ្ោងែគតែ់គងរឹ់ក
សា តម្ៅទ្កុងម្សៀមរាប” 
 

Phnom Penh Post 

25 October, 2021 

ចារ់តាងំពើឆ្ា  ំ ២០១០ ម្ក នៃកាបានៃូេរមួ្
ៃំដណកយា ង កម្មជាម្ួយរាជរោា ភិបាេកម្ព៉ុជា កា៉ុងការ
ម្េើកកម្ព រ់រព័នធភ័ ត៉ុភ្នរកម្មតាម្រយៈ ការរម្ងកើតជា 
ដផ្នការម្ម្ភ័ ត៉ុភ្នរកម្ម ដែេរតូវបានរញ្ចូ េម្ៅកា៉ុង
ម្ ៃកាើរពាង ដផ្នការម្ម្ ាើពើ ការតភ្នា រ់ររព័នធែឹកជញ្ាូ ន
ពហ៉ុម្ម្្ាបាយ និងភ័ ត៉ុភ្នរកម្មម្ៅកម្ព៉ុជា  រពម្ទាងំ
តាម្រយៈគម្រោងកិៃច ហររតរិតតិការរម្ៃចកម្ទ ផ្ង
ដែរ។  

គម្រោងកៃិច ហររតរិតតកិាររម្ៃចកម្ទ  ាើអំពើកា
ម្្វើឲ្យររម្ ើរម្ ើងររព័នធភ័ ត៉ុភ្នរកម្មម្ៅកម្ព៉ុជា (ឆ្ា  ំ
២០១៨-២០២៣) រតូវបានអន៉ុវតតម្ ើងកា៉ុងម្ោេ
រំណងជួយោរំទម្េើការអន៉ុវតតគម្រោងអាទិភ្នពម្ួយ
ៃំនួនដែេបានោក់កា៉ុងដផ្នការម្ម្ែូៃជា ការម្រៀរៃំ
ពរងាងម្ោេនម្យាបាយ ឬ យ៉ុទធស្ថស្ត ត រោរ់ ការែកឹ
ជញ្ាូ នដខែរៃវា ក់រតជាក់ (Cold Chain Transporta-
tion) និងការម្្វើទំម្នើរកម្មរៃយនតែឹកទនំិញ (Truck 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ែេក់ំពង់ដផ្ វយត័រកុងរពេះ ើហន៉ុកា៉ុង
ការស្ថង ង់ៃំណតដផ្ពហ៉ុរណំង រមួ្
ោនៃណំតដផ្ រោរ់ម្េើកោក់ទំនញិ
រាយ និងៃំណតដផ្ រោរមូ់្េោា នផ្ោត់
ផ្ោង់ការរ៉ុករកដរ  ម្ររង តាម្រយៈការផ្តេ់
ជារបាក់កម្ចើហរិញ្ញរបទាន ODA ជរ ៉ុន 
ម្រកាម្ "គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ៃណំតដផ្ពហ៉ុ
រំណងររ ក់ំពង់ដផ្ វយត័រកុងរពេះ
 ើហន៉ុ"។ 
ការស្ថង ង់ៃំណតដផ្ររដវង ៣០០ 

ដម្ រត រោរ់ម្េើកោក់ទនំិញរាយនងិ
ទំនិញទូម្ៅ នងិៃណំតដផ្ររដវង២០០ 
ដម្ រត រោរ់ម្ររើជាមូ្េោា នផ្ោតផ់្ោង់ការ
រ៉ុករកដរ  ម្ររងកា៉ុងដែន ម្៉ុរទ រតូវបាន
រញ្ចរ់ជាស្ថែ ពរកាេពើឆ្ា  ំ ២០១៨។ 
 ម្ិទធផ្េដែេបាននាមំ្កពើគម្រោង
ម្នេះ រតូវបានរពំឹងថានឹងជួយ រម្ួេ
ែេក់ារនាមំ្ៃញផ្េិតផ្េក ិកម្ម និង
ឧ ាហកម្មកម្ព៉ុជា តាម្រយៈការរម្ងកើន
 ម្តែភ្នពររ ក់ំពង់ដផ្ វយត័រកុង
រពេះ ើហន៉ុ ។ រៃច៉ុរបនា ទើភ្នា ក់ងារ JICA 
កំព៉ុងរនតោរំទែេក់ារស្ថង ង់ៃំណត
ដផ្ក៉ុងតឺន័រៃមើម្ែើម្បើពរងងឹ  ម្តែភ្នព
ររតិរតតិការម្េើកោកទ់ំនញិ នងិដៃទាំ
ររ ក់ំពង់ដផ្ វយត័រកុងរពេះ ើហន៉ុ។ 
ទើភ្នា ក់ងារ JICA នងឹម្ៅដតរនតម្្វើការ
ជាម្ួយកពំង់ដផ្ វយត័ កា៉ុងការអភិវឌ្ឍ
កំពង់ដផ្ម្ៅរកុងរពេះ ើហន៉ុ ម្ែើម្បើពរងឹង
ភ្នពររកតួររដជងដផ្ាកម្ ែាកិៃចម្ៅកម្ព៉ុ
ជា។ ● 

ដផ្ាកម្ហោា រៃនា ម្ព័នធ 
ការយិាេយ័នៃការរចារំរម្ទ កម្ព៉ុជា 
 

កំពង់ដផ្ វយត័រកងុរពេះ ើហន៉ុរតូវ
បានម្គស្ថោ េថ់ាជាកំពង់ដផ្ ម្៉ុរទ
អនតរជាតទិឹកម្រៅដតម្ួយគត់ម្ៅ      
កម្ព៉ុជាដែេោនតនួាទើយា ង ំខាន់
កា៉ុងការម្េើកកម្ព  ់កម្មភ្នពពាណិ- 
ជាកម្ម ភ ត៉ុភ្នរកម្ម និងឧ ាហកម្ម 
 រោរ់ការអភិវឌ្ឍម្ ែាកិៃចម្ៅកម្ព៉ុ
ជា។ 
រ ៉ុដនតកំហតិ ម្តែភ្នព និងភ្នព

ៃំណា ន់នរៃនា ម្ពន័ធរូរវន័តកពំង់ដផ្ 
បានរារាងំែេក់ពំង់ដផ្ វយត័រកងុ
រពេះ ើហន៉ុកា៉ុងការម្ោេះរស្ថយ
ររករម្ោយររ ិទធភ្នព ម្ែើម្បើម្ឆ្លើយ
ម្ៅនឹងតរម្ូវការម្កើនម្ ើងឥតឈរ់
ឈរននការែកឹជញ្ាូ នទនំិញទូម្ៅតាម្
 ម្៉ុរទ។ ម្ែើម្បើម្ឆ្លើយតរម្ៅនឹងតរម្ូវ
ការម្នេះ គឺទាម្ទារឱ្យោនការការ
អភិវឌ្ឍជារនាទ ននូ់វៃំណតដផ្ពហ៉ុ
រំណងម្ៅកំពង់ដផ្ វយត័រកុងរពេះ
 ើហន៉ុ។    

ម្ោយម្ម្ើេម្ ើញអពំើតរម្ូវការ
រនាទ ន់ននការដកេម្អរៃនា ម្ព័នធរូរវ ័
នតកំពង់ដផ្ដែេោនរស្ថរ់ររ ់
កំពង់ដផ្ ែូៃដែេបានម្េើកម្ ើង
កា៉ុងការ ិការរ ទ់ើភ្នា ក់ងារ JICA 
 តើពើការអភិវឌ្ឍកំពង់ដផ្រកងុរពេះ
 ើហន៉ុ ("ការ ិកា តើពើដផ្នការម្ម្ 
និងការ ិកាអពំើ ម្ទិធិេទធភ្នព
ររ ក់ំពង់ដផ្រកុងរពេះ ើហន៉ុម្ៅ
រពេះរាជាណាៃរកកម្ព៉ុជា" (ឆ្ា  ំ
១៩៩៧) និង "ការ ិកា តើពើ
ដផ្នការម្ម្ រោរ់វ ិយ័នាវាៃរណ៍
 ម្៉ុរទ នងិកពំង់ដផ្ម្ៅរពេះរាជាណា
ៃរកកម្ព៉ុជា" (ឆ្ា  ំ២០០៧)) ដែេ
បានអន៉ុម្័តម្ោយរក ួងស្ថធារណ
ការ នងិែកឹជញ្ាូ ន និងបានគូ 
រញ្ញា ក់ពើស្ថរៈ ំខាន់ននការស្ថង
 ង់ៃំណតដផ្ពហ៉ុរំណងម្ៅកពំង់
ដផ្ វយត័រកងុរពេះ ើហន៉ុ ម្ទើរទើ
ភ្នា ក់ងារ JICA បាន ម្រម្ៃោរំទ

សកម្មភាពរបសច់ច្កាកនងុការច្លូរួម្ច្ផំណកព្វើឲ្យររពសើរព ើងររពន័ធភ្ស័តភុារកម្មពៅកម្ពជុា 
Modernization) រម្ងកើន ម្តែភ្នពម្ស្តនតើកា៉ុងការរតួតពនិិតយ 
និងវាយតនម្ល រពម្ទាងំោរំទែេក់ារ រម្ួេៃរាៃរណ៍ម្ៅ
តាម្រៃករពំដែន កម្ព៉ុជា-ម្វៀតណាម្ នងិកម្ព៉ុជា-នៃ ម្ោយ
ម្ម្ើេម្ ើញភ្នពកក ទេះៃរាៃរណ៍ខាល ងំ និងរយៈម្ពេរងច់ាំ
យូរម្ៅតាម្រៃកទាងំម្នាេះ។ 
ម្ៅដខកញ្ញញ  ឆ្ា  ំ២០២១ រក ួងស្ថធារណការ និងែឹក

ជញ្ាូ នបានម្រៀរៃំ ិកាា ស្ថលាផ្ែពវផ្ាយ “របាយការណ៍
វឌ្ឍនភ្នពម្េើកទើ២”  ាើពើការអន៉ុវតតដផ្នការម្ម្ខាងម្េើ 
ដែេរបាយការណ៍ម្នេះរតូវបានម្រៀរៃ ំ និងៃងរកងម្ ើង
ម្ោយម្ស្តនតើននរក ួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន។ ម្លាក 
កូបាយា  ែ៉ុ ិម្ខនអ៉ុិឈ ិររធានទើររឹកាគម្រោង បានរងាា ញ
ការតាងំៃតិតខព រ់រ ោ់ត់ម្េើការរ ើកៃម្រម្ើន ម្តែភ្នព
រម្ៃចកម្ទ ររ ម់្ស្តនតើពាក់ពន័ធរដនែម្ម្ទៀតតាម្រយៈគម្រោង
ម្នេះ។ ●                 

      ដផ្ាកម្ហោា រៃនា ម្ព័នធ 
ការយិាេយ័នៃការរចារំរម្ទ កម្ព៉ុជា 

គពរោងអភ្វិឌ្ឍនច៍្ណំតផែពហបុណំងរបសក់ពំងផ់ែសវយត័រកុងរពះសហីន ុ

រ័ត្៌មានស្តរីីគម្ព្មាង 
 

២ 

 

ទិែាភ្នពទូម្ៅកំពងដ់ផ្ វយត័រកុងរពេះ ើហន៉ុ កា៉ុ ងឆ្ា ២ំ០២១ 



ព្រឹត្តកិារណ៍រ័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  
សីហា -  វិច្ឆិកា ២០២១ ●  ភ្នំពពញ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  

គម្រោងដកេម្អ និងស្ថត រម្ ើងវញិនូវររពន័ធ
ម្រស្ថៃរ ព និងររពន័ធម្ោេះទឹក ភ្នគខាង
េិៃរឹងទម្នលស្ថរ បានចារម់្ផ្តើម្ស្ថង ង់
កា៉ុង ដខម្ើនា ឆ្ា ២ំ០១៦ និងបានរញ្ចរក់ា៉ុង 
ដខ ា្ូ ឆ្ា ២ំ០២០ គឺជាររពន័ធោនេកាណៈ
រគររ់ជុងម្រជាយ និងម្ពញម្េញម្ោយបានក
ស្ថងនូវអន៉ុគម្រោងៃំននួ ៦ គឺ រាម្គ៉ុណ និង
ររឡាយរ ូកា៉ុងម្ខតតបាតែំ់រង វតតដរជ វតតហលួង 
និងែំណាក់អំពិេកា៉ុងម្ខតតម្ពា្ិ៍ស្ថត ់ និង
េំហាៃកា៉ុងម្ខតតកំពងឆ់្ា ងំ ម្ោយោនរក ងួ
្នធានទឹក និងឧតត៉ុនិយម្ គឺជាភ្នា កង់ារអន៉ុ
វតតគម្រោងម្នេះ។ 
គម្រោងទាងំមូ្េអាៃម្រស្ថៃរ ពម្េើនផ្ទែើ 

១៣.៣៩៣ ហៃិតា ម្ោយរំពាក់នូវររកិាា រ
ទំម្នើរ និងររពន័ធផ្តេនូ់វ ញ្ញញ  ម្រតៀម្រងាក រ
នានាតាម្កាេហ៉ុងទឹកទាងំ ៣  ំណង់
ស្ថទ កទឹ់ក និង ំណង ិ់េបការជាម្រៃើនម្ទៀ
ត។ ម្ោយដ ក  រោររ់រពន័ធររឡាយរមួ្
ោន៖ ១) ររឡាយម្ម្ររដវង ៥៨,២ 
គើ ូដម្ រត ២) ររឡាយរងររដវង ១៣៥,៣ 
គើ ូដម្ រត ៣) ររឡាយម្រស្ថៃរ ពររដវង 

២៤១ គើ ូដម្ រត ៤) ររឡាយម្ម្ម្ោេះទឹក
ររដវង ៩,៩ គើ ូដម្ រត ៥) ររឡាយរងម្ោេះ
ទឹកររដវង ១៤៨,២ គើ ូដម្ រត ៦) ររឡាយ
ម្ោេះទឹកតូៃៗររដវង ២៣,៤ គើ ូដម្ រត និង 
៧)  ំណង ិ់េបការម្រៃើនជាង ៨០០ 
 ំណង។់ ររពន័ធធារាស្ថស្ត តម្នេះ ផ្តេនូ់វស្ថ
រៈររម្យាជនជូ៍នររជាជនជាង ១២.០០០ 
រគួស្ថរ  ែិតកា៉ុងភូមិ្ៃំនួន ៤០ ននម្ខតតម្ោេ
ម្ៅទាងំ ៣។ ែំម្ណើ រការម្៉ុខងារននររពន័ធ
ម្រស្ថៃរ ពម្នេះ មិ្នរតឹម្ដតផ្តេនូ់វម្៉ុខងារ
ម្រស្ថៃរ ពម្ោយរងាូរ និងរូម្ៃូេដរ ក៏
ែូៃជាម្ោេះទឹករ ៉ុម្ណាណ េះម្ទ ដៃម្ទាងំរមួ្
ៃំដណកកាតរ់នែយនូវការខូៃខាតរងកម្ោយ
ទឹកជំននន់ារែូវវ ា ជាពិម្  ម្ឆ្លើយតរ
នឹងតរមូ្វការម្ររើរបា ទឹ់ក រោរ ់
ផ្េិតកម្មក ិម្ម និងររចានំៃៃររ រ់រជាជន
រ ម់្ៅតាម្ែងររឡាយ។ 
រដនែម្ម្េើម្ហោា រៃនា ម្ព័នធរូរវនត 

គម្រោងបានរម្ងកើត និងពរងឹងកិៃចែំម្ណើ រការ
ររ  ់ហគម្ន៍ក ិករអាកម្ររើរបា ទឹ់ក 
និង ផ្តេជូ់ននូវម្ វាផ្ែពវផ្ាយក ិកម្ម 

ម្ែើម្បើម្េើកកម្ព ក់ារៃូេរមួ្ម្េើែំម្ណើ រការ
ម្ររើរបា  ់ និងដៃទារំរពន័ធធារាស្ថស្ត ត ជា
ពិម្  គឺរម្ងកើនផ្េិតភ្នពក ិកម្ម។ កា៉ុង
ម្នាេះ  ហគម្នក៍ ិករអាកម្ររើរបា ទឹ់ក 
ៃំននួ ៦ រតូវបានរម្ងកើតម្ ើង ម្ោយោនរកុម្
ក ិករអាកម្ររើរបា ទឹ់កៃំនួន ៥២ រកុម្។ 
ជាការកត ់ោោ េ ់ ទិនាផ្េរ ូវទាងំកា៉ុង 

និងម្រកាយម្ពេស្ថង ងររពន័ធធារាស្ថស្ត ត
បានរញ្ចរគឺ់ទទេួបានរវាង ៣,៥ ម្ៅ ៥ 
ម្តានកា៉ុងម្យួហៃិតា និងបានផ្ោតផ់្ោងទឹ់ក
 រោរផ់្េិតកម្មែំណាមំ្ផ្ែងម្ទៀតផ្ងដែរ។ 
ទាងំម្នេះឆ្ល៉ុេះរញ្ញច ងំម្អាយម្ ើញថា ររពន័ធធា
រាស្ថស្ត តម្ពញម្េញ និងរគររ់ជុងម្រជាយ
កំព៉ុងដតផ្តេ់ជូននូវររម្យាជន៍ែេ់ ក ិករ
កា៉ុងការរម្ងកើននូវផ្េិតភ្នពក ិកម្ម និងម្ វ្ើ
ម្អាយររម្ ើរម្ ើងនូវជើវភ្នពរ ម់្ៅររ ក់
 ិករ។● 

ដផ្ាកក ិកម្ម 
ការយិាេ័យនៃការរចារំរម្ទ កម្ព៉ុជា 

 

បពងកើនែលិតភាពកសិកម្មតាម្រយៈររព័នធធារាសាស្រសតពពញពលញ 

រ័ត្៌មានស្តរីីគម្ព្មាង 
 

៣ 
 

កាេហ៉ុងទឹក និងររឡាយម្ម្ម្ៅអន៉ុគម្រោងេំហាៃកា៉ុ ងម្ខតតកំពងឆ់្ា ងំ 



ព្រឹត្តកិារណ៍រ័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 
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 ម្ៅអា ៉ុើអាម្គាយ ៍ការខតិខរំរងឹដររងររ ់
ររម្ទ ជរ ៉ុនរតូវបានវាយតនម្លខព ់ រោរ់ការផ្ត
េ់យានតជំនិេះ នងិការដណនានំនររព័នធម្ររើរបា ់ 
រពម្ទាងំកិៃច ហររតរិតតិការរនតកា៉ុងររតរិតតិ
ការរៃយនតរកងុផ្ងដែរ។ ម្េើ ពើម្នេះម្ៅម្ទៀត 
ការ ោា  ន៍ជាម្ួយររជាពេរែាម្ែើម្បើរំម្ពញ
តរម្ូវការររ ់អាកម្ររើរបា ់រៃយនតរកងុ បាននាំ
ឱ្យអាកម្ររើរបា ់ម្ វារៃយនតរកុងោនការម្ពញ
ៃិតតជាខាល ងំ។ 
ម្លាក SEKI Yosui ជាអាកជំនាញការររ ់ 

ALMEC VPI Corporation បានៃូេរមួ្កា៉ុង
គម្រោងនានាររ ់ JICA បានម្េើកម្ ើងថា 
“ការរពំឹងទ៉ុកម្ួយៃមំ្ពាេះកិៃច ហររតរិតតិការ
ររ ់ររម្ទ ជរ ៉ុនកា៉ុងវ ័ិយែឹកជញ្ាូ ន គឺការ
អភវិឌ្ឍន៍ម្ហោា រៃនា ម្ព័នធដែេោនគ៉ុណភ្នព
ខព ់។ ម្នេះម្ិនអាៃ ម្រម្ៃបានម្ោយរោន់ដត
ការផ្តេ់រៃយនតរកុង នងិការម្រៀរៃផំ្លូវរ ៉ុម្ណាណ េះម្ទ 
រ ៉ុដនតវាទាម្ទារឲ្យោនម្េើកកម្ព ់យា ងទូេំ
ទូលាយកា៉ុងការែកឹជញ្ាូ នកា៉ុងតំរន់ររជ៉ុំជន រមួ្
ទាងំររតរិតតកិាររៃយនតរកងុផ្ងដែរ»។ 

 

ពសវារថយនតរកងុ ប ុនផែលអាច្ទកុច្តិតបានកំពងុពរងីកពីអាសុីពៅអឺរ  ុបខាងពកើត និងអាស្រហវកិ! 
ការចារ់ម្ផ្តើម្ែំរូងគឺជាគំនិតផ្តួៃម្ផ្តើម្ម្យួម្ៅអា ៉ុើអាម្គាយ ៍ម្ហើយកិៃច ហររតិរតតិការកា៉ុងែំណាក់កាេ
ររតិរតតិការ គឺជាគនលឹេះម្យួននភ្នពម្ជាគជ័យ 
 ម្ៅពើម្រកាយការពរងើកកិៃច ហររតិរតតិការ
ររ  ់JICA កា៉ុងគម្រោងម្ វាកម្មរៃយនតរកុងម្ៅ
កា៉ុងររម្ទ នើម្យួ  ៗគឺបានម្ករទពិម្ស្ថ្ន៍
ម្ជាគជយ័ម្ៅអា ៉ុើអាម្គាយ។៍ 
កា៉ុងឆ្ា  ំ២០១១ ម្ៅទើរកុងម្វៀងៃនទន ៍ររម្ទ ឡាវ 
ម្រៅពើការផ្តេរ់ៃយនតរកុង្ំ  ៗ ម្យើងបានចារម់្ផ្តើ
ម្គម្រោងម្យួដែេម្តត តម្េើការម្ វ្ើឱ្យររម្ ើរ
ម្ ើងនូវររតិរតតិការរៃយនតរកុង។ ជាម្យួនឹងការ
ពរងឹងររពន័ធររតិរតតិការរៃយនតរកុងស្ថធារណៈ 
ម្យើងទទេួបានម្ជាគជយ័កា៉ុងការម្ វ្ើឱ្យររម្ ើរ
ម្ ើងនូវត៉ុេយភ្នពននែំម្ណើ ការរៃយនតរកុង ម្ោយ
ការដកេម្អនូវតារាងម្ពេម្វលាររតិរតតិការ 
ដផ្នការផ្លូវ និងររពន័ធនៃលឈាួេ។ 

 

 
 

រៃយនតរកុងររ ់ជរ ៉ុន ដែេរតូវបានររចិាច គែេ់ទើរកុង
ភាំម្ពញ ររម្ទ កម្ព៉ុជាកា៉ុ ងឆ្ា  ំ2017 

កិៃចខិតខំររងឹដររងម្នេះម្ែើម្បើម្េើកកម្ព ់ការ
ែឹកជញ្ាូ នស្ថធារណៈ ម្ោយម្តត តម្េើរៃយនត
រកងុ ដែេរៃច៉ុរបនាកំព៉ុងរ ើករាេោេែេ់ទវើរ
អាស្តហវកិ។ គម្រោងម្នេះោនម្ោេរណំងម្េើក
កម្ព ់នូវគ៉ុណភ្នពននម្ វាកម្មរៃយនតរកុងម្ៅ
កា៉ុងទើរកុងនណរ  ូរ ើ ររម្ទ ម្កនយា  នងិររម្ទ 
ម្ផ្ែងម្ទៀត។ ● 

 

 
 

វគោរណា៉ុ េះរណាា េដៃទាយំានតជនិំេះ រោរ់ម្ម្កានិៃនន
ឡានរកុងស្ថធារណៈកា៉ុ ងរាជធានើភាំម្ពញ 

 
 រោរ់ព័ត៌ោនេម្អតិ ូម្ៃូេម្ៅតណំរភ្នា រ់
ខាងម្រកាម្៖
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lish/news/field/2021/20210917_02.html 

៤ 

 

រ័ត្៌មានអនតរជាត្ ិ
 

 
រពតឹតកិារណ៍ពត័ោ៌នពើកម្ព៉ុជា គឺជារពឹតតិររ័ត
ររចាឆំ្ោ  ដែេម្តត តម្េើទ ែនវ ិយ័អនតរ
ជាតិររ ់ JICA និងការរមួ្ៃំដណកររ ់ខលួនកា៉ុង
ការអភិវឌ្ឍម្ ែាកិៃចកា៉ុងរ កុ។ រពឹតតិររ័តពត័ោ៌ន
ម្នេះម្រៀររារអំ់ពើការងារររ ់ JICA កា៉ុងររម្ទ 
កម្ព៉ុជា។ 
ការយិាេយ័នៃការរចាមំ្ៅកម្ព៉ុជា 
ររអរ ់ំរ៉ុរត៖ 613, ជានទ់ើ 6th-8th, អាោរ
ម្េខ #61-64, ម្ហាវៃិើរពេះនម្រាតតម្ រាជធានើ
ភាំម្ពញ 
ទូរ ព័ទ៖ +855-(0) 23-211 673  )  
ទើភ្នា កង់ារ ហររតិរតតកិារអនតរជាតិននររម្ទ ជ
រ ៉ុន (JICA) គឺជាទើភ្នា កង់ារជំនួយម្ទវភ្នគើ្ ំជាង
ម្គរំផ្៉ុតម្ៅម្េើពិភពម្លាកដែេផ្តេ់នូវជំនួយ
ម្ផ្ែងោា ជាម្រៃើនទរម្ងម់្ៅររម្ទ ជាង ១៥០ ជ៉ុំ
វញិពិភពម្លាក។ ដ វងរកម្យើងខ្៉ុ ំម្ៅទើម្នេះ! 

 

ម្គហទំព័រ      ម្ហវ រ ៉ុក     យូ្ូរ 

ទិវាលាងចែសកល៖ យុទធនាការលាងចែពែើម្បសុីខភាព និង ីវិតរបស់ JICA ពៅទូទងំ
ពិភ្ពពលាក៖ ម្នុសសជាង 300 លាននាក់បានែឹងពីសារៈសំខាន់ចនការលាងចែកនងុម្ួយឆ្ន  ំ
 នៃៃទើ ១៥ ដខត៉ុលា គឺជាទិវាលាងនែ ក

េ។ ទិវាម្នេះរតូវបានរម្ងកើតម្ ើងកា៉ុងឆ្ា អំនាម័្
យអនតរជាតកិា៉ុងឆ្ា  ំ 2008 ម្ហើយម្ោេរំណង
ររ ់វាគឺម្ែើម្បើម្េើកកម្ព ់ការលាងនែឱ្យបាន
រតមឹ្រតូវ ម្ោយម្ររើស្ថរ ូម្ៅទូទាងំពិភពម្លា
ក។ ជា កេ ក៉ុោរររដហេ 800 លាននាក់
ោម នកដនលងផ្ោត់ផ្ោង់ទឹក ម្ហើយែូម្ៃាេះោម នទោល រ់
លាងនែ ដែេរណាត េឱ្យបាត់រង់ជើវតិ
ម្ោយស្ថរជងំឺរាគរូ  នងិជំងឆឺ្លង។ 
ម្ៅម្ពេដែេ COVID-19 រ ើករាេោេ

ពា ម្ពញពិភពម្លាក អងោការ JICA បានចារ់
ម្ផ្តើម្យ៉ុទធនាការ “លាងនែម្ែើម្បើ ៉ុខភ្នព នងិ
ជើវតិ” ររ ់ខលួន ម្ែើម្បើ ងកត់្ៃន់ម្េើស្ថរៈ
 ំខាន់ននការលាងនែយា ងខាល ងំកាល ។ ម្ែើម្បើម្ៅ
ែេ់ម្ន៉ុ ែឱ្យបានម្រៃើនតាម្ដតអាៃម្្វើម្ៅបាន 
JICA កាេពើឆ្ា មំ្៉ុនបានផ្េិត"ត៉ុកកតា" ម្ែើម្បើ
រងាា ញពើការលាងនែរតមឹ្រតូវ។ 
 

វារតវូបានរកដររជា 34 ភ្នស្ថរហូតម្កែេ់
រៃច៉ុរបនា ម្ហើយរតូវបានម្ររើរបា ់យា ងទូេំ
ទូលាយម្ៅកា៉ុងស្ថលាម្រៀន នងិកដនលងដៃទា ំ៉ុខ
ភ្នព។ វាក៏រតវូបានម្គម្ររើម្ៅកា៉ុងយ៉ុទធនាការរមួ្
ោា ជាម្ួយអាជើវកម្ម ម្ែើម្បើម្ៅែេ់រកមុ្ររជា
ពេរែា នងិ ហគម្ន៍ នងិកា៉ុងគម្រោងែកឹ
ជញ្ាូ ន ម្ែើម្បើម្េើកទឹកៃិតតែេ់ការលាងនែ។ ជា
េទធផ្េ ស្ថរៈ ំខាន់ននការលាងនែរតូវបាន
រញ្ាូ នម្ៅកាន់ម្ន៉ុ ែររដហេ 300 លាននាក់
កា៉ុងឆ្ា កំនលងម្ៅម្នេះ។ 
 អវើដែេ ំខាន់គឺជហំានរនាទ រ់។ ម្ែើម្បើម្្វើឱ្យ

ការលាងនែកាល យជាទោល រ់ននជើវតិររចានំៃៃ ម្យើង
កំព៉ុងគតិគនំតិៃមើៗ ម្ែើម្បើផ្ែពវផ្ាយអំពើស្ថរៈ
 ំខាន់ននការលាងនែម្ៅទូទាងំពិភពម្លាក។● 

 រោរ់ព័ត៌ោនេម្អិត ូម្ៃូេម្ៅតណំរភ្នា រ់
ខាងម្រកាម្៖
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