
  

ទំពរ័ ១ 

ព្រឹត្តិការណ៍រ័ត្៌មានរ ី
ធ្នូ ២០២១ -  មីនា  ២០២២ ●  ភ្នពំពញ  

 
 
 
 
 
 

 

កម្ពុជា 
ជំនួយរបស់ចៃការសម្រាប់
ការអភ្ិវឌ្ឍផ្ននកអនាមយ័ទឹក
ពៅម្ររពទសកមពុជា 

 

 
 

ស្ថា នីយប៍្រប្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក ់
 
 

ការពម្ររឹរសមត្ថភាពរបស់
សហម្រាសធ្ុនត្ៃូ និរ
មធ្យម (SME) ព ើបពៃេក
វិទាហិរញ្ញវត្ថ ុ

 

 
 

វគ្គរណតត ុះរណ្តត លហិរញ្ញ វត្ាត តាម្
ប្ររន័ធអនឡាញដល់សហ
ប្ាសធតនតូ្ច និងម្ធយម្ 

 
 

គពម្រារសហម្ររត្បិត្តិការ
បពៃេកពទសកនុរវិស័យសខុាភ្ិ
បា ពៅកមពុជា 

 
 

សកម្មភារចតុះផ្សរវផ្ាយ និង
ការចាកវ់៉ា កស់្ថាំងការពារជាំងឺកូវ ី
ដ១៩ ជូនប្រជារលរដឋដដលរស់

នៅតាម្ត្ាំរនដ់ាចប់្សយាល 

 

 
 
 

កៃិេសហម្ររត្បិត្តកិារពៅកនរុវិសយ័អបរ់រំបសក់មពជុា 
គពម្រារអភ្ិវឌ្ឍនានាសម្រាបប់ពរកើនគណុភាពការអប់រ ំ

     ចៃកាកំពុងផ្តល់នូវគម្រោងខ្លះៗតាមរយៈយនតការអនុវត្ត
ម្ផ្េងៗ ម្ដើមបគីរំរដល់កិៃចខ្ិត្ខ្រំរឹងប្ររងររស់រាជរដ្ឋា ភបិា
លកមពុជាប្ដលោនរកសួងអររ់ ំ យុវជននងិកឡីាជាម្សនាធិ
ការ ម្ៅកនុងការម្ ល្ើយត្រម្ៅនងឹការប្កររមងក់ារអររ់រំគូ
រម្រងៀនប្ដលជាៃំនុៃអារិភាពររស់ររម្រសជាត្ិ។ តាម       
រយៈគម្រោងជនំយួហិរញ្ញរបទាន ចៃកាបានប្កលមអម្ហដ្ឋា
រៃនាសមពន័ធ និងសោា រៈចនវរិាស្ថា នគរមុ្កាសលយរាជធានី
ភនមំ្ពញប្ដលម្រើរនងឹ   សម្ោា ធដ្ឋកឲ់្យម្ររើរបាស់នាម្ពលថ្មីៗ
ម្នះ និងវរិាស្ថា នគរមុ្កាសលយម្ខ្ត្តបាត្ដ់ំរង។ គម្រោងម្នះ
នឹងរម្ងកើនររយិាកាសអំម្ោយផ្លជាម្រៃើនតាមរយៈអគរ
ស្ថងសងថ់្ម ី និងសោា រៈឧរម្រេសរំម្នើរ ប្ដលអាៃសរមលួ
ដល់សកមមភាពរម្រងៀននិងម្រៀន ជាពិម្សសសរោរមុ់ខ្វជិាជ
ប្សេម(STEM)។  

     រនេមឹនឹងម្នះប្ដរ ោនគម្រោងជំនួយរម្ៃចកម្រស
សរោរក់ារកស្ថងនូវសមត្ាភាពប្ដលជាសនូលររស់វរិា
ស្ថា នគរមុ្កាសលយ ដូៃជាការអភវិឌ្ឍកមមវធិសិីកាលមអតិ្
សរោរក់ារអររ់រំយៈម្ពលរនួឆ្ន  ំ សោា រៈសរោររ់ម្រមើការ
រម្រងៀននិងការររលងម្លើមុខ្វជិាជ មយួៃំននួ កស្ថងររពន័ធ
រគររ់គងររស់វរិាស្ថា នគរមុ្កាសលយ និងយុរធស្ថស្រសត
សរោរក់ារត្ំម្ ើងគុណវឌុ្ឍរិគូរម្រងៀន ។ល។ ម្ហើយកោ៏ន

ការយកៃតិ្តរុកដ្ឋកជ់ាៃំរងម្ៅម្លើសមត្ាភាពមហា
វរិាល័យទាងំអស់ររស់វរិាស្ថា នប្ដលពាកព់ន័ធនងឹការ
រស្ថវរជាវអររ់ ំនងិការអភវិឌ្ឍកមមវធិសិីកា តាមរយៈកិៃច
ខ្ិត្ខ្ំរមួរវាងគម្រោងម្នះ និងកមមវធិផី្តល់អាហាររូករណ៍
ថ្នន កអ់នុរណឌិ ត្សិកាម្ៅររម្រសជរ ុន។ គម្រោង         
រម្ៃចកម្រសម្នះកំពុងម្ដើរត្ួរនារយីា ងសំខានក់នុងការ
ពរាយនូវមូលដ្ឋា នរគឹះសរោរក់មមវធិីថ្មីចនការអររ់រំគូ
រម្រងៀន(តាមររូមនត១២+៤)ម្ៅររម្រសកមពុជា។ ការគំ
ររររស់ចៃកាម្ៅរកសួងអររ់ ំ យុវជននងិកឡីា មនិ
ប្មនោនប្ត្គម្រោងទាងំពីរខាងម្លើម្នះម្រ គឺម្ៅោន
កមមវធិអីនកសម័រគៃិត្តជរ ុន កមមវធិរីណតុ ះរោត ល កមមវធិី
ចដគូជាមយួរដ្ឋា ភបិាលថ្នន កម់្រកាមជាត្ិ ស្ថកលវរិាល័
យ អងគការម្រៅរដ្ឋា ភបិាល និងវស័ិយឯកជនររស់ជរ ុន
ផ្ងប្ដរ។ ម្ដ្ឋយោនគម្រោង និងកមមវធិីម្ផ្េងៗទាងំម្នាះ 
ចៃកាសងឃមឹយា ងមុត្ោថំ្ន គុណភាពចនការអររ់នំិង
លរធផ្លសិការរស់សិសេនងឹោនភាពររម្សើរម្ ើង 
តាមរយៈសមរិធិផ្លបានពកីាររម្ងកើនគុណភាពចនការ
អររ់រំគូរម្រងៀន។ ● 

 

         ប្ផ្នកអររ់ ំ
ការយិាល័យចៃការរចរំរម្រសកមពុជា 

 
 

ទំព័រ ទ២ី & ទី៣  
រ័ត្៌មានស្តរីី
គម្ព្មាង 



ព្រឹត្តកិារណ៍រ័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  
សីហា -  វិៃឆិកា ២០២១ ●  ភ្នំពពញ  

 ចៃកាបានអនុវត្តកមមវធិ ី "ការអភវិឌ្ឍសមត្ាភាព
ហិរញ្ញ វត្ាុសរោរក់ារដំម្ណើ រការ នងិការអភវិឌ្ឍរីផ្ារ
អំ ុងម្ពលរកីរាលដ្ឋលចនជំងកូឺវដី១៩ ររស់សហ
រគសធុនតូ្ៃ នងិមធយម " ម្ដ្ឋយសហការជាមយួ
មជឈមណឌ លសហររត្រិត្តកិារកមពុជា-ជរ ុន (CJCC), 
រកុមហ ុន BanhJi FinTech និង រកមុហ ុនNuppun 
Research and Consulting។ កមមវធិីម្នះជយួ សរមរ
សរមលួដល់សហរគសធុនតូ្ៃ នងិមធយមកនុងការ
ររួលបានហិរញ្ញ វត្ាុនាៃុងរញ្ចរច់នកមមវធិីតាមរយៈការ
សេងម់ត្ិម្លើត្រមូវការ នងិការផ្គត្ផ់្គងហ់ិរញ្ញរបទានប្ដល
បានម្ធវើម្ៅកនុងរាជធានភីនមំ្ពញ ម្ខ្ត្តបាត្ដ់ំរង នងិម្ខ្ត្ត
រនាេ យោនជយ័ រពមទាងំវគគរណតុ ះរោត លស្ថកលបង
សរោរស់ហរគសធុនតូ្ៃ និងមធយម ម្ដើមបកីស្ថង
សមត្ាភាព និងរម្ងកើនការររលួបានហិរញ្ញ វត្ាុពី
រគឹះស្ថា នមរីកហូិរញ្ញ វត្ាុ ឬធនាគរ។  សហរគសធុនតូ្ៃ 

 

 
 

 

“Japan set to sign 

$180M Covid-19 crisis 

loan agreement in 

December” 

 

Phnom Penh Post 

02 December, 2021 

 

 

“Official break ground 

for construction of new 

JICA-funded building 

for Siem Reap 

Provincial Hospital” 

 

 
Khmer Times 

08 December, 2021 

 

“Japan supports Pursat 

water supply expansion 

project” 

 

 
Khmer Times 

14 December, 2021 

 

 

“JICA donates PCR 

machines and intelligent 

imaging system to 

Kampong Cham 

Provincial Hospital” 

 

Khmer Times 

18 January, 2022 

 

“Teacher training 

facilities upgraded in 

Phnom Penh” 

 

Phnom Penh Post 

08 February, 2022 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          
 
 
 
 
 
 
 
 

និងរកសួងស្ថធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូ ន 
កនុងការរគររ់គងររពន័ធរងហូរលូ” ប្ដលជា
គម្រោងកៃិចសហររត្ិរត្តិការរម្ៃចកម្រ
ស។ ចរត់ាងំពឆី្ន ២ំ០១៩មក អនក
ជំនាញការជនជាត្ជិរ ុន៣ររូរត្ូវបាន
រញ្ជូ នមកម្ដើមបពីរងងឹម្លើការារ
រគររ់គងប្ផ្នកៃារ ់នងិស្ថា រន័រយៈម្ពល
៤ឆ្ន ។ំ កៃិចសហររត្ិរត្តិការម្នះរត្ូវបាន
ម្ធវើម្ ើងម្ដើមបកីារពារនិងម្លើកកមពស់
គុណភាពរឹក និងអនាមយ័ររសិ្ថា ន 
រសរម្ៅនងឹមុរំី១ចនៃតុ្ម្កា ណរី៤ 
ដូៃោនប្ៃងកនុងឯកស្ថរ យុរធស្ថស្រសត
ៃតុ្ម្កាណដោំកក់ាលរី៤ររស់រាជ     
រដ្ឋា ភបិាលកមពុជា។ ចៃកានឹងខ្តិ្ខ្រំនត
ការារម្នះជាមយួ រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា
ម្ដើមបមី្ធវើឱ្យររម្សើរម្ ើងនូវររពន័ធលូនិង
ប្កលមអស្ថា នភាពរស់ម្ៅររស់ររជាជន
ម្ៅត្រំនរ់រីកុង។ វានងឹរមួៃំប្ណកដល់
ការសម្រមៃបាននូវម្គលម្ៅអភវិឌ្ឍន៍
ររករម្ដ្ឋយៃីរភាព និង ម្គលម្ៅកាត្់
រនាយភាពរកីរក ម្ហើយករ៏មួៃំប្ណក
ដល់ការផ្លល ស់រតូរកមពុជាម្ៅជាររម្រស
ៃំណូលមធយមករមតិ្ខ្ពស់កនុងឆ្ន  ំ
២០៣០ នងិ ររួលបានម្ជាគជយ័ជា
ររម្រសៃណូំលខ្ពស់កនុងឆ្ន  ំ២០៥០។ ● 

ប្ផ្នករឹកស្ថអ ត្ និងររសិ្ថា ន 
ការយិាល័យចៃការរចរំរម្រសកមពុជា 

 

  កងវះខាត្ចនររពន័ធរងហូររឹកកខ្វក់
ម្ៅកនុងរីរកុងភនមំ្ពញគជឺាមូលម្ហតុ្
ៃមបងមយួកនុងៃំម្ោមមូលម្ហតុ្
ៃមបងជាម្រៃើនរមួៃំប្ណកដល់រញ្ហហ   
អនាមយ័ម្ៅកនុងត្រំនរ់រីរជុជំន។ 
តាមរយៈការស្ថងសងម់្រាងៃរក
រររពតឹ្តកមមរឹកកខ្វកដ់ំរូងម្គរងអស់
ម្ៅកនុងរីរកុង រកឹកខ្វកន់ឹងរត្ូវបាន
ម្ធវើរររពឹត្តកមមកនុងររោិណ៥០០ប្ម រត្
គូរកនុងមយួចថ្ៃមុនម្ពលរងហូរៃូលម្ៅ
កនុងរម្នល ប្ដលជាហរិញ្ញរបទានឥត្
សំណងត្ចមលររោណ២៧លានដុលាល
អាម្មរកិររស់រដ្ឋា ភបិាលជរ ុន។ 
ការារស្ថងសងស់្ថា នយីរររពឹត្តកមម
រឹកកខ្វកម់្នះរត្ូវបានចរម់្ផ្តើមម្ ើង
កនុងប្ខ្ឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ហើយ

ម្រគងនឹងរញ្ចរម់្ៅកនុងរយៈម្ពល
៣២ប្ខ្។ គម្រោងម្នះផ្ងប្ដរ កប៏ាន
ផ្តល់ជនំយួរម្ៃចកម្រសម្ដើមបពីរងងឹ
នូវសមត្ាភាពមស្រនតីកមពុជាកនុងការារ
ររត្ិរត្តិការ និងការប្ថ្ទាមំ្រាងៃរក
រររពតឹ្តកមមរឹកកខ្វក។់ 

   រនេមឹនងឹការស្ថងសងម់្រាងៃរក
ម្នះ ចៃកាកប៏ាននឹងកពុំងពរងងឹ
សមត្ាភាពមស្រនតីចនមនេីរស្ថធារណៈ
ការ នងិដកឹជញ្ជូ នចនរដាបាលរាជ
ធានីភនមំ្ពញ និង រកសួងស្ថធារ
ណៈការនិងដកឹជញ្ជូ ន កនុងការ
រគររ់គងររពន័ធរងហូរឲ្យោនររសិរធ
ភាពតាមរយៈ ”គម្រោងអភវិឌ្ឍន៏
សមត្ាភាពរដាបាលរាជធានីភនមំ្ពញ 

ការពម្រររឹសមត្ថភាពរបសស់ហម្រាសធ្នុត្ៃូ នរិមធ្យម (SME) ព ើបពៃេកវិទាហរិញ្ញវត្ថ ុ
និងមធយមៃំននួ ៣០បានររួលការរណតុ ះរោត ល និងរ
ងវឹកអពំីការម្ររើរបាស់កមមវធិី FinTech ការផ្លល ស់រតូររិនននយ័ 
និងការរកាកណំត្រ់តាហិរញ្ញ វត្ាុ តាមរយៈកមមវធិីម្នះ។ កនុង
ៃំម្ោមសហរគសធុនតូ្ៃ នងិមធយមៃំនួន៣០ប្ដលបាន
ៃូលរមួ សហរគសធុនតូ្ៃ នងិមធយមៃំនួន១៣ រត្ូវបាន
ជួយ គរំរកនុងការម្រៀរៃំគណម្នយយ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ាុ។ 

 តាមរយៈកៃិចសហររត្ិរត្តិការរម្ៃចកម្រស JICA នងិ
CJCC បានសហការគន ម្ដើមបពីរងឹងរនំាករ់នំងរវាងកមពុជា 
និងជរ ុន ជាពមិ្សសការភាជ ររ់នំាករ់នំងរវាងធុរកិៃចនងិការ
អភវិឌ្ឍសមត្ាភាព ម្ដើមបមី្លើកកមពស់ការររកតួ្ររប្ជងកនុងវ ិ
ស័យឧសាហកមមររស់កមពុជាតាងំពឆី្ន ២ំ០០៤ ។ ចៃកានងឹ
រនតកៃិចសហររត្ិរត្តិការម្នះ ម្ដើមបសីម្រមៃបាននូវម្គលម្ៅ
រមួររស់ខ្លួន។ ●                 

       ប្ផ្នកប្ផ្នកអភិវឌ្ឍនវ៍ស័ិយឧសាហកមម 
ការយិាល័យចៃការរចរំរម្រសកមពុជា 

រ័ត្៌មានស្តរីីគម្ព្មាង 
 

២ 

 

ស្ថា នីយប៍្រប្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់ 

ក្រឡែរម ើលក្រព័ន្ធរង្ហូរទឹររខ្វរ់ 

ជនំយួសម្រាបក់ារអភវិឌឍ្ផ្នែកអនាមយ័ទកឹនៅម្របនទសកមពជុា 



ព្រឹត្តកិារណ៍រ័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  
សីហា -  វិៃឆិកា ២០២១ ●  ភ្នំពពញ  

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

  

    ដ ីម្បដី ល្ីយត្រដៅនឹងត្ប្មូ្វការរន្ទា ន់
ចំដ ោះការរាត្ត្ាត្ននជំងឺកូវ ី១៩ ប្កសងួ 
សុខាភិបាលននប្រោះរាជាណាចប្កកម្ពុជា និង
នចកា បានចុោះកិចចប្រម្ដប្រៀងដាក់ឱ្យ ំដ ីរ
ការជាផ្លូវការនូវគដប្ោងសហប្រតិ្រត្តិការ
រដចចកដទស សតីរី “គដប្ោងរប្ងឹងសម្ត្ាភារ
ដ ីម្បដី ល្ីយត្រដៅនឹងវរិត្តិជំងឺកូវ ី១៩កនុង
ប្រដទសកម្ពុជា” ន្ទនងៃទី០៥ ខខ្កកកដា ឆ្ន ំ
២០២១ ។ គដប្ោងដនោះោនដោលរំ ង
ដ ីម្បរីប្ងឹងប្ររន័ធខចកចាយវ៉ាកស់្ថងំការ រ
ជំងឺកូវ ី១៩ និងរប្ងឹងសម្ត្ាភារការដ វ្ីដរាគ
វនិិចឆយ័ ប្រម្ទងំប្ររន័ធតាម្ដាន និងវយ
ត្នម្លដ ីម្បដី ល្ីយត្រដៅនឹងវរិត្តិជំងឺកូវ ី១៩
ដៅកម្ពុជា តាម្រយៈការរប្ងឹងប្ររន័ធខចក
ចាយវ៉ាកស់្ថងំ ការរដងកីនសម្ត្ាភារដ វ្ីដរាគ
វនិិចឆយ័រកជំងឺកូវ ី១៩ដៅតាម្រណាត ម្នាីរ
រិដស្ថ្នថ៍្នន កតំ់្រន ់ និងការវយត្នម្លកម្មវ ិ្ ី
ផ្តលវ់៉ា កស់្ថងំការ រជំងឺកូវ ី១៩។ 
ដ ីម្បសីដប្ម្ចបាននូវដោលដៅខាងដលី នចកា
បានផ្តលជូ់ននូវឧរករ ៍ម្យួចំននួ ូចខាង
ដប្កាម្៖ 
- ្ុងប្ត្ជាកផ់្ាុកវ៉ា កស់្ថងំចលត័្ចំនួន ២០០ 
ជាម្យួខទម្៉ាូខម្៉ាត្សប្ោរផ់្ាុកទិនននយ័សីតុ្ ហ
ភារ សប្ោរឃ់្ល ងំសតុកឱ្សងកណាត លនន

ប្កសងួសុខាភិបាលដ ីម្បរីប្ងឹងនូវប្ររន័ធ
សប្ោរខ់ងរកា និង ឹកជញ្ជូ នវ៉ា ក់ស្ថងំកូវ ី
 ១៩ 
- ម្៉ាូតូ្ចំននួ ៥៤០ដប្គឿង សប្ោរ់ម្ ឌ ល
សុខ្ភារតាម្ដខ្ត្ត ដ ីម្បសីប្មួ្ល លក់ារ ឹក
ជញ្ជូ នវ៉ា កស់្ថងំដៅកានភូ់មិ្ប្សុកដាច់
ប្សយាល 
- ោ៉ា សីុន PCR សប្ោរដ់ វ្ីដត្សតរកជំងឺកូវ ី
 ១៩ ចំននួម្យួឈុត្ ប្រម្ទងំឧរករ ៍ 
និងប្រតិ្ករសប្ោរ់ម្នាីររិដស្ថ្នដ៍ខ្ត្តកំរង់
ចាម្ ដ ីម្បរីប្ងឹងសម្ត្ាភារម្នាីររិដស្ថ្ន៍
ថ្នន កតំ់្រន់ 
- ោ៉ា សីុនវភិាគឈាម្រកវត្តោនដម្ដរាគចំននួ
ម្យួឈុត្ និងប្រតិ្ករសប្ោរម់្ជឈម្ ឌ ល
ជាតិ្សុខ្ភារស្ថធារ ៈដ ីម្បរីប្ងឹងសម្ត្ា
ភារម្នាីររិដស្ថ្ន៍ 
- ឧរករ ៍រដចចកវទិាឆ្ល ត្នវដលីរូរភារដវជជ
ស្ថស្រសតចំននួ២ឈុត្ សប្ោរម់្នាីរដរទយដខ្ត្ត
កំរងច់ាម្ និងបាត្ ំ់រងដ ីម្បរីដងកីនសម្ត្ា
ភារដលីការដ វ្ីដរាគវនិិ ឆ្យ័ និង 
- ជំនយួរដចចកដទសរខនាម្ 
    នចកាបានរញ្ជជ កជ់ាងមីរីការដរតជាា ចិត្ត
ររសខ់្លួនកនុងការសហការជាម្យួប្កសងួ     
សុខាភិបាលដ ីម្បដីលីកកម្ពសកិ់ចចខិ្ត្ខំ្ប្រឹង

ខប្រងររសរ់ដាា ភិបាលកម្ពុជាដ ីម្បបី្រយុទធ
ប្រឆ្ងំនឹងជំងឺកូវ ី១៩ដៅកនុងប្រដទសកម្ពុជា
ដប្កាម្ប្ករខ្ ័ឌ  “JICA’s Initiative for 
Global Health and Medicine” ។ នចកាបាន
ចុោះកិចចប្រម្ដប្រៀងដាក់ឱ្យ ំដ ីរការជាផ្លូវការ
នូវគដប្ោងសហប្រតិ្រត្តិការរដចចកដទសម្យួ
ដផ្េងដទៀត្សតីរី “គដប្ោងរប្ងឹងប្ររ័នធរ តុ ោះរ
ណាត លកនុងដរលរដប្មី្ការងារដៅប្រដទសកម្ពុ
ជា”   កាលរីនងៃទី២១ ខខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ខ លគដប្ោងដនោះបានចារដ់ផ្តីម្ន្ទដ ីម្ខខ្ម្ករា 
ឆ្ន ២ំ០២២ សប្ោររ់យៈដរល ៥ឆ្ន ។ំ គដប្ោង
ដនោះនឹងរប្ងឹងប្ររ័នធរ តុ ោះរណាត លកនុងដរល
រដប្មី្ការងារសប្ោរគិ់លានុរដាា ក កនុងការ
រដងកីនសម្ត្ាភារនិងជំន្ទញ។ គដប្ោងដនោះនឹង
ដរៀរចំដសចកតីខ ន្ទថំ្នន កជ់ាតិ្ និងខផ្នការរ
 តុ ោះរណាត លកនុងដរលរដប្មី្ការងារ ទូ៏លំ
ទូលាយសប្ោរគិ់លានុរដាា ក ក ូ៏ចជារដងកីត្
យនតការដ ីម្បអីនុវត្តការរ តុ ោះរណាត លជា
ប្ររន័ធដលីមុ្ខ្វជិាជ ដដាយខផ្ែកដលីខផ្នការរ តុ ោះ
រណាត លរមួ្ទងំវគគរ តុ ោះរណាត លខ លោន
ប្ស្ថរ។់ ● 

ខផ្នកសុខាភិបាល 

ការយិាលយ័នចកាប្រចាបំ្រដទសកម្ពុជា 
 

រ័ត្៌មានស្តរីីគម្ព្មាង 
 

៣ 
 

សកម្មភារចុោះផ្េរវផ្ាយ និងការចាកវ់៉ាកស់្ថងំការ រជងឺំកូវ ី១៩ ជូនប្រជារលរ ាខ លរសដ់ៅតាម្ត្ំរនដ់ាច់ប្សយាល ដដាយដប្រីម្៉ាូតូ្ជាម្ដ្ាបាយដ្វី ដំ ីរ 

រារយរចិត្តទុរដារ់ររស់ចចរាចំមព ោះរញ្ហាសុខ្ភាព ន្ិង្ថ្ាំមពទ្យជាសារល 
គនម្រាងសហម្របតិបតតិការបនចេកនទសកែុងវិស័យសុខាភិបាលនៅកមពុជា 



ព្រឹត្តកិារណ៍រ័ត្៌មានស្តរីីកម្ពុជា 

ទំព័រ  
សីហា -  វិៃឆិកា ២០២១ ●  ភ្នំពពញ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដ ីម្បរីដនលឿនកិចចខិ្ត្ខំ្ប្រឹងខប្រងររស់រកួដគកនុង
ការប្រយុទធប្រឆ្ងំនឹងការខប្រប្រួលអាកាសធា
តុ្។ 
ដៅកនុងប្រដទសកំរុងអភិវឌ្ឍខ លសាិត្កនុង

 ំដ ីរការកស្ថងប្រដទស វជាដរឿងសំខាន់
ណាសក់នុងការប្រកានយ់កវ ិ្ ីស្ថស្រសតរមួ្អត្ា
ប្រដយាជន ៍ (Co-benefits Approach) ខ ល
គំនិត្ផ្តួចដផ្តីម្អភិវឌ្ឍនប៍្តូ្វបានអនុវត្តប្សរោន
ជាម្យួសកម្មភារ ដ ីម្បដី ល្ីយត្រដៅនឹងការខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ្។ 

 

 
នចកាកំរុងចាត្វ់ធិានការដ ីម្បកីាត្រ់នាយការ
រំភាយឧសមន័ផ្ាោះកញ្ចក ់ និងរដងកីនការប្សូរយក
ការូន (កាត្រ់នាយអាកាសធាតុ្)កនុងវសិយ័

សននិសីទភាគីសតីរីការខប្រប្រួលអាកាសធាតុ្
ដលីកទី ២៦ (COP26) នឹងប្រប្រឹត្តដៅដៅទីប្កុង 
Glasgow ចប្កភរអងដ់គលស ចាររី់នងៃទី៣១ ខខ្
តុ្លា  លន់ងៃទី១២ ខខ្វចិឆិកា ដ ីម្បរិីភាកាអំរី
វធិានការដ ីម្បដីដាោះប្ស្ថយការខប្រប្រួលអាកាស
ធាតុ្។ រខប្ម្រប្មួ្លអាកាសធាតុ្គឺជារញ្ជហ រន្ទា ន ់
ខ លរងកការគំរាម្កំខហង លជី់វភាររសដ់ៅររស់
ប្រជាជនដៅទូទងំរិភរដលាក។ វន្ទឱំ្យោន
ដប្ោោះម្ហនតរាយ្ម្មជាតិ្ញឹកញារ ់ និង ៃ្ន់្ ៃរ 
 ូចជាដប្ោោះរាងំសៃួត្និងដភលៀងធាល កខ់ាល ងំ និងរដងកីន
ហានិភយ័សនតិសុខ្ដសបៀងអាហារ។ ប្រដទសកំរុង
អភិវឌ្ឍគឺងាយរងដប្ោោះជារិដសសចំដ ោះការខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ្ ដហយីការរសដ់ៅររសម់្នុសេ
ោនហានិភយ័ជាយថ្នដហតុ្ ដដាយស្ថរកងវោះដហ
ដាា រចន្ទសម្ពន័ធខ ល្ននឹ់ងអាកាសធាតុ្ និងកងវោះ
វធិានការកនុងការប្រយុទធប្រឆ្ងំនឹងការខប្រប្រួល
អាកាសធាតុ្។ លទធផ្លននទឹកជំនន ់និងកងវោះទឹក
កអ៏ាចរងកឱ្យោនជដោល ោះដៅកនុងខ នទឹកររស់
ប្រដទសកំរុងអភិវឌ្ឍផ្ងខ រ។ ប្កដេកដមី្លកនុងរ
យៈដរល១០ ដៅ ២០ ឆ្ន ដំៅអន្ទគត្ នចកាកំរុង
ផ្តលក់ារោបំ្ទ លរ់ណាត ប្រដទសកំរុងអភិវឌ្ឍ

ន្ទន្ទរមួ្ោន ូចជា ថ្នម្រល ការ ឹកជញ្ជូ ន 
ការអភិវឌ្ឍទីប្កុង កសិកម្ម ទឹក ការកាត្់
រនាយហានិភយ័ដប្ោោះម្ហនតរាយ និងការ
អភិរកេនប្រដឈ ីរខនាម្ដៅដលីវធិានការដ ីម្បី
ទរទ់លនឹ់ងផ្លរ៉ាោះ លអ់វជិជោនននការខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ្ខ លកំរុង ំដ ីរការ 
(ការរនាំអាកាសធាតុ្)។ចារត់ាងំរីឆ្ន ំ
១៩៩០ម្ក នចកាបានចូលរមួ្កនុងកិចចខិ្ត្ខំ្
ប្រឹងខប្រងដ ីម្បដី ល្ីយត្រដៅនឹងការខប្រ
ប្រួលអាកាសធាតុ្រិភរដលាក សម្ប្សរ
តាម្ត្ប្មូ្វការររសប់្រដទសកំរុងអភិវឌ្ឍ។ 
រហូត្ម្ក លរ់ចចុរបនន នចកាបានផ្តល់ការោំ
ប្ទសកម្មភារ ករ់ន័ធនឹងអាកាសធាតុ្ដៅ
កនុងប្រដទសជាង៥០ ដហយីប្រជាជនម្ករី
ប្រដទសកំរុងអភិវឌ្ឍជាង ១០០ប្រដទស 
បានចូលរមួ្កនុងកម្មវ ិ្ ីរ តុ ោះរណាត លសតីរី
វធិានការទរទ់លនឹ់ងការខប្រប្រួលអាកាស
ធាតុ្ដៅកនុងប្រដទសជរ៉ាុន។● 
សប្ោរ់រ័ត៌្ោនលម្ែតិ្សូម្ចូលដៅត្ ំរភាជ រ់
ខាងដប្កាម្៖ https://www.jica.go.jp/eng-
lish/news/field/2021/20211108_01.ht
ml 
 
 

៤ 

 

រ័ត្៌មានអនតរជាត្ ិ
 

 
ប្រតឹ្តកិារ ៍រត័្ោ៌នរកីម្ពុជា គឺជាប្រឹត្តិរប័្ត្
ប្រចាំ្ ោស ខ លដតត ត្ដលីទសេនវសិយ័អនតរ
ជាតិ្ររស់ JICA និងការរមួ្ចំខ កររស់ខ្លួនកនុង
ការអភិវឌ្ឍដស ាកិចចកនុងប្សកុ។ ប្រឹត្តិរប័្ត្រត័្ោ៌ន
ដនោះដរៀររារអំ់រីការងារររស់ JICA កនុងប្រដទស
កម្ពុជា។ 
ការយិាលយ័នចកាប្រចាដំៅកម្ពុជា 
ប្រអរស់ំរុប្ត្៖ ៦១៣, ជានទី់ ១៦-១៧, អាោរ 
Keystone, ម្ហាវងីិប្រោះនដរាត្តម្ រាជធានីភនដំរញ 
ទូរសរ័ា៖ +855-(0) 23-238 050  )  
ទីភាន កង់ារសហប្រតិ្រត្តកិារអនតរជាតិ្ននប្រដទសជ
រ៉ាុន (JICA) គឺជាទីភាន កង់ារជំនួយដទវភាគី្ំជាង
ដគរំផុ្ត្ដៅដលីរិភរដលាកខ លផ្តល់នូវជំនួយ
ដផ្េងោន ជាដប្ចីនទប្ម្ងដ់ៅប្រដទសជាង ១៥០ ជំុ
វញិរិភរដលាក។ 

ខសវងរកដយងីខ្ាុ ំដៅទីដនោះ! 
 

ដគហទំរ័រ      ដហវសរ ុក     យូ្ូរ 
 
 

ការាមំ្រទកុារផ្ែ ានត្ម្រមូវការពិពសស និរម្រគួសាររបស់ពកួពគកនុរពព ផ្តត ៃ់
ខ្លួនដាៃ់ផ្ត្ឯរ កនរុអំឡរុពព កូវីែ១៩ 
    ដៅប្រដទសនង នចការនតជួយ ល់កុោរខ ល
ោនត្ប្ម្វូការរដិសស នងិប្គួស្ថរររស់រួកដគ 
ខ លករុំងប្រឈម្មុ្ខ្នងឹឧរសគគដដាយស្ថរ
ជំងឺរាត្ត្ាត្ជំងកូឺវ ី១៩ តាម្រយៈការដរៀរចំ
សិកាា ស្ថលាដដាយដតត ត្សំខាន់ដៅដលីកុោរ
ដោលដៅខ លោនជងំឺអូទីសេមឹ្ នងិរិការសត្ិ
រញ្ជា ។ សិកាា កាម្ម្កររីណាត ប្រដទសអាស្ថ ន
ចំននួប្បារំីបានចូលរមួ្តាម្ប្ររ័នធអនឡាញ 
តាម្រយៈសិកាា ស្ថលាដនោះអនុញ្ជា ត្ឱ្យកុោរ
ចូលរមួ្កនុងការដ្វីលំហាត់្រីផ្ាោះររស់រកួដគ។ 
សិកាា កាម្បានោនម្ត្ិថ្ន "វគឺជាសិកាា ស្ថលា
ខ លោនភាររកីរាយ នងិនចនប្រឌ្ិត្" និង "ខ្ាុ ំ
រិត្ជារកីរាយនងឹការចូលរមួ្ដ្វីលំហាត់្ប្បា 
រីផ្ាោះ!" 
   កនុងខខ្ម្ីន្ទឆ្ន ដំនោះ ដៅដរលខ លរភិរដលាក
ដៅខត្ោនភារម្ិនប្បាក ប្រជា ដដាយស្ថរជំងឺ
រាត្ត្ាត្កូវ ី១៩ នចកាបានដរៀរចំសិកាា ស្ថលា 

តាម្ប្ររ័នធអនឡាញ ដដាយដតត ត្ដលីកុោរខ ល
ោនត្ប្ម្វូការរដិសស នងិប្គួស្ថរររស់រួកដគដៅ
កនុងរណាត ប្រដទសអាស្ថ នចនំួនប្បារំ។ី ដោល
រំ ងននសិកាា ស្ថលាដនោះគឺដ ីម្បខី ន្ទកំារដ្វី
លំហាត់្ប្បា ជាម្ួយកុោរដៅផ្ាោះ និងដៅ
កខនលងដផ្េងៗដទៀត្ខ លអាចចូលរមួ្រចីោៃ យរី
ប្រដទសនីម្ួយៗ នងិចូលរមួ្កនុងការដ្វីលំហាត់្
ប្បា តាម្រយៈការដលងដហគម្។ កុោរោនការ
ជក់ចិត្តនឹងការដលងខលបង ូចជាការដបាោះបាល់ 
និងការឈរដជីងោា ង ជាម្ួយដនោះផ្ងខ រឪរុកោត
យ និងអាណារាបាលររស់រកួដគបានដម្ីល
ជាម្ួយនងឹអារម្ម ៍្ូរប្ស្ថល។ ● 

សប្ោរ់រ័ត៌្ោនលម្ែិត្សូម្ចូលដៅត្ ំរភាជ រ់
ខាងដប្កាម្៖ https://www.jica.go.jp/eng-
lish/news/field/2021/20211203_02.html 
 

វិបតិតអាកាសធាតុ៖ ការឈររមួគ្នាជាមយួនឹងម្របនទសកំពងុអភិវឌ្ឍន៍ 
គាំក្ទដល់រារអភិវឌ្ឍន្៍ក្រររមដ យន្ិរន្តរភាពចន្ក្រមទសរំពុង្អភិវឌ្ឍន្៍ ន្ិង្រារមដ ោះក្សាយ
រារឡក្រក្រួលអារាសធាត្ុ 
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