
គម្រោងរាវរាវថ្មីរបស់ារមន្ទីរនន្ចររភពអង់ម្គេស សតីពី ការថ្តន្ិងចង
ររងឯរារ សរោប់ឧបររណអ៍ងកួចរនុងររម្េសរមពុា 

កម្មវិធីចំណ េះដឹងអំពីសម្ភារៈដដលជិតបាត់បង់ នៃសារម្ៃទីរនៃចក្កភពអង់ណលេស បាៃគំក្រជាម្ូលៃិធិ
ដល់លណក្ម្ងរយៈណពលម្ួយឆ្ាំ (ដែតុលា ឆ្ាំ ២០១៩ ដល់ ដែកញ្ញា ឆ្ាំ ២០២០) ណដើម្ាបីថតៃិងចងក្កងជា
ឯកសារ អំពី ឧបករ ៍ «អងកួច» កម្ពុជា។ ណៃេះលឺជាណលើករីម្ួយណ ើយ ដដលឧបករ ៍ «អងកួច» កម្ពុជា ក្តូវ
បាៃថតៃិងចងក្កងជាឯកសារឱាយបាៃកាៃ់ដតសីុជណក្ៅ។ 

លណក្ម្ងណៃេះ ក្តូវបាៃដឹកនំណោយ ជាតិពិៃទុតូរាយតន្រៃតីវិរូ ប ឌិត ខាធក្ធីៃ ន្រ្រាៃ (ម្កពីសាកលវិរាាល័យ
ន្រ រី វ វីធ ក្បណរសអូន្រសារាលី) ជាម្ួយៃឹងក្កុម្ការងារម្កពី អងរការសិលាបៈដែមរអម្តៈ ពីរនក់ណរៀតល ឺ
ណលាក សុង ណសង ៃិង ណលាក បា ាក្រីក ណ ើសសាណេ។   

ក្កុម្អនកក្សាវក្ជាវ (ពីណវវងណៅសារាំ)៖ ថៃ ដីកា (អនកថតវីណដអូ), សាយ តុលា (ជំៃួយការក្សាវក្ជាវ), ប ឌិត ខាធក្ធីៃ ន្រ រ្ាៃ (អនក
ដឹកនំលណក្ម្ង), សុង ណសង (នដលូស ការនៃលណក្ម្ង), បា ាក្រីក ណ ើសសាណេ (នដលូស ការនៃលណក្ម្ង).  
រូបថតណោយ៖ ម្ិតត ណារុង. នថៃរី ១១ ដែម្ករា ឆ្ាំ ២០២០ 
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ណៅក្បណរសកម្ពុជា «អងកួច» ក្តូវបាៃណលរកណ ើញណៅកនុងបណាតាណែតតនន ណោយវាណៅជាម្ួយក្បជាជៃដែមរ 
ដដលជាជៃជាតិភាលណក្ចើៃ ៃិងជាម្ួយក្បជាជៃម្ួយចំៃួៃនៃជៃជាតិភាលតិច។ ម្ុៃសម្័យដែមរក្ក ម្ 
(១៩៧៥-១៩៧៩) ការផ្ទាត់ៃិងចំ ូលចិតតឧបករ ៍អងកួច ម្ៃក្បជាក្បិយភាពណាស់ណៅតាម្ភូម្ិម្យួ
ចំៃួៃ។ ប ុដៃតម្កដល់ណពលណៃេះ ឧបករ ៍ ៃិងការណលងផ្ទាត់ «អងកួច» ណសទើរដតបាត់បង់ណៅណ ើយ។  

ម្ុែងារនៃការណលងផ្ទាត់ឧបករ ៍អងកួចរួម្ម្ៃ៖ ផ្ទាត់ណដើម្ាបីកំសាៃតសក្ម្ប់ក្បជាជៃណៅតាម្រីជៃបរ, 
ជាម្ណធាាបាយម្ួយដដលក្បុសៗសម្័យណនេះណក្បើសក្ម្ប់ទាក់រង ៃិងដចចង់ក្សីៗ, ៃិងផ្ទាត់ណដើម្ាបីណធវើជា
ណភេងសក្ម្ប់ចណក្ម្ៀងក្ពឺៃ។  អនកណធវើៃិងអនកណលងអងកួច ភាលណក្ចើៃជាម្ៃុសាសក្បុស ណបើណទាេះជាគមាៃការ្ម្
ឃាត់ណាម្ួយសក្ម្ប់ម្ៃុសាសក្សីក៏ណោយ។  

ណៅកម្ពុជា«អងកួច» ម្ៃយ ាងណ្ចណាស់បីក្បណភរ៖ អងកួចឫសាសី, អងកួចដដក ៃិង អងកួចដែាស។ ណៅម្ិៃទាៃ់
ដឹងចាាស់ណៅណេើយណរ ថាណតើណៅម្ៃអនកណចេះណធវើឬណលងអងកួចដែាស ណៅកនុងក្បណរសកម្ពុជាឬអត់ណនេះ។ 

ណពលែេេះ ណយើងអាចណ ើញអងកួចឫសាសីម្ៃណៅតាម្ភូម្ិម្ួយចំៃួៃ ណ ើយអងកួចឫសាសីណៃេះ ក្តូវបាៃណលណធវើ 
ណេើងសក្ម្ប់លក់ណៅឱាយណភញៀវណរសចរ ៍ណធវើជាវតថុអៃុសាាវរីយ៍ណរៀតផង។ 

អងកួចដដលម្ិៃទាៃ់ណធវើរួចរបស់ ណលាក ជី ម្ុៃីវង់ កំពុងោក់្លនថៃឱាយសៃួត។  
រូបថតណោយ៖ ប ឌិត ខាធក្ធីៃ ន្រ រ្ាៃ. នថៃរី ០៦ ដែម្ករា ឆ្ាំ ២០២០  
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សពវនថៃណៃេះ អងកួចដដកណសទើរដតបាត់បង់ណៅណ ើយ។  

 

អងកួចដដកដដលណធវើណោយ ណលាកតា ប ៊ិៃ សុង។  
រូបភាពណោយ៖ ប ឌិត ខាធក្ធីៃ ន្រ រ្ាៃ. នថៃរី ៦ ដែម្ករា ឆ្ាំ ២០២០ 
 
ក្កុម្ការងារបាៃចុេះថតៃិងណធវើឯកសារអំពីអងកួចណៅភូម្ិចំៃៃួពីរកនុងណែតតណសៀម្រាប ណ ើយក៏ជាភូម្ិដដល 
អនកណធវើអងកួចចំៃួៃបីនក់កំពុងរស់ណៅ។ ណៅកនុងភូម្ិក្សេះក្សង់ខាងណជើង ម្ៃ ក្ពឹទាធាចារាយ ក្កាក់ ជី អាយុ ៦៩ 
ឆ្ាំ ៃិងកូៃក្បុសពីរនក់របស់គត់ ណលាក ជី ចិៃ ៃិង ណលាក ជី ម្ុៃីវង់ ជាអនកណធវើអងកួចឫសាសី។  
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ក្ពឹទាធាចារាយ ក្កាក់ ជី កំពុងណធវើអងកួចឫសាសី។  
រូបភាពណោយ៖ ប ឌិត ខាធក្ធីៃ ន្រ រ្ាៃ. នថៃរី ៥ ដែម្ករា ឆ្ាំ ២០២០ 

ក្ពឹទាធាចារាយ ក្កាក់ ជី ក៏ណចេះផ្ទាត់អងកួចឫសាសីដដរ។ 

ក្ពឹទាធាចារាយ ក្កាក់ ជី កំពុងផ្ទាត់អងកួចឫសាសី។  
វីណដអូណោយ៖ ថៃ ដីកា, នថៃរី ០៥ ដែម្ករា ឆ្ាំ ២០២០  
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ណៅភូម្ិក្ពេះណគថមី  ំុសាវាយណចក ណលាកតា ប ៊ិៃ សុង កនុងវ័យ ៧៨ ឆ្ា ំ លឺជាអនកណចេះណធវើអងកួចដដក ណ ើយ
ក្បដ លជាម្ៃដតគត់ម្្ាក់ណរដដលណចេះណៅសម្័យណៃេះ។ ណលាកតាម្ៃម្ិតតភកតិតំាងពីកុម្រភាពម្្ាក់ 
ណ មាេះ ណលាកតា សុៃ ណសឿៃ សថិតកនុងវ័យ ៧៨ ឆ្ាំ ដូចគ្ា ណ ើយម្ៃដតគត់ម្្ាក់ណរ ដដលក្កុម្ការងារ
របស់ណយើងអាចបញ្ជាក់បាៃថា ជាអនកណចេះផ្ទាត់ឧបករ ៍អងកួច។

ណលាកតា សុៃ ណសឿៃ ផ្ទាត់អងកួចដដក ជាម្ួយណលាកតា ប ៊ិៃ សុង ដដលក្តូវជាម្ិតតតាំងពីកុម្រភាព ៃិងជាអនកណធវើអងកួចដដក។  
រូបថតណោយ៖ ខាធក្ធីៃ ន្រ រ្ាៃ, នថៃរី ១១ ដែម្ករា ឆ្ា ំ២០២០ 

លរធផលសំខាៃ់នៃលណក្ម្ងណៃេះ លឺជាវីណដអូឯកសារជាភាសាដែមររយៈណពល ២០ នរី ជាម្ួយអកាសរ
អង់ណលេសរត់ខាងណក្កាម្។ ក្កុម្ការងារក៏កំពុងដតបណងកើតឯកសារជាឌីជីថល ដដលកនុងណនេះម្ៃ៖ រូបថត, 
ដែាសអាត់សំណេងៃិងវីណដអូ ក្ពម្ទំាងកូៃណសៀវណៅអំពីអងកួច។ ឯកសារទំាងអស់ណៃេះ ៃឹងផាសពវផាាយជាសា
ធារ ៈណៅដែ តុលា ឆ្ាំ ២០២០ ។  

ឯកសារទំាងអស់អំពីលណក្ម្ង ៃឹងម្ៃសក្ម្ប់សាធារ ជៃចូលរសាសនណោយណសរីណៅ  ប ណសារោឋាៃ
នៃសារម្ៃទរីចក្កភពអងណ់លេស។ សក្ម្ប់អនកណៅកម្ពុជា អាចចូលរសាសនវីណដអូឯកសារបាៃណៅ
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ម្ជាឈម្ ឌលណបតកិភ ឌ ដដលម្ៃរីតំាងសថិតណៅកនុងបរិណវ វតតរាជបូ ៌ ក្កុងណសៀម្រាប ៃិងណៅ
ម្ជាឈម្ ឌលណសាតរសាសៃប៍បុាផាណា កនុងរីក្កុងភនណំពញ។ 

អងរការយូណ សកូ ក្បចំាណៅកម្ពុជា បាៃចូលរួម្បរិចាចាលជាម្ូលៃិធិ សក្ម្ប់ការចំណាយណលើការណរៀបចំកម្ម
ផាសពវផាាយអំពីលណក្ម្ង ណៅឯម្ជាឈម្ ឌលណបតិកភ ឌ កនុងក្កុងណសៀម្រាបណៅចុងឆ្ាំណៃេះ។ អនកណធវើអងកួច 
អនកផ្ទាត់អងកួច ក្ពម្ទំាងអនកភូម្ិរបស់ពួកគត់ម្ួយចំៃួៃ ៃឹងក្តូវបាៃអណ ជ្ើញឱាយម្កចូលរួម្កនុងកម្មវិធី
ផាសពវផាាយណនេះផងដដរ។ កម្មវិធីណៃេះ ណបើករូលាយដល់សាធារ ជៃចូលរួម្ណោយណសរី ! 
រំនករ់ៃំង៖ ខាធក្ធីៃ ន្រ្រាៃ- catherine.grant@griffith.edu.au 
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