
ស្ថាា បត្យយកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍស្ថាា បត្យយកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
ប្របកបដោ�យចីីរភាពប្របកបដោ�យចីីរភាព

ប្របពនិ័�ដោអកូ ប្របពនិ័�ដោអកូ 
(ធម្មមជាតិ្យ/សដោម្មេង)(ធម្មមជាតិ្យ/សដោម្មេង)

វទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ�កម្មុ�ជា
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ប្របព�និ័ដោអកូ (ធម្មមជាតិ្យ/សដោម្មេង)ប្របព�និ័ដោអកូ (ធម្មមជាតិ្យ/សដោម្មេង)

វទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ�កម្មុ�ជាសូម្មបង្ហាា ញរដូូវកាលវបបធម្ម៌ថ្មីមីរបស់
ខ្លួេ�និដែដូលមានិដោ�ម �ថា «ប្របព�ន័ិដោអកូ(ធម្មមជាតិ្យ/សដោម្មេង)» ដោដីូម្មបី
ជាការអប អរ ដូល់គដោប្រមាងពប្រងីកស�និចីារ និិងការដូំដោ�ងីឆាក
ត្យន្ត្រីនិីីអចិីន្ត្រៃន្ត្រីនិីយថ៍្មីមីដូ៏រស់រដោវកីរបស់ខ្លួេ�និ។ ស�និដោនិ�នឹិងដែប្របកាេ យ
វទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ� ជាកដែនិេងដូកប្រសង់បទ្យាពិដោស្ថាធនិ ៍និិងផ្សសពវ
ផ្សាយម្ម�យកុ�ង ចីំដោ�ម្មយ�វជនិកម្មុ�ជា។ ម្មហិចិីឆតារបស់ស�និគឺ
បញូូ្ចូលភាពរស់រដោវកីដោ�កុ�ងរាំជធានីិ ដោហិយីកាេ យដោ�ជាគប្រម្មនូ្ត្រៃនិ
ដូំ�រំ�កខជាត្យិន្ត្រៃបត្យងកុ�ងប្រកងុ និិងខិ្លួត្យខំ្លួដោធវយី៉ាា ង�ដោដីូម្មបទី្យាទ្យា�ល
បានិស្ថាេ កសញ្ញាា  ពណ៌៌ន្ត្រៃបត្យង។

ការបដោងើីត្យដោទ្យាសភាពកុ�ងទី្យាប្រកុងគឺហាក់បីដូូចីជាម្មនិីីរពិដោស្ថាធនិ៍
ធម្មមជាតិ្យថ្មីមីៗកុ�ងទី្យាប្រកុង។ ដោ�ដោពលដោយងីនិិយ៉ាយអំពីដោទ្យាសភាព 
ដោយងីកំព�ងនិិយ៉ាយអំពដីែផុ្សកម្ម�យន្ត្រៃនិទឹ្យាកដីូដែដូលវវិឌ្ឍឍដោ�តាម្មដោពល
ដោវលា។ សកម្មមភាពរបស់ម្មនិ�សសក៏ដូូចីជាកមាេ ងំធម្មមជាតិ្យបានិដោធវី
ឲ្យយវាផ្លាេ ស់បីូរ។ ស្ថាធារណ៌ជនិប្រត្យូវដោដូីរត្យ�នាទ្យាីយ៉ាា ងសកម្មមកុ�ងការ
ការពារ ការអភិិរកស និិងការដោរៀបចីំដោទ្យាសភាព។

ដោ�តាម្មត្យំបនិ់ប្រត្យូពិចី កុ�ងដោនា�មានិប្របដោទ្យាសកម្មុ�ជាផ្សងដែដូរ មានិ
ភាពចាំបំាចី់ជាពិដោសសកុ�ងការបដោងើីត្យដោទ្យាសភាពន្ត្រៃបត្យងកុ�ងទី្យាប្រកុង
ដោ�ងីវញិ ដោ�យដោហិត្យ�ថា រ�កខជាតិ្យរ�ម្មចីំដែណ៌កដូល់ការកាត្យ់បនិាយ
យ៉ាា ងខ្លាំេ ងំនូិវសីត្យ�ណ៌ា ភាពកុ�ងតំ្យបន់ិទ្យាបី្រកងុ ដោធវឲី្យយកដោ�ៅ បរយិ៉ាកាស

កានិ់ដែត្យមានិស�កភាព និិងរ�ម្មចីំដែណ៌កដូល់ការដែកលម្មអគ�ណ៌ភាព
ខ្លួយល់។ ដោលីសពីដោនិ� លំហិន្ត្រៃបត្យងគឺជាទ្យាីកដែនិេងអំដោ�យផ្សល
ដូល់ ការអភិិវឌ្ឍឍស�ខ្លួ�មាលភាព និិងការន្ត្រៃចីុប្របឌិ្ឍត្យ។

គសឺាតិ្យកុ�ងបរបិទ្យាន្ត្រៃនិអនីិរកាលដោអកូ�ូស�ដីោនិ�ដោហិយី ដែដូលវទិ្យាាស្ថាា និ
បារាំងំដោ�កម្មុ�ជា(IFC)កំព�ងង្ហាកដោ�រកដោ�លដោ�ន្ត្រៃនិការអភិិវឌ្ឍឍ
ប្របកបដោ�យចីីរភាព។ ជាដោរៀងរាំលឆុ់ា ំវទិ្យាាស្ថាា និ IFC ដោរៀបចំីពានិ
រង្ហាវ និ់ម្ម�យដែដូលរ�ម្មបញូូ្ចូល�ុរវាងស្ថាា បត្យយកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍ
ប្របកបដោ�យចីីរភាពដូល់និិសសតិ្យម្មកពីស្ថាកលវទិ្យាាល�យចំីនិ�និ
ប�និ។ ដោ�លបំណ៌ងន្ត្រៃនិរង្ហាវ និ់ដោនិ�គឺដោដូីម្មបបីដោងើីត្យប្របព�និ័ដោអកូ ម្ម�យ 
ដែដូលជាទី្យាកដែនិេងរស់រដោវកី ន្ត្រៃចុីប្របឌិ្ឍត្យ អម្មជាម្ម�យត្យន្ត្រីនីីិតាម្មរយៈការ
ពប្រងីកស�និចីាររបស់វទិ្យាាស្ថាា និ និិងការបដោងើីត្យឆាកអចិីន្ត្រៃន្ត្រីនិីយថ៍្មីមី
ម្ម�យ ដែដូលដោបីកទូ្យាលាយ។

រដូូវកាលវបបធម្ម៌ «ប្របព�និ័ដោអកូ(ធម្មមជាតិ្យ/សដោម្មេង)» បង្ហាា ញពី
គដោប្រមាងរបស់និិសសតិ្យម្មកពីស្ថាកលវទិ្យាាល�យទាំងំប�និដោនិ�កុ�ង
ការដោរៀបចីំ ពប្រងីក ស�និចីារ និិងបដោងើីត្យឆាកថ្មីមី។ ជាម្ម�យ�ុដោនិ� 
វទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ�កមុ្ម�ជាបានិអដោញ្ចូើ ីញអុកនាង Doria Belanger 
សិលបការនិិីដែដូល បង្ហាា ញអុករបាដំែខ្លួមរតាម្មរយៈវដីោដូអូរាំរំយៈដោពល
ម្ម�យនាទី្យា។ ជាការតាងំពិព�រណ៍៌ម្ម�យដែដូលប្របព�និ័ដោអកូស្ថាន្ត្រីសីបានិ
ប្របមូ្មល ផី្ស��ុំ ដោហិយីសលិបៈ ដោលឆីាក និិងជីវៈចីប្រមុ្ម�ប្រតូ្យវបានិប្រចីបាច់ី
បញូូ្ចូល�ុ។



Doria Belanger
Xavier de Lauzanne
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© Léopold Belanger

© Doria Belanger

Doria Belanger ជាអុករបា ំនិិងអុកថ្មីត្យវដីោដូអូជនិជាតិ្យបារាំងំ។ 
នាងទ្យាទ្យា�លបានិការបណី៌� �ប�ីលជាអុករបា ំអាជីពកប្រមិ្មត្យខ្លួុស់
ដោ�ស្ថាលារបា ំColine ដោ�ទី្យាប្រកុង Istres ដោហិយីដែថ្មីម្មទាំងំបានិ
ហិវកឹហាត្យរ់បាសំហិសម្ម�យដោ�កុ�ងប្រកមុ្ម EDge Dance ដោ�ទ្យាបី្រកងុ
��ងដ៍ូផ្សងដែដូរ។ នាងបដោងើីត្យការង្ហារពហិ�ជំនាញដែដូលលាយ�ំ
បញូូ្ចូល�ុនូិវសិលបៈសូនិរូប និិងរបា។ំ

នាងបានិដោ�ជ�បអុករបា ំដែដូលសប្រមាប់ព�កដោគ ការរាំគំឺសំខ្លាំនិ់
យ៉ាា ង ខ្លាំេ ងំ។ វាគឺជាសុ្ថាន្ត្រៃដូន្ត្រៃនិការបដោងើីត្យកាចី់រាំរំ�ម្ម�ុរវាងអុករបា ំ
និិងអុកនាង Doria ដែដូលបង្ហាា ញពីអត្យីសញ្ញាា ណ៌ និិងប�គគលិក
លកខណ៌ៈអុករបាតំាម្មរយៈការរាំ ំនិិងភាពរស់រដោវកីន្ត្រៃនិកាយវកិារ។

ការង្ហារសិលបៈរបស់នាងបានិចាំប់ដោផ្សីីម្មជាម្ម�យកិចីូការពាក់ព�និ័
និឹងសិលបៈសូនិរូប (ការថ្មីត្យរូប គំនូិរ ភាពយនិី) បនីាប់ម្មកនាង
បានិដែសវងយល់ពីរបា ំដែដូលជាជំនាញខ្លួ�ស�ុពីម្ម�និទាំងំប្រសុង 
ដោហិយីអនិ�ញ្ញាា ត្យឱ្យយនាងដោធវកីារដោលីចីលនារាំ ំអត្យានិ�យដែដូលបដោញូ្ចូញ
តាម្មរយៈដូងខ្លួេ�និ និិងកាយវកិារ។

Doria Belanger

នាងគឺជាអុកដោ�ពីដោប្រកាយគដោប្រមាង « DONNEZ-MOI UNE 
MINUTE (ឲ្យយខ្លួំ� ំម្ម�យនាទី្យាម្មក) » ដែដូលបានិចាំប់ដោផ្សីីម្មដោ�ឆុាំ
២០១៥។ តាម្មរយៈវដីោដូអូម្ម�យនាទី្យា នាងបង្ហាា ញជីវតិ្យអុករបា ំដែដូល
មានិដោដីូម្មកំដោណី៌ត្យ និិងដំូដោណី៌រជីវតិ្យដោផ្សសងៗ�ុ។ វដីោដូអូនិីម្ម�យប្រត្យូវ
បានិថ្មីត្យកុ�ងទ្យាប្រម្មង់ជាបេង់ដែត្យម្ម�យរយៈដោពលម្ម�យនាទី្យាជាម្ម�យ
កាដោម្មរាំា ដោ�ដោសៀ�ម្មកុ�ងបរយិ៉ាកាសអពាប្រកឹត្យយម្ម�យ។
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ពិព�រណ៍៌ DONNEZ-
MOI UNE MINUTE x 

La Commanderie

DONNEZ-MOI UNE 
MINUTE, របាទីំ្យាប្រកុង

DONNEZ-MOI UNE 
MINUTE, របាំ
សហិសម្ម�យ

ការថ្មីត្យមានិលកខណ៌ៈស្ថាម្មញ្ចូា។ វដីោដូអូនីិម្ម�យប្រត្យូវបានិថ្មីត្យកុ�ង
ទ្យាប្រម្មង់ ជាបេង់ដែត្យម្ម�យ រយៈដោពលម្ម�យនាទី្យាជាម្ម�យកាដោម្មរាំា ដោ�
ដោសៀ�ម្ម កុ�ងបរយិ៉ាកាសអពាប្រកឹត្យយម្ម�យ ដោហិយីប្រតូ្យវបានិបង្ហាា ញ
តាម្មរយៈការបញូ្ញាងំវដីោដូអូ។ ជាម្ម�យវដីោដូអូទាំងំដោនិ� អុករបាអំាចី
សដែម្មីងអារម្មមណ៍៌តាម្មរយៈកាយវកិារ បង្ហាា ញអត្យីសញ្ញាា ណ៌របស់
ខ្លួេ�និ ក៏ដូូចីជាបញ្ចូើូ និអារម្មមណ៍៌ និិងថាម្មពលតាម្មរយៈរបា។ំ Doria 
ត្យប្រមូ្មវឲ្យយអុករបាដំោធវតីាម្មវធិសី្ថាន្ត្រីសីដ៏ូជាក់លាក់ម្ម�យ ដោ�យដែផ្សអក ដោល ី
ការដោធវកីាយវកិារដូបូំងដូដែដូលៗដោប្រចីីនិដូង។ បនិីិចីម្មៅងៗ ការ សដែម្មៅង 
ដោនិ�ក៏កាេ យជាកាច់ីរាំភំាេ ម្មៗ។ ដោនិ�គឺគដោប្រមាងដែដូលមានិម្មហិចិីឆតា 
បដោងើីត្យដែផ្សនិទី្យាវទិ្យាាស្ថាកលន្ត្រៃនិវដីោដូអូបង្ហាា ញពីដោទ្យាពដោកាសលយ ភាព
សម្មបូរដែបប និិងភាពចីប្រម្មុ�ន្ត្រៃនិរបាមំ្មកពីជ�ំវញិពិភិពដោលាក។

ដោគអដោញ្ចូើ ីញ អុកនាង Doria Belanger ឲ្យយម្មកប្របដោទ្យាសកម្មុ�ជា 
ដោដូីម្មបផី្សលិត្យវដីោដូអូរបាជំាម្ម�យដោទ្យាសភាព។ នាងបានិរដំោលចីអុករបាំ
កម្មុ�ជាកុ�ងបរយិ៉ាកាសរ�កខជាតិ្យដែត្យម្ម�យគត្យ់ដោ�រាំជធានីិភិុំដោពញ៖ 
ដោនា�គឺឧទ្យាានិស្ថាា និទូ្យាត្យបារាំងំ។ ដោ�លគំនិិត្យន្ត្រៃនិនិិដោវសនិ�ឋ និដោនិ� 
គឺដោធវីយ៉ាា ង�ឲ្យយប្របព�និ័ដោអកូ�ូស�ីនានាជ�ប�ុ និិងផ្សារភាើ ប់
រ�កខជាតិ្យជាម្ម�យរបា។ំ

ឧទ្យាានិស្ថាា និទូ្យាត្យបារាំងំគឺជាលំហិន្ត្រៃបត្យងធំជាងដោគម្ម�យដោ�កុ�ង
រាំជធានីិ និិងជាស�ត្យន្ត្រៃបត្យងពិត្យៗម្ម�យ ដែដូលជាជប្រម្មកន្ត្រៃនិរ�កខជាតិ្យ
ចីប្រម្មុ�គ�រឱ្យយកត្យ់សមាគ ល់ជាដោប្រចីីនិប្របដោភិទ្យា។

Doria BelangerDoria Belanger ដោ�និដិោវសនិ�ឋ និន្ត្រៃនិស្ថាា និទូ្យាត្យបារាំងំ  ដោ�និដិោវសនិ�ឋ និន្ត្រៃនិស្ថាា និទូ្យាត្យបារាំងំ 
ប្របចាំកំម្មុ�ជាប្របចាំកំម្មុ�ជា
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ឧទ្យាានិដោនិ�បានិកាេ យជាកម្មមវត្យា�ន្ត្រៃនិការដោធវីដូំដោណី៌រប្រតាចី់ចីរកម្មានីិ 
ដែដូលដោរៀបចីំដោ�ងីកុ�ងដោ�លបំណ៌ងដោលីកត្យន្ត្រៃម្មេរ�កខជាតិ្យចីប្រម្មុ� ចី�� 
បញ្ចូើ ីដោដូីម្មដោឈចីីំនិ�និ 200 ប្របដោភិទ្យា និិងរ�កខជាតិ្យចីំនិ�និ 50 ប្របដោភិទ្យា
ដែដូល មានិវត្យីមានិដោ�កុ�ងឧទ្យាានិ និិង�បំ្របដោភិទ្យាដោឈកីុ�ងប្រសុក
ដែដូលបានិបាត្យ់បង់តាម្មដំូ�ក់កាលប្របវត្យីិស្ថាន្ត្រីសីកនិេងម្មក។

ឧទ្យាានិដោនិ�មានិរ�កខជាតិ្យជិត្យ 250 ប្របដោភិទ្យា កុ�ងដោនា�មានិរ�កខជាតិ្យ
ដែដូល ប្រត្យូវបានិការពារ ប្រគប់ប្រគង មានិត្យន្ត្រៃម្មេដោបតិ្យកភិណ៌ឌ  ឬប្របដោភិទ្យា
រងការគំរាំម្មកំដែហិងជិត្យផ្ស�ត្យពូជ។ រ�កខជាតិ្យទាំងំអស់បដោងើីត្យបានិជា
ប្របព�និ័ដោអកូ�ូស�ីពិត្យប្របាកដូម្ម�យ ដែដូលជាត្យំ�ងន្ត្រៃនិបរសិ្ថាា និ
រ�កខជាតិ្យធម្មមជាតិ្យ។

ទាំងំដោនិ�ជាប្របដោភិទ្យាដោដីូម្មដោឈគី�រឲ្យយកត្យ់សមាគ ល់ម្ម�យចីំនិ�និដោ� កុ�ង 
ឧទ្យាានិ ៖

ស�និចីារជាទី្យាកដែនិេងដែដូលប្រតូ្យវបានិដោរៀបចំី ដោហិយីជាទូ្យាដោ�មានិរបង 
បទិ្យា មានិដំូ�បំរដិោភាគបានិ (ដូូចីជាដែផ្សេដោឈ ីបដែនិេ ដោដីូម្មដោឈហូីិប 
ដែផ្សេ…) ឬរ�កខជាតិ្យ (ផ្លាើ  គ�ដោមុាត្យដោឈ…ី)។

ស�និចីារន្ត្រៃនិវទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំជាកដែនិេងលំដែហិ ដែដូលទ្យាទ្យា�លបានិ ការ 
ដោកាត្យសរដោសីរយ៉ាា ងខ្លាំេ ងំពីសំ�ក់អុកទ្យាសសនា។ ទី្យាកដែនិេងសៀប់ 
ស្ថាៀ ត្យ់ ឬជាកូនិដោកា�ប្រត្យជាក់លាឹម្មប្របាកដូដោ�ងីដោ�ចីំក�ីលរាំជ 
ធានិភំុីិដោពញ។ ដោដូមី្មដោឈ ីនិងិរ�កខជាតិ្យកុ�ងស�និបដោងើតី្យបានិជាកដែនិេង 
អំដោ�យផ្សលដូល់ការបដែណី៌ត្យអារម្មមណ៍៌ និិងដោសចីកីីស�ខ្លួផ្សេូវ ចីតីិ្យ។ 
សិសសៗបានិដោប្របីប្របាស់ទ្យាីកដែនិេងដោនិ� ដោដីូម្មបសីិកា ញ� អំាហារ ន្ត្រៃថ្មីៀ 
ប្រត្យង់ដោលីកដោនិីល ដោហិយីអុកខ្លួេ�ដោគងន្ត្រៃថ្មីៀដោលីដោ�អី ទ្យាដោប្រម្មត្យ។ ជានិិចីូ
ជាកាល លំហិដោនិ�ដែត្យងមានិការបញូ្ញាងំភាពយនិី ដោប្រ�ដោរាំង ដោហិយី
កាេ យដោ�ជាទ្យាីកដែនិេងរស់រដោវកី ដែដូលអំដោ�យផ្សលដូល់ការជ�ប ជ�ំ 
�ុ និិងការដែសវងយល់។

ដោដូីម្មន្ត្រៃប្រជប្រតាង

ដោដូីម្មទឹ្យាកដោ��

ដោដូីម្មគគីរ

ដោដូីម្ម គ

ដោដូីម្មរាំជប្រពឹកស

ដោដូីម្មអំពិល

ស�និចីារន្ត្រៃនិវទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ�កម្មុ�ជាស�និចីារន្ត្រៃនិវទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ�កម្មុ�ជា
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"La Beauté du geste"
ដូឹកនាដំោ�យ ដោលាក ដូឹកនាដំោ�យ ដោលាក Xavier de Lauzanne

កុ�ងឱ្យកាសន្ត្រៃនិម្មដោហាប្រសពភាពយនិីអនិីរជាតិ្យកម្មុ�ជា(CIFF) 
ដោលាក Xavier de Lauzanne អុកនិិពនិ័ អុកដឹូកនាដំោរឿង និិង
ផ្សលិត្យករភាពយនិីឯកស្ថារបារាំងំ នឹិងបង្ហាា ញដែខ្លួសភាពយនិីរបស់
�ត្យ់ ដែដូលមានិចីំណ៌ងដោជីងថា «La Beauté du geste / The 
Perfect Motion / Tep Hattha » (ដោទ្យាពហិតាា ) ដោ�វទិ្យាាស្ថាា និ
បារាំងំដោ�កម្មុ�ជា។

ភាពយនីិដោនិ�គឺជាភាពយនិីឯកស្ថារដំូបូងបងអស់របស់ដោលាក 
Xavier de Lauzanne ផ្សលិត្យដោ�ប្របដោទ្យាសកម្មុ�ជា និិងឧបត្យាម្ម
ដោ�យជំនិ�យកុ�ងប្រសុកទាំងំប្រសុង។ ភាពយនិីដោនិ�ដោរៀបរាំប់ពីប្របវត្យីិ
របាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយដែខ្លួមរ និិងទ្យាសសនិិយភាពរបាដំូអ៏សូ្ថារយរបស់ប្រព� អងគ  
មូាស់កសប្រតិ្យយស៍ដោមី្មចីប្រព�រាំម្ម ប�បាា ដោទ្យាវ។ី ប្របធានិបទ្យាទាំងំដោនិ�ដោធវ ីឲ្យយ 
ប្របជាជនិកម្មុ�ជារដំោភីិប និិងរជំ�លចិីត្យី។

ភាពយនីិដោនិ�នឹិងចាំក់បញូ្ញាងំដោ�តាម្មដោរាំងភាពយនិីន្ត្រៃនិប្របដោទ្យាស
កម្មុ�ជាដោ�ន្ត្រៃថ្មីៀទ្យាី១ ដែខ្លួដោម្មស្ថា ឆុា២ំ០២៣ ដោហិយីក៏នឹិងចាំក់បញូ្ញាងំ
ដោ� វទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំដោ�កម្មុ�ជាផ្សងដែដូរ។ ភាពយនិីដែដូលបញូូ្ចូល
សំដោ�ងជាភាស្ថាដែខ្លួមរទាំងំប្រសុងដោនិ�នឹិងដោបកីឲ្យយស្ថាធារណ៌ជនិប្រគប់ 
រូបចូីលទ្យាសសនា  ដោហិយីវានឹិងកាេ យដោ�ជាឯកស្ថារម្ម�យសប្រមាប់
បដោប្រងៀនិប្របវត្យីិស្ថាន្ត្រីសី អត្យីសញ្ញាា ណ៌ និិងវបបធម្ម៌ដែខ្លួមរ។
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របាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយ ឬ«របាបំ�រាំណ៌»ដែខ្លួមរ ជាទ្យាប្រម្មង់ម្ម�យន្ត្រៃនិរបាបំ្របន្ត្រៃពណី៌
ដែដូលជាប់ពាក់ព�និ័ជាម្ម�យប្រព�បរម្មរាំជវាងំ និិងប្រព�ម្មហាកសប្រត្យ។ 
ប្របភិពដោដីូម្ម និិងការវវិតី្យន្ត្រៃនិរបាដំោនិ�មិ្មនិប្រត្យវូបានិដោគស្ថាគ ល់ចីាស់ លាស់
ដោនា�ដោទ្យា។ កុ�ងចំីដោ�ម្មប្របភិពសដំោណ៌រចី�ំស់ជាងដោគ ដែដូលមានិ
តាងំពីសម្ម�យម្ម�និអងគរ ដោគបានិរកដោ�ញីនូិវបញ្ចូើ ីដោ�ម �អុករបា ំ
ត្យន្ត្រីនិីកីរ និងិអុកចីដោប្រម្មៀងប្របុសប្រស ីដែដូលប្រត្យវូបានិចាំត្យត់ាងំឲ្យយបំដោពញ
ភារកិចីូដោ�តាម្មប្របាស្ថាទ្យានានា។ ម្មាាងដោទ្យាៀត្យ វត្យីមានិរូបចីមាេ ក់
អបសរាំដោ�តាម្មប្របាស្ថាទ្យាអងគរបញ្ញាើ ក់ឱ្យយដោយងីដោ�ញីថា របាបំ្របន្ត្រៃពណី៌
គឺពិត្យជាសុូលន្ត្រៃនិអរយិធម្ម៌ដែខ្លួមរ។ សពវន្ត្រៃថ្មីៀ របាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយប្រត្យូវ
បានិអងគការយូដោណ៌សើូចី��ដោ�កុ�ងបញ្ចូើ ីត្យ�ំងដោបតិ្យកភិណ៌ឌ វបបធម៌្ម
អរូបីន្ត្រៃនិម្មនិ�សសជាតិ្យ។

ដោ�ឆុា១ំ៩០៦ កុ�ងកំ��ងដោពលដែដូលប្រព�បាទ្យា ស�ីស�វត្យាិ យ៉ាងដោ�
ប្របដោទ្យាសបារាំងំ ដោលាក Auguste Rodin ដែដូលជាជាងចីមាេ ក់បារាំងំ
ដូល៏បលីាញមុាក់ បានិដោធវកីារដែសវងយល់ពកីារសដែមី្មងរបស់នាដូកា
ន្ត្រៃនិរបាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយដោ�ទី្យាប្រកងុបាា រសី។ ដោ�យជក់ចីតីិ្យនឹិងរបាដំោពក 
�ត្យ់បានិដោធវីគំនូិរប្រពាងជាដោប្រចីីនិដែដូលគូរដោ�ដោពលសដែម្មីងផី្លាល់ដែត្យ
ម្មីង។

ចីដោនាេ �ឆុា១ំ៩០៦ និិងឆុា២ំ០១៨  របាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយបានិឆ្លេង កាត់្យ
ដូំ�ក់កាលរកីចីដោប្រម្មីនិប្រត្យចី�ប្រត្យចីង់ និិងដំូ�ក់កាលធាេ ក់ចី��
ជាដោប្រចីីនិ ពិដោសសកុ�ងសម្ម�យដែខ្លួមរប្រកហិម្មដោ�ឆុា១ំ៩៧៥។

ចាំបព់ឆុីា១ំ៩៩៣ ប្រព� អងគ  មូាសក់សប្រត្យយិស៍ដោមី្មចីប្រព�រាំម្ម ប�បាា ដោទ្យាវ ី
ប្រព�រាំជប�ប្រតី្យចីបងរបស់ប្រព�បាទ្យានិដោរាំតី្យម្ម សីហិនិ� អត្យតី្យនាដូកាឯក
ន្ត្រៃនិរបាបំ្រព� រាំជប្រទ្យាពយ និិងអនាគត្យរដូឋម្មន្ត្រីនិីបី្រកស�ងវបបធម្ម ៌និិងវចិីបិ្រត្យ
សលិបៈ បានិប្របឹងដែប្របងដោរៀបចីកំារសដែមី្មងរបាដំោ�ងីវញិ។ សដំោលៀក
បំពាក់សប្រមាប់របាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយប្រត្យូវបានិរចីនាដោ�យអុកន្ត្រៃចីុម្មាូត្យ 
លឹម្ម ដោសង។

ដោ�រដូូវផ្លាើ រកីឆុា២ំ០១៨ នាដូការបាបំ្រព�រាំជប្រទ្យាពយកមុ្ម�ជាបានិដោរៀប
ចីដំូដំោណី៌រសដែមី្មងសិលបៈដ៏ូធមំ្ម�យដោ�ប្របដោទ្យាសបារាំងំ ដោហិយីបានិដោធវី
ការសដែមី្មងតាម្មលំនាទំ្យាប្រម្មង់ម្ម�យ ដែដូលបានិឆ្លក់យកដោប�ដូូងរបស់
ដោលាក Rodin កាលពីអតី្យត្យកាល។ ដោប្រកាយម្មក គំនូិរប្រពាងរបស់
ដោលាកបានិកាេ យដោ�ជាប្របភិពគប្រម្មូម្ម�យសប្រមាប់ប្រកុម្មរបាបំ្រព�រាំជ
ប្រទ្យាពយកម្មុ�ជា។ ដោនា�គឺជាដូំដោណី៌រសដែម្មីងសិលបៈចី�ងដោប្រកាយរបស់
ប្រព� អងគ  មូាស់កសប្រតិ្យយស៍ដោម្មីចីប្រព�រាំម្ម ប�បាា ដោទ្យាវ ីដែដូលបានិដោស្ថាយ
ប្រព� ពិរាំល�យដោ�ដែខ្លួ វចិីឆិកា ឆុា២ំ០១៩។

សពវន្ត្រៃថ្មីៀ ស្ថាលារបា ំប្រព� អងគ  មូាសក់សប្រត្យយិស៍ដោមី្មចីប្រព�រាំម្ម ប�បាា ដោទ្យាវ ី
បនិីដោផ្សីរម្មរត្យកដ៏ូពិសិដូឋន្ត្រៃនិរបាអំបសរាំទាំងំដោនិ� ដោហិយីមានិដោ�ល
បំណ៌ង ដោលីកកម្មុស់របាបំ�រាំណ៌ដែខ្លួមរ។ ស្ថាលាដោនិ�ផ្សីល់ការសិកា
ឥត្យ គិត្យន្ត្រៃថ្មីេ ដោបីកទ្យាទ្យា�លសិសសប្រគប់រូប ដោហិយីបណី៌� �ប�ីលអុក
របា ំដែដូលមានិបំណ៌ងចាំប់យកជំនាញ�ម្ម�យ។

កុ�ងរដូូវកាលវបបធម្ម៌របស់ដោយងី ដោលាក Xavier de Lauzanne 
ចូីលរ�ម្មកុ�ង«ប្របព�ន័ិដោអកូ»ន្ត្រៃនិសិលបៈដោលឆីាករបស់ដោយងី។ របូ ថ្មីត្យ
ចីនំិ�និ ១០ សនិេកឹបានិ�ក់តាងំបង្ហាា ញដោ�កុ�ងទី្យាធាេ ន្ត្រៃនិប�ា ល�យ
ពហិ�ឯកស្ថារ។



ពានិរង្ហាវ និ់ស្ថាា បត្យយកម្មម ពានិរង្ហាវ និ់ស្ថាា បត្យយកម្មម 
និិងការអភិិវឌ្ឍឍនិិងការអភិិវឌ្ឍឍ

ប្របកបដោ�យចីីរភាពប្របកបដោ�យចីីរភាព
ឆុា២ំ០២៣ឆុា២ំ០២៣
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ដែខ្លួម្មីនា ឆុា២ំ០២៣ និិសសតិ្យម្មកពីស្ថាកលវទិ្យាាល�យដោផ្សសងៗដោ�
រាំជធានីិភំុិដោពញ (ស្ថាកលវទិ្យាាល�យភូិម្មនីិិវចិីបិ្រត្យសិលបៈ (URBA) 
វទិ្យាាស្ថាា និបដោចូីកវទិ្យាាកមុ្ម�ជា(ITC) ស្ថាកលវទិ្យាាល�យនិ�រត្យ�និ និិង
ស្ថាកលវទិ្យាាល�យភូិម្មិនិីកសិកម្មម(URA)) ដោសុីគដោប្រមាងចីំនិ�និ ៦ 
ពាកព់�ន័ិនឹិងការដោរៀបចំីចីណំ៌ត្យរថ្មីយនីិបចូី�បបនុិន្ត្រៃនិវទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំ។

ទ្យាីតាងំដោនិ�នឹិងកាេ យដោ�ជាកដែនិេងពប្រងីកស�និចីាររបស់វទិ្យាាស្ថាា និ
បារាំងំ។ នាដោពលអនាគត្យ វានឹិងកាេ យដោ�ជាទី្យាតាងំដោពារដោពញដោ�
ដោ�យភាពរស់រដោវកី ភាពន្ត្រៃចីុប្របឌិ្ឍត្យ និិងជីវៈចីប្រម្មុ�។ ដោ�ទ្យាីកដែនិេង
ដោនិ�នឹិងមានិការដោរៀបចីំឆាកអចិីន្ត្រៃន្ត្រីនិីយម៍្ម�យសប្រមាប់ទ្យាសសនិិកជនិ
ប្រគប់រូប និិងប្រគប់ជំនានិ់។

ពានិរង្ហាវ និ់ដោនិ�ប្រត្យូវបានិចាំត្យ់ដែចីងដោ�យគណ៌ៈវនិិិចីឆ�យម្ម�យដែដូល
រ�ម្មមានិអុកជំនាញជាស្ថាា បត្យយករ ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាព ទី្យាប្របឹកា
គ�ណ៌ភាពបរសិ្ថាា និកប្រមិ្មត្យខ្លួុស់ ដោកសប្រត្យវទូិ្យា និិងអុកជំនាញដែផ្សុក
និគរូបនីិយកម្មម។ គដោប្រមាងនានាប្រត្យូវបានិ�ក់តាងំបង្ហាា ញដោ�
វចិីិប្រត្យស្ថាលន្ត្រៃនិវទិ្យាាស្ថាា និបារាំងំ។ វាជ�យដោលីកម្មុស់សុ្ថាន្ត្រៃដូរបស់
និិសសតិ្យ និិងបន្ត្រីញ្ញាើ បការយល់ដឹូងកុ�ងចីំដោ�ម្មយ�វជនិ អំពីបញ្ញាា
ប្របឈម្មន្ត្រៃនិអនិីរកាលដោអកូ�ូស�ីសប្រមាប់ទី្យាប្រកុងម្ម�យប្របកបដោ�យ
ចីីរភាព និិងអាចីរស់ដោ�បានិ។
និិសសតិ្យមុាក់ៗគឺជាអុករចីនា-ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាព ដែដូលជា
ស្ថាា បត្យយករ ពិត្យៗន្ត្រៃនិលំហិន្ត្រៃបត្យង។ អុករចីនា-ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាព
គជឺាត្យ�អងគមិ្មនិអាចីខ្លួវ�បានិកុ�ងការកស្ថាងពភិិពដោលាកនាន្ត្រៃថ្មីៀ ដែសអក។ 
ព�កដោគដោរៀបចីំដោទ្យាសភាពដោ�តាម្មទី្យាតាងំដែដូលប្រត្យូវផ្លាេ ស់បីូរ ដោ�យ
គិត្យគូរពីដោស្ថាភិ�ណ៌ភាព រ�ម្មទាំងំអាយ�កាលន្ត្រៃនិសមាា រៈដោប្របីប្របាស់
ផ្សងដែដូរ (ភាពហិ�សសម្ម�យរបស់សមាា រៈសិបបនិិម្មមិត្យ ការរកីលូត្យ
លាស់ន្ត្រៃនិរ�កខជាតិ្យ វដូីន្ត្រៃនិរដូូវ…)។

ពានិរង្ហាវ និ់ស្ថាា បត្យយកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យពានិរង្ហាវ និ់ស្ថាា បត្យយកម្មម និិងការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យ
ចីីរភាពឆុា២ំ០២៣ចីីរភាពឆុា២ំ០២៣
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ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាពដោធវអីនីិរាំគម្មន៍ិដោពញម្ម�យការអនិ�វតី្យគដោប្រមាង ៖ 
តាងំពីការចាំបដ់ោផី្សមី្មដោរៀបចីគំដោប្រមាងជាម្ម�យដែផ្សនិការលម្មអតិ្យរហូិត្យ ដូល់
ការទ្យាទ្យា�លការង្ហារ។ សកម្មមភាពរបស់ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាពមានិ
លកខណ៌ៈបំដោពញ�ុ និងិជាន្ត្រៃដូគូរបស់អុកជំនាញរចីនា និិងអុក ប្រគប់
ប្រគងគដោប្រមាងដោផ្សសងៗដោទ្យាៀត្យ (ស្ថាា បត្យយករ អុកជំនាញនិគរបូនីិយកម្មម 
វសិវករ…)។ ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាពដែចីករដំែលកគដោប្រមាងដោរៀបចីជំាម្ម�យ
ព�កដោគ។ តាងំពីដូំបូង ស្ថាា បត្យយករដោទ្យាសភាពប្រត្យូវខិ្លួត្យខ្លួំដោលីកកម្មុស់
ការយល់ដឹូងអំពីបញ្ញាា នានាទាំក់ទ្យាងនឹិងការដោរៀបចីំ។ រូបដោគចូីល
រ�ម្ម កុ�ងការដោលីកកម្មុស់ការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាព អនិីរកាល
ថាម្មពល ការដោរៀបចីំដែដូនិដីូ និិងស�ខ្លួ�មាលភាពប្របជាជនិ។
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ដោនិ�ជាសំដោណី៌រម្ម�យចីំនិ�និកុ�ងគដោប្រមាង ៖ដោនិ�ជាសំដោណី៌រម្ម�យចីំនិ�និកុ�ងគដោប្រមាង ៖
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ការអភិិវឌ្ឍឍការអភិិវឌ្ឍឍ
ប្របកបដោ�យចីីរភាពប្របកបដោ�យចីីរភាព
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ឆុា១ំ៨០០ ម្មនិ�សសដោ�ដោលីភិពដែផ្សនិដីូមានិចីំនិ�និ 900លានិនាក់។ 
ដោ�ឆុា២ំ០២៣ ម្មនិ�សសដោលាកដោយងីមានិចំីនិ�និ 8ពាន់ិលានិនាក់។ 
កដំោណី៌និប្របជាជនិដ៏ូខ្លាំេ ងំដោនិ�នាឲំ្យយមានិកំដោណី៌និន្ត្រៃនិត្យប្រមូ្មវការសមាា រៈ 
និិងដោសវាកម្មម ប្រពម្មទាំងំវធិីស្ថាន្ត្រីសីផ្សលិត្យកម្មម ដែដូលបងើបញ្ញាា ដូល់
បរសិ្ថាា និ និិងសងគម្ម។ ការរកីចីដោប្រម្មីនិយ៉ាា ងឆាប់រហិ�សដោលីវសិ�យ

 និគរូប នីិយកម្មម ការប្របមូ្មលផ្សី� ំន្ត្រៃនិសកម្មមភាពម្មនិ�សស និិងការដែកន្ត្រៃចីុ
ដូីមានិផ្សលបា�ពាល់អវជិើមានិដូល់កដោ�ៅ បរយិ៉ាកាសប្របកបដោ�យ
ផ្លាស�កភាពដោ�កុ�ងទី្យាប្រកុង និិងនាឲំ្យយមានិកដោ�ីត្យំបនិ់ទី្យាប្រកុង។ 
ប្របឈម្មម្ម�ខ្លួនឹិងការអភិិវឌ្ឍឍដ៏ូឆាប់រហិ�សដោនិ� អុកជំនាញ អុក
វទិ្យាាស្ថាន្ត្រីសី ដោសដូឋកិចីូវទូិ្យា អុកនិដោយ៉ាបាយ ឧសាហិករ រ�ម្មទាំងំ
អុកប្របជាស្ថាន្ត្រីសីបានិជ�បប្របជ��ុំ និងិប្របកាសពសី្ថាា និភាពអាសនុិ។ 
ដោយងីប្រត្យូវដែត្យគិត្យគូរពីការបនិាយដោលប�និន្ត្រៃនិកំដោណី៌និ និិងការផ្លាេ ស់
បីូរ វធិីប្រគប់ប្រគងធនិធានិធម្មមជាតិ្យ។

ចាំប់ពីន្ត្រៃថ្មីៀទ្យាី៥ដូល់ន្ត្រៃថ្មីៀទី្យា១៦ ដែខ្លួមិ្មថ្មី�នា ឆុា១ំ៩៧២ សនិុិសីទ្យា
អងគការ សហិប្របជាជាតិ្យដោលីកទី្យាម្ម�យសីីពីបរសិ្ថាា និប្រត្យូវបានិប្របារព័
ដោ�ងីដោ�ទ្យាីប្រកុងសី�កខូ្លួម្ម។ ដោ�យប្រត្យូវបានិដោគ�ក់ចីំណ៌ងដោជីងថា 
កិចីូប្របជ�ំកំពូលភិពដែផ្សនិដីូ ជំនិ�បដោនិ�បានិបង្ហាា ញពីសកម្មមភាព
ដោប្រ�� ថុាក់របស់ម្មនិ�សសដោ�ដោលីភិពដែផ្សនិដីូ។ 

ដោហិត្យ�អវីបានិជាការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាពមានិដោហិត្យ�អវីបានិជាការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាពមានិ
ស្ថារសំខ្លាំនិ់នាដោពលបចីូ�បបនិុ?ស្ថារសំខ្លាំនិ់នាដោពលបចីូ�បបនិុ?

ថុាកដ់ូកឹនាទំាំងំអស់ដែដូលបានិចូីលរ�ម្មកុ�ងកិចូីប្របជ�កំពូំលដោនិ�បានិ
យលប់្រសប�ុថា គរំបូចូី�បបនុិប្រត្យវូដែត្យផ្លាេ ស់បូីរ។ កងវលប់រសិ្ថាា និបានិ
កាេ យដោ�ជាបញ្ញាា សកល។ សញ្ញាា ណ៌ន្ត្រៃនិការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យ
ចីីរភាពបានិដោលចីដោ�ងីពីរបីឆុាដំោប្រកាយម្មក។

១៥ ដែខ្លួកញ្ញាា  ឆុា១ំ៩៧១ - ទី្យាសុ្ថាក់ការអងគការសហិប្របជាជាតិ្យ ទី្យាប្រកុងញូវយាក - ដោលាក 
Maurice F. Strong អគគដោលខ្លាំធិការន្ត្រៃនិសនិុិសីទ្យាអងគការសហិប្របជាជាតិ្យសីីពីបរសិ្ថាា និ
ម្មនិ�សស(សី្ថា)ំ បង្ហាា ញគំនូិរម្ម�យន្ត្រៃនិផី្លាងំផ្សសពវផ្សាយផ្សេូវការសប្រមាប់សនិុិសីទ្យាដូល់ដោលាក
អគគដោលខ្លាំធិការអងគការសហិប្របជាជាតិ្យ U Thant ។ ដោ�ខ្លាំងដោឆ្លវង ដោលាក Keith Johnson 
(ជនិជាតិ្យចាំន្ត្រៃម្មាកា) ប្របធានិគណ៌ៈកមាម ធិការដោរៀបចីំសនិុិសីទ្យា។ 
(រូបថ្មីត្យ៖ UN Photo/Teddy Chen)
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ដោត្យីអវីជាការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាព?ដោត្យីអវីជាការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាព? ដោត្យីអវីជាសសរសីម្មាដោផ្សសងៗ�ុន្ត្រៃនិការអភិិវឌ្ឍឍប្របកប ដោត្យីអវីជាសសរសីម្មាដោផ្សសងៗ�ុន្ត្រៃនិការអភិិវឌ្ឍឍប្របកប 
ដោ�យ ចីីរភាព?ដោ�យ ចីីរភាព?

ដោយ៉ាងតាម្មរបាយការណ៍៌ Brundtland (ឆុា១ំ៩៨៧) ការអភិវិឌ្ឍឍ 
ប្របកបដោ�យចីីរភាពគឺជាការអភិិវឌ្ឍឍដែដូលដោឆ្លេីយត្យបនឹិងត្យប្រម្មូវការ
បចីូ�បបនិុ ដោ�យមិ្មនិបា�ពាល់ដូល់សម្មត្យាភាពរបស់ម្មនិ�សសជំនានិ់
ដោប្រកាយកុ�ងការដោឆ្លេីយត្យបត្យប្រម្មូវការរបស់ព�កដោគ។

កិចីូប្របជ�ំកំពូលភិពដែផ្សនិដីូ ដែដូលបានិប្របារព័ដោធវីដោ�ងីកាលពីឆុា ំ
១៩៩២ដោ�ទី្យាប្រកុងរយីាូ ដឺូ ហិាដោណ៌រ ាូ ដោប្រកាម្មឆ្លប្រត្យរបស់អងគការ 
សហិប្របជាជាតិ្យ បានិកំណ៌ត់្យដោ�លការណ៍៌ដោនិ�ជាផ្សេូវការ ប្រពម្ម ទាំងំ 
កំណ៌ត្យ់ដោ�លការណ៍៌របស់សសរសីម្មាទាំងំបីន្ត្រៃនិបញ្ញាា ប្របឈម្ម កុ�ង 
ការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាព ៖ ការអភិិវឌ្ឍឍដោសដូឋកិចីូប្របកប 
ដោ�យ ប្របសិទ័្យាភាព សម្មធម៌្មសងគម្ម និិងប្រទ្យាប្រទ្យាង់បានិដោ�យបរសិ្ថាា និ។ 
លកខណ៌ៈពិដោសសន្ត្រៃនិការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាពគបឺ្រតូ្យវសាតិ្យ ដោ� 
ដោលីចីំណ៌� ចីប្របសពវន្ត្រៃនិសសរសីម្មាទាំងំបីដោនិ�។

សសរសីម្មាបរសិ្ថាា និសសរសីម្មាបរសិ្ថាា និ
សសរសីម្មាដោនិ�មានិដោ�លដោ�កប្រមិ្មត្យ ផ្សលបា�ពាល់បរសិ្ថាា និន្ត្រៃនិ
សកម្មមភាព របស់ម្មនិ�សស។ វាអនិ�ញ្ញាា ត្យឱ្យយមានិការអភិិរកសប្របព�និ័
ដោអកូ�ូស�ី និិងធនិធានិធម្មមជាតិ្យកុ�ងរយៈដោពលដែវង។

សសរសីម្មាសងគម្មសសរសីម្មាសងគម្ម
សសរសីម្មាដោនិ�ធានាឲ្យយម្មនិ�សសប្រគប់រូបមានិលទ្យា័ភាពទ្យាទ្យា�លបានិ
ធនិធានិ និិងដោសវាកម្មមមូ្មល�ឋ និ ដូូចីជាការអប់រ ំស�ខ្លាំភិិបាល 
អាហារ ឬលំដោ��ឋ និជាដោដូីម្ម។ វាអាចីធានាបានិនូិវការដែបងដែចីក
ការរកីចីដោប្រមី្មនិដោ�យសម្មធម៌្ម ដោ�យកាត់្យបនិាយវសិម្មភាព និិងរកា 
ស្ថាម្មគគីភាពសងគម្ម។

សសរសីម្មាដោសដូឋកិចីូសសរសីម្មាដោសដូឋកិចីូ
ជាម្ម�យសសរសីម្មាដោនិ� ប្រកុម្មហ៊ិ�និទាំងំឡយកាន់ិដែត្យមានិការទ្យាទ្យា�ល 
ខ្លួ�សប្រត្យូវ។ ព�កដោគប្រត្យូវដែត្យរ�ម្មបញូូ្ចូលផ្សលបា�ពាល់អវជិើមានិដោ�ដោលី
បរសិ្ថាា និ។ និិយ៉ាយម្មាាងដោទ្យាៀត្យ ព�កដោគប្រត្យូវដែត្យគិត្យគូរពីការបំព�ល 
បរសិ្ថាា និដោ�កុ�ងន្ត្រៃថ្មីេចីំ�យរបស់ខ្លួេ�និ ឬធានាបដោងើីត្យការង្ហារឲ្យយ 
បានិ ដោប្រចីនីិបំផ្ស�ត្យដោ�កុ�ងសកម្មមភាពដោសដូឋកិចូីម្ម�យ ដែដូលទ្យាទ្យា�លប្របាក់ 
កន្ត្រៃប្រម្មសម្មរម្មយ។

សសរសីម្មាទាំងំដោនិ�តំ្យ�ងឱ្យយបញ្ញាា ប្របឈម្មន្ត្រៃនិការអភិិវឌ្ឍឍប្របកប 
ដោ�យចីរីភាព។ អងគការសហិប្របជាជាតិ្យក៏បានិដោរៀបចំីដោ�លការណ៍៌ 
ជាមូ្មល�ឋ និសប្រមាប់�បំ្រទ្យាសសរសីម្មាទាំងំដោនិ�ផ្សងដែដូរ។

ដោត្យីអវីជាការអភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាព? | Mtaterre. (s. d.). https://www.mtaterre.
fr/dossiers/le-developpement-durable/cest-quoi-le-developpement-durabl
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ប្របភិព ៖ យូដោណ៌សើូ និិងដោ�លដោ�អភិិវឌ្ឍឍប្របកបដោ�យចីីរភាព 
(ន្ត្រៃថ្មីៀទី្យា២៦ ដែខ្លួដោម្មស្ថា ឆុា២ំ០២១)។ យូដោណ៌សើូ។ https://en.unesco.org/sdgs 
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វាកយសពីវាកយសពី
Biodiversité (ជវីៈចីប្រមុ្ម�) ៖ ជីវៈចីប្រមុ្ម�សំដោ�ដោលីបណី៌� ំ រ�កខជាត្យិ 
សត្យវ បឹង ភិុំ ន្ត្រៃប្រព រ�ម្មទាំងំម្មនិ�សសផ្សងដែដូរ... ។ ដូូដោចីុ� ជីវៈចីប្រម្មុ�គឺ
ជាភាវៈមានិជីវតិ្យទាំងំអស់ បរសិ្ថាា និធម្មមជាតិ្យ និងិអនីិរកម្មមរវាងភាវៈ
មានិជីវតិ្យទាំងំដោនា�។

Ecosystème (ប្របព�ន័ិដោអកូ�ូស�)ី ៖ បណី៌� ំ ម្ម�យដែដូលរ�ម្មផ្សសដំោ�ងី
ដោ�យពព�កភាវៈមានិជីវតិ្យ សត្យវ និិងរ�កខជាតិ្យ ប្រពម្មទាំងំបរសិ្ថាា និ
ដែដូលភាវៈទាំងំដោនា�រស់ដោ�។

Jardin (ស�និចីារ) ៖ ស�និចីារគឺជាទ្យាកីដែនិេងដែដូលប្រតូ្យវបានិដោរៀប
ចី ំដោហិយីជាទូ្យាដោ�មានិរបងបិទ្យា មានិដំូ�បំរដិោភាគបានិ (ដូូចីជា
ដែផ្សេដោឈ ីបដែនិេ ដោដីូម្មដោឈហូីិបដែផ្សេ...) ឬរ�កខជាត្យ ិ(ផ្លាើ  គ�ដោមុាត្យដោឈ.ី..)។

Réchauffement (ការដោ�ងីកដោ�ីភិពដែផ្សនិដីូ) ៖ បាត្យ�ភូិត្យសកល
ន្ត្រៃនិការដោកីនិដោ�ងីសីត្យ�ណ៌ា ភាពប�ីលម្មកពីសកម្មមភាពរបស់
ម្មនិ�សស ដែដូលដែកដែប្របត្យ�លយភាពឧត្យ�និិយម្ម និិងប្របព�និ័ដោអកូ�ូស�ី។

Résidence (និិដោវសនិ�ឋ និ) ៖ និិដោវសនិ�ឋ និគឺជាកដែនិេងសប្រមាប់
ទ្យាទ្យា�លស្ថាវ គម្មនិ៍សិលបករមុាក់ ឬដោប្រចីីនិនាក់ ដោដីូម្មបឱី្យយ�ត្យ់ ឬព�ក
�ត្យ់ដោធវីការប្រស្ថាវប្រជាវ ឬបដោងើីត្យសុ្ថាន្ត្រៃដូអវីម្ម�យ។ ការបដោងើីត្យដោនិ�ប្រត្យូវ
បានិសប្រម្មលួដោ�យការផី្សល់កដែនិេងសប្រមាប់រសដ់ោ� និងិបដោងើតី្យ បូក
រ�ម្មទាំងំធនិធានិហិរិញ្ចូាវត្យា� បដោចីូកដោទ្យាស និិងម្មនិ�សស។

Ressource naturelle (ធនិធានិធម្មមជាតិ្យ) ៖ ប្របភិពន្ត្រៃនិរូបធាត្យ� 
និិងថាម្មពល ដែដូលអាចីទ្យាទ្យា�លបានិដោ�កុ�ងបរសិ្ថាា និធម្មមជាតិ្យ ម្ម�និ
ដោពលដែដូលព�កវាប្រត្យូវបានិដែកន្ត្រៃចីុដោ�យសកម្មមភាពរបស់ម្មនិ�សស។

Territoire (ដែដូនិដីូ) ៖ ដែដូនិត្យំបនិ់ភូិម្មិស្ថាន្ត្រីសីដែដូលភាើ ប់ជាម្ម�យ
ស្ថាា និភាព គតិ្យយ�តី្យ ិ(ឧទាំហិរណ៍៌ដែដូនិដីូជាត្យ)ិ ឬជាម្ម�យលកខណ៌ៈ
ពិដោសសធម្មមជាតិ្យ ឬវបបធម្ម៌ (ដែដូនិដីូភិុំ ដែដូនិដីូភាស្ថា...)។

Transition écologique (អនីិរកាលដោអកូ�ូស�)ី ៖ ជាការផ្លាេ ស់
បីូរពីរដោបៀបផ្សលិត្យ និិងដោប្របីប្របាស់បចីូ�បបនិុ ដោ�ជារដោបៀបដោអកូ�ូស�ី
កានិ់ដែត្យខ្លាំេ ងំ។

Urbanisme (និគរបូនីិយកម្មម) ៖ វទិ្យាាស្ថាន្ត្រីសីន្ត្រៃនិការដោរៀបចីទំ្យា ីប្រកងុ
ដោ�យគិត្យគូរពីកតីាភូិម្មិស្ថាន្ត្រីសី និិងស្ថាា បត្យយកម្មម។

Végétalisation urbaine (ដំូ�រំ�កខជាត្យិន្ត្រៃបត្យងកុ�ងប្រកុង) ៖ 
ការ�ដំូ��ដោ�ងីវញិនូិវប្របដោភិទ្យារ�កខជាត្យថិ្មីមីៗ  ឬមានិប្រស្ថាប់កុ�ងធម្មមជាតិ្យ 
ដោ�ដោលីន្ត្រៃផ្សីដូី ដែដូលរងការខូ្លួចីខ្លាំត្យដោ�យសកម្មមភាពរបស់ម្មនិ�សស 
ឬបនីាប់ពីដោប្រ��ម្មហិនិីរាំយធម្មមជាតិ្យ។

Ville (ទ្យាបី្រកងុ) ៖ ទី្យាប្របជ�ជំនិដែដូលមានិម្មនិ�សសរស់ដោ�ដោប្រចីនីិ និិង
ដោពារដោពញដោ�យសកម្មមភាពម្មនិ�សស។



ព�ត្យ៌មានិសំខ្លាំនិ់ៗព�ត្យ៌មានិសំខ្លាំនិ់ៗ ទ្យាសសនាសកម្មមភាពនានាទ្យាសសនាសកម្មមភាពនានា

ដោមាា ងដោធវីការ

ស្ថាធារណ៌ៈជនិទូ្យាដោ�

ស្ថាលាដោរៀនិ និិងអងគការដោប្រ�រ�ឋ ភិិបាល

ការកក់ទ្យា�កម្ម�និ ៖ការកក់ទ្យា�កម្ម�និ ៖
info@institutfrancais-cambodge.com

#218 ផ្សេូវ 184 – ប្របអប់សំប�ប្រត្យ 827
+855 (0)23 985 611 / 612
info@institutfrancais-cambodge.com

ដែផ្សុកទ្យាទ្យា�លដោភិំ�វ របស់វទិ្យាាស្ថាា និដែផ្សុកទ្យាទ្យា�លដោភិំ�វ របស់វទិ្យាាស្ថាា និ
ពីអង្ហាគ រដ៍ូល់ស�ប្រក ៖ 
8:00AM – 11:00PM 
1:00PM – 18:00PM
ដោ�រ ៍៖ 9:00AM – 12:00PM 
1:00PM – 5PM

វចិីិប្រត្យស្ថាលវចិីិប្រត្យស្ថាល
ពីចីនិីដូល់ប្រពហិសបត្យ៍ ៖ 
10:00AM-6:00PM
ពីស�ប្រកដូល់ដោ�រ ៍៖ 
10:00AM-5:00PM

ប�ា ល�យប�ា ល�យ
ពីអង្ហាគ រដ៍ូល់ស�ប្រក ៖ 
9:30AM-6:30PM
ដោ�រ ៍៖ 9:30AM-5:00PM 

ម្មជឈម្មណ៌ឌ លភាស្ថាម្មជឈម្មណ៌ឌ លភាស្ថា
ពីចីនិីដូល់ស�ប្រក ៖ 
8:00AM-7:00PM
ដោ�រ ៍៖ 8:00AM-12:00AM 

អាហារ�ឋ និអាហារ�ឋ និ
ពីអង្ហាគ រដ៍ូល់ស�ប្រក ៖ 
9:00AM-6:30PM
ដោ�រ ៍៖ 9:00AM-5:00PM 

ភាស្ថាបារាំងំ ដែខ្លួមរ និិង អង់ដោគេស
 ពីចីនិីដូល់ដោ�រ ៍៖ 9:00AM-5:00PM

ទ្យាសសនាជាម្ម�យអុកដែណ៌នា ំសប្រមាប់ ប្រគូបដោប្រងៀនិទ្យាសសនាជាម្ម�យអុកដែណ៌នា ំសប្រមាប់ ប្រគូបដោប្រងៀនិ
ភាស្ថាបារាំងំ ដែខ្លួមរ និិង អង់ដោគេស
 កក់ទ្យា�កម្ម�និ - ឥត្យគិត្យន្ត្រៃថ្មីេ

ទ្យាសសនាជាម្ម�យអុកដែណ៌នា ំសប្រមាប់ ថុាក់ដោរៀនិទ្យាសសនាជាម្ម�យអុកដែណ៌នា ំសប្រមាប់ ថុាក់ដោរៀនិ
ភាស្ថាបារាំងំ ដែខ្លួមរ និិង អង់ដោគេស
 ពីចីនិីដូល់ដោ�រ ៍៖ 9:00AM-12:00PM, 2:00PM-5:00PM
 កក់ទ្យា�កម្ម�និ - ឥត្យគិត្យន្ត្រៃថ្មីេ

ការបញូ្ញាងំក�និការបញូ្ញាងំក�និ
កម្មមវធិីន្ត្រៃនិវដូីក�និ សប្រមាប់រដូូវកាល «ប្របព�និ័ដោអកូ» 
 ព�ធ - ប្រពហិសបត្យ៍ -ស�ប្រក និិងដោ�រ ៍– 2$/មុាក់

សិបបស្ថាដោធវីម្មាូបសិបបស្ថាដោធវីម្មាូប
 កក់ទ្យា�កម្ម�និ - បង់ប្របាក់



ទ្យាំនាក់ទ្យាំនិង ៖ទ្យាំនាក់ទ្យាំនិង ៖
info@institutfrancais-cambodge.com

Tel : +855 (0)23 985 611 / 612

ប្រកុម្មសប្រម្មបសប្រម្មួលវបបធម្ម៌ រង់ចាំអំុកដោ�វទិ្យាាស្ថាា និ ប្រកុម្មសប្រម្មបសប្រម្មួលវបបធម្ម៌ រង់ចាំអំុកដោ�វទិ្យាាស្ថាា និ 
ភាស្ថាបារាំងំន្ត្រៃនិកម្មុ�ជា!ភាស្ថាបារាំងំន្ត្រៃនិកម្មុ�ជា!

អុកប្រគប់ប្រគងដែផ្សុកវបបធម្ម៌ ៖អុកប្រគប់ប្រគងដែផ្សុកវបបធម្ម៌ ៖
ក បូរនិិី

អុកប្រគប់ប្រគង និិងសប្រម្មបប្រសួលដែផ្សុកភាពយនិី ៖អុកប្រគប់ប្រគង និិងសប្រម្មបប្រសួលដែផ្សុកភាពយនិី ៖
ដែថ្មីនិ រ ាូជីវ �និ

ទ្យាទ្យា�លខ្លួ�សប្រត្យូវដែផ្សុកវបបធម្ម៌ ៖ទ្យាទ្យា�លខ្លួ�សប្រត្យូវដែផ្សុកវបបធម្ម៌ ៖
Amélie GAUCH 
Annah GAUDICHE
Cyrielle PAULEAU

អុកហាត្យ់ការដែផ្សុកវបបធម្ម៌ ៖អុកហាត្យ់ការដែផ្សុកវបបធម្ម៌ ៖
ដែហិម្ម  ដោសដូឋឡវ ី

ដោយងីខ្លួំ� ំសូម្មដែថ្មីេងអំណ៌រគ�ណ៌យ៉ាា ងកក់ដោ�ៅ ចីំដោពា� Yvon CHALM, Yango THY, 
Ivan TIZIANEL, និិង Robin RERAT ដែដូលបានិដោធវីជាប្រគូដូឹកនាសិំសសទាំងំដោនិ�។ 
ជាចី�ងដោប្រកាយ ដោយងីខ្លួំ� ំសូម្មដែថ្មីេងអំណ៌រគ�ណ៌ចីំដោពា�គណ៌ៈដោម្មប្របដោយ៉ាគទាំងំអស់ ៖ 

Dilip ABYE, Sandrine BOUCHER, Karolien CASAER-DIEZ, 
Hun CHANSAN, Remi COURTOIS, Céline DAHOME, Chan Moly KIM AN, 
Adèle MARTIAL, Hun PEN, Prim PHLOEUN, Prince Tesso SISOWATH, 

និងិ Alexis SUREMMIN។


