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STEEL CONTRUCTION 
TODAY & TOMORROW 

(េលខ.៤០ ធ�ូ ២០១៣) 

កេេបាះពុ�ព �ួ ា�រ �ហា័ន�ែដក និង ែដកែថាៃន្ាេេ�សាបះន  

និង �ហគព៍�ំណងរែដលេ្ាបែដកែថាា�រសាបះន 

ឯកសរជសែខស 

 
 ឯកសរជសភងរេគង�ា�រ�ំណងរែដកែថា 

 ៃថ�េនបនិងៃថ�ែ��ក ្រត�េនេនេចញផាសដងក�ះងព�ផង� ំ 

េហបផ្រត�េនែនកចផេូយំងាិំាេិកេេកនរនផក

្ារិារតិនិង្ករពហមះនននែដលាននំមារចពសណ៍ពក

េលបពណិសជកពស ែច�កឧ�ញហកពសយំងភ�រ និងភង�កដ�

េលននា 

េួលាំណងនំាងៃនកេេបាះពុចញផេនបគយេដបព សឺ

ែណនំាសា្រ រ្ ននន និងលក�ណៈេូេេយករេងនឹង

�ំណងរែដលេធ�បាសែដកែថាគំៃូនគេ្ាង�ំណងរ ឈន

ពះខ ាេនជក�េិ្�ំណងរឈនពះខ និង�ំជៈ�ំណងរនិង

លក�ណៈដូន �ួ ក�ះង��័ិផសង�ងរចួ និង �ំណងរ�ះស

�លិា 

 េដបព សឺេចផភ�កចនរសនររិែខសចនខផរ�ល

ផលរាសភរ�ាេយំងេនបេន នងេផបងខះំកុាន 

កេរានំឯកសរជសែខសែដលានែរភរ�ាេ 

�ះេ�ជា ាររព�ផនឹងឯកសជសភងរេគង� នំែណកឯាូ

ជា កានពលរាែន�ពនិងតង គយ្រត�េនាខា េ ក�ះងភរ�

ាេរជសែខស េ្ផាន្រឹពែរនំណងេសបងរជស

ែខសែរាបះេមា បា ដូេន�ប�ូពេិកភ�កចនឯកសរ

ជសភងរេគង�ាែន�ពេេររយករេងនឹងាូជាយំងេនបា

េលប�ាសេនបេេររ្ា�ិន េាបកាបា កររលក�ណៈ

ាេនជកេេ�េនក�ះងភរ�ាេែដលរ្ពត�េចផានយា័រឫ 

ានលព�ិរ�តសាសាេនជកេេ�្រត�េនយពយេនប �ូពចន

ភរ�ាេរជសភងរេគង�ាែន�ាេដបព សឺេចផកនរែរន

�រា 

 

 

 

 

 

េលខ.40 ធ�ូ 2013: ារិក 

លក�ណៈាិេ��: ាេនជក�េិ្េារេលរនឹងភគ�ិំ័ផ     

ចួនិងកេារេលរភគ�ិំ័ផ___________________ ១ 

�ំណងរែដកែថាកពភគ�ិំ័ផ _________________៤ 

កែលងានជាធនរនឹងភគ�ិំ័ផ ក�ះងគេ្ាង 

ែដកែថា___________________________________ ៦  

ក�សងរេពបលកខូននរេ្ផសភគ�ិំ័ផេេេលបនន

�ពុ័ន�ែដក_________________________________  ៩ 

ាងងរៃនកកពភគ�ិំ័ផា�រ TOKYO 

SKYTREE________________________________ ១២ 

ែដកធនរនឹងភគ�ិំ័ផ__________________________១៥ 

ារឫានលំភិរភំាសពូល រ្ នៃន�ធិសចញជជ ារនិងក្ររាិនិ

រពពះខចញ________________________________ ១៧ 

្ារិារតិកថសសៃនគណៈកាស ធិកចកា�ចញផេនេលបេសចញ

េ្រ្ាេេ�______________________្កានងេ្កផ 

នំមំ: េលខេំា័ែដលេនផេនក�ះងារិកនងេលបេនប

គយរេលខេំា័ា�រឯកសរជសភងរេគង�េលខ.៤០ែរ

ាបះេមា បា                                  

ឯកសរជសែខសៈ  ©២០១៣�ហា័ន�ែដកែថានិង

ែដកៃន្ាេេ�សាបះន 

�ហា័ន�ែដកែថា និងែដកៃន្ាេេ�សាបះន 

3-2-10 នសហះនេហកស-កបេនះ នូ-គឹ េស្ករងរូកកផូ 

103-0025 ្ាេេ�សាបះន 
េូសៈ 81-3-3667-0245  

េូ�័ាសៈ 81-3-3669-4815 

ភះសែពលៈ sunpou@jisf.or.jp 

េគហេំា័ៈ http://www.jisf.or.jp 
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(េំា័ ១~៣) 

ចួនិងកេារេលរភគ�ិំ័ផ 

ាងងរៃនកភំិ�វឌកកពភគ�ិំ័ផេនក�ះង្ាេេ�

សាបះន 

េ្ផ:ាបពបូ ឹ កូណូ រសសសត ចព ែច�ក��ិ�កពស�ះ�រ�ិ

ជាភគ�ិំ័ផនិងនន�ពុ័ន��ៃនសកល�េិ្ល័ផ

�េិ្សស�តៃនេស្ករងរូកពូ 
 
ពូលេហរះែដលនំេចផានកកពភគ�ិំ័ផដលរ

ចួ 

 ជាេឹកការៃនកេេបចួេនបរធពសររិជ

ពិន�ូ�រានក្ពិរខុ�រេនបេេា េហបផចួជគ

េ្នបនាំចះរពិនែដលលង ារេន 

េំងបងេេប�ូពឺសែរព�ផដងក�ះងព�ផសស�រិា�រជា 

េយបរបងមខណៈេាលែដលលេ�ជាាសកេំងប

ងេេបេនានក្ពិរយាកុេ្ផ ែរេាបានចួ

មព�ផានេំងបងងាេេបេហបផេនប ជចនាមត

លេចផានេ្ួបរ� ករធ�នរធ�ដលរៃចសនងក�ះងចួ

េនប ពិនែរាបះេមា បជចនានចលាបបពលរ�ូពឺសែរ

រំានរសះំ�េិេនបចងែដា េដបពឺសកញចលាបបពលរ

ែដល��ិរក�ះងលំ្ារស�ែដលចនេកបរេតបងដលរ

ចួជានជាចំេនម�រេដបពឺសចតលរនូ�ជា្យំ

ធនរនឹងេំងបងដូនែដលេនាបា ករា 

 ក�ះងេាលានជាឺន�េនបចួ្រត�ែរាខា េ�ពរ�

ជាក�ះងភំតះងេាលេំងបងេេបដូននងេ្កព 

(f1) ភ�កកនរការ(សនែដលាន�ិេ�ក�ះងកេ្ាប្េ�រ

ឬភ�កកនរការរករែ�តងនូ�ចួេនប)ចនសេពងអ�

ចួេចផាន�ះ�រ�ិជាា 

(f2) ្ ា�ិនេាបភ�កកនរការព�ផនំន�នពិនចនសេពងអ�

ចួេ្ផខង�នឯងេនេេេនប ចន 

 ែ��ងកថផនតានងររភគ�ិំ័ផេដបពឺសស�ផ 

 �េ�ខ� បចួេចផាន�ះ�រ�ិជាា 

(f3)  ្ា�ិនេាបេយបាសរចួយំងពូលឬ្ួនរែរ 

 រែច�កព�ផៃនចួេនប្រត�េនដូលលំ 

 កដ�លលំេនបនឹងពិនាងងេ្ួបរ� ករដលរ 

 ចួែដលេនសះំ�េិេនបែដា 

(f4)  កំេដែដលេនាេបជ េាសបវសប េ័ឬែច�ក 

 េចកងងៃននន�ពុ័ន�នឹងពិនាមត លេចផ 

 េេបដលរចួែដលេនសះំ�េិេនបេេា 

(f5)  ភនលន្េាពែដល្ករេនក�ះងចួេនបនឹង 

 ្រត�េនកពាសភគ�ិំ័ផា 

 

 ក�ះងេួលាំណងេដបពឺសាខា េ�ពរ�ជា 

យំងេនប ្រត�េនផក�លិនកន្ពរបក�ះងក 

ាខង ភគ�ិំ័ផ កាខ� ំងភគ�ិំ័ផព�ផពិនេចផ 

េងងេេរំានព�ផេេររ េហបផកកពាសកាំង េ

ឬានកដូលលំៃនចួេ្ផសែរ 

កេេបលាសភគ�ិំ័ផព�ផកែនងងេេព�ផកែនងងេេររ 

ា កេារេលរភគ�ិំ័ផេនប្រត�េនែាងែនករាស 

្ាេំេែដលរេូេេកភនះ�រតានដូនរ:  

�ពរ�ជាចសះកេព�នរ(R) កះ ំ្ េនារកព 

“ភះស�ូតងរ”(I) និងជាងឹាំ(E)េដបពឺសកំណររ 

ាខ� ំងេំងបងេេតពរំានរ ្េនារកពនិងជា 

ងឹាំគយរកតត ដុ�ំននរនិងេដបពឺសេារសង ររក 

ដ�លលំឬកាំង េ�ពរ�ជាចួ�ពរ�ជាចសះក

េព�នរកុេនេដបរ�នេសបង�ំននរចងែដា 

ឧាារ េដបពឺសសេពងអ�េចផាជ �រចួាន 

�ះ�រ�ជា� េ��ជានន�ពុន�័ៃនចួ� �ព 

ាបជូ លយំងពេធ្េផសេពងអ�� គ�ែរ្រត�េន 

កលន�ះ�រ�ិជាហូរដលរកសេពងអ�េនេ 

្រត�េនាបជ ារា េលប�ាសេនបេេររក�ះងេួល 

ាំណងេដបពឺសងំេំងបងាសកល្លេងងេេ 

ានសារេចកងព�ផេេររ� ្េនារកពនិងជាងឹាំ

្រត�េនយពយរចំេនរ�្ាារសបា ំងនិងៃចសេរ

ែដលរេំងភគកគិំ័ផា 

 

 

ាងងរៃនកភំិ�វឌកកពភគ�ិំ័ផេនក�ះង្ាេេ�

សាបះន 

 កគូចងងរៃននន�ពនុ�ែដលរ្ពត�េចផានក

ធនរ្យំនឹងេំងបងនំេពបចួមព�ផេនប 
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្រត�េនេគេហរកននេដបពឺសកពភគ�ិំ័ផ 

កខេនប្រត�េនេធ�បេតបងដូនែដលេនាបា ករាស

នងេដបព គយក្ារិារតិយំងាសនំណះ នេដបពឺសលនេនូ�

�ះ�រ�ិជា្រឹព្រត�េេតពលំ្ារៃនចួា េនក�ះង

្ាេេ�សាបះនានែនងនារ�តសាស�តងរ្ចួែដល

្រត�េនភនះព័រេនក�ះងង� 1ំ950 ានស ារាសាបជ ារ

��ខ� ពេិកលសកេសII និងាេាប�រតិេចកងងេេររភំាស

ចួែដលាខា េាសីេិ�ាលែដលធនរ្យំនឹងេំងបង

េដបពឺសេលបកកព�ុរដលរនន�ពុ័នននបងេូលំេូ

ិផា 

កែកែ្ាព�ផនំន�ន្រត�េនេធ�បេតបងេេេលបនារ�តស

ាស�តងរ្កចួនិងាេាប�រិតៃននារេនប 

យករេងេេនឹងកធនរ្យំេេនឹងេំងបងពះនេាលក

ាិនិរពេតបង�េិេនក�ះងង� ំ 2000 ានជាខះ� �ួ

បងនង ំងានស ារាសានកាិនិរពេតបង�េិា 

 េងេេតពនារ�តសាស�តងរ្ចួ ក�ះង

កណស ែដល�ពរ�ជា(F1)ហូរដលរ(F5) ពិន្រត�

េនាខា េេ្ផសែរេំងបងាន�ជាធ�នរធ�និង

ាន្ា�ិេ�ិជាែដលរលេ�ចលដូននងេលប ចួ

េនបគ�ែរ្រត�េេ�លផកនូ�ជាធនរ្យំនឹងេំងបងេ្ផ

កជផរៃពងាសា្រ រ្ ននិងេសតំងៃនចួែដល

េនេ្ាប្េ�រា កាិនិរពេតបង�េិពះនង� 2ំ000 ែរ

�លិនកែដលចនេ្ាបេនគយេដបពឺសាបា កររ

�ាសិកា�រនន�ពុ័ន�នពឺងដូនរ��� ធ�ឹព� 

ៃចសេរនិងសបា ំង្រត�េនពូាបជូ ល �ួ ាេងបងរេតបង

រ�ាម ែដលពិនចនេេបេនេដបពឺសធនរ្យំេេនឹង

េំងបងា ែដលាិេ��រងេនបេេេេររេនបកុានក

យករេងេេនឹង�ពរ�ជាចសះក្េេព�នរ ជ្រត�េនេគ

េចផេឈស បរ�ាសិកៃននន�ពុ័ន�នពឺងក�ះង

នំេមព�ាសិកែដលធន្យំនឹងេំងបងេហបផ

�ាសិកេនប្រត�ែរានជាធនរ្យំនឹងេំងបងតព

េាលេ�ិា�រជដូនានាខា េក�ះងតងេស1

�្ាារែច�ក�ំននរននៃននន�ពុ័ន�(េលប�ាសេនប

េេររជកុរ្ពត�ានជាធនរ្យំនំេពបៃចសសបា ងំនិង

ដំាូល្រត�េនយពេចផាន្េនារកពេំងបងេច

ផ�ពរ�ាេេនិងជាងឹាំា�រជចងែដ)ា �ធិស

សស�តេនប្រត�េនេគេហរកននេដបពឺសាប�រតិ

េ្ផភនះេិពតពាេាប�រតិា 

 

តងេស 1: រ្ពត�កផៈេាលៃនក្យំធនរេេនឹង

ចគកគិំ័ផ�្ាារ�ពរ�ជាចសះក្េេព�នរ ា 

 

 ានស ារាសកាិនិរពេតបង�េិក�ះងង�  ំ 2000 នារ�តស

ាស�តងរ្ចួកុេន�ពាបជូ លកននកភនះ�រត

ែដលានពូល រ្ ចងែដា រាិេ��កុេន្ករ

ាប�រតិ� ឧាារានចគ�ិំ័ផេកបរេតបងចួែដល

ែដលានកកសងនន�ពុ័ន�ធនរ្យំនឹងេំងបង ែច�ក

�ំននរៃននន�ពុ័ន�ែដលានកកពចគ�ិំ័ផ

ធនរ្យំនឹងេនឋិរេថហូរដលរចគ�ិំ័ផ្រត�េន

ានងររេហបផា នារាប�រតិរពេធ្េផេដបពឺសលន

េននូ�ជាធនរ្យំនឹងេំងបងនឹងរ�ធិសសស�តក�ះងក

ភបចងេដបពឺសេចសអងស ររា េនសឹពនឹងេនបែដេនក�ះង

កណស នេាលភនគរែដលនឹងានេនជក�េិ្ធនរ្យំ

នឹងេំងបងថសសនិង�ធិសសស�តេចសអងស ររ្រត�េនាេងងបរ

េតបងថសសនិង្ករាបជូ លេេក�ះងនារាប�រតិេនបែដ 

ែរេាបពិនដូេន�បេេជាធនរ្យំនឹងពិនចន្រត�េន

ាបា ករេ្ផកគណនេ្ផេ្ាបនសរិ�ធិសាប�រតិ

ែដលានែនងេនក�ះងនារេតបផ នេាលានជះាឺន�

េនបដរព�នតស្ក��ងេហ រ្ នន�ពុ័ន� ្ក��ងដសធងស 

្ក��ងកដឹងសបាូ ននិងេេ�នណ៍ចនេធ�បេនក�ះង

កភនះព័រេេតពជាែ្ា្ាលា�រា�កេគេ្ផ

ែច�កេលបលេ�ចលៃនកជផរៃពងជាធនរ្យំនឹងេំងបង

េនបេ្ផគណៈកាស ធិក្ររាិនិរពេេតព

�ា�ជាៃនភ�កសំនេយំងេនបា 

 ពះនង� ំ2000 េនភនះ�រតេ្ផ្រឹពែរេងេេ

តពកននែដលាបា ករាសជាធនរ្យំនឹងចគ�ិំ័ផ 

នឹងេលបងែលងែរកណស រិនរ�នេេា នេាលានជះាឺន�

េនបគយចនាន្ា�ិេ�ជាេេេនតពកនននិង

េួលកភនះ�រតាែន�ពនិងដពឺសននតពភនះព័រា 

(�ូពេពបល Fig.1) 
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Fig.1 កេារេលរចគ�ិំ័ផនិងនារ�តសាស�តងរ្

ចួ 

គំចូួន� រធំែដលេនេកររ�ររាមត លពកាសក

ខ�ប�ពរ�ជាក�ះងកនន្ាាន�ធនរ្យំនឹងេំងបង 

 �ូពឺសែរចួែដលេពបលេេល�្ ាណិរព�ផ ែរ

េាបពិនេន្ារិារតិកននេចផានជាធនរ្យំ

នឹងេំងបងេចផេន្គារ្ួនរេេេនប ចល�េិក

�្ាារចួេនបគយចនានជាពហនតផេេៃថ�

េ្កផេនា េនបគយរគំពូ�ផែដលពិនានកនន

េចផធនរ្យំនឹងេំងបងេផបងេនេធ�បកភេងងរនិងាន

កែណនំដូននងេ្កពេនបា ភគ�ិំ័ផព�ផេនចសះប

េតបងេនពករកមត លផារៃថ�េស12 ែខកះពមៈ ង� ំ 2005 

(េាបងក�ះងរ�រក)េហរះកេនបេកបរេតបងនំេពបចួ

ព�ផែដលានកំា�រខុ�រហូរេេដលរ32រនរនឹង

ានេឈស បរ Windsor ចួព�ផេនបេនសង�ងរ

េនក�ះងរំានរ AZCA រេស្ាសះំសនៃនេស្ករងាប ្វសដ 

ែដលរដរលនសៃន្ាេេ�េភ�បេា ភគ�ិំ័ផេនប

េន សកល្លបងងារហ័�យំងាសេលបហូរ

ដលរេ្កព គយេនងារេេបា័េ�សះំ�េិ�ឹង្គាររនរ

យំងភ�រា កដ�លលំេ្ួងចួន� រធំព�ផេនប

េនេកបរេតបងេនរនរកមត លនិងរនរនងេលប

េ្ផសរនរយំងេនបានសបា ងំជងំននេ្នបន

េាកែដលរលេ�ចលនំេចផ�ាសិកេចកងៃន

េ្ួងចួពិនចនេារកលេងងេេេូយំងរំានរ

ចួនិងរំានរសះំ�េិចួេនបា ភគ�ិំ័ផេនបគយពិន

្រឹពែរាងងពហនតផដលរចួ Windsor ែរ

ាបះេមា បេេ ដរលនសេភ�បេកុងចលាបបពលរបង

ធ�នរធ�ចងែដដូនរចងូ�េនក�ះងរំានរសះំ�េិ

ពស្ពណណ លចសស�កពសនិងក្ារិារតិកា�រថេំងប

ងេ្កពដសកុ្រត�� កពិនេចផដំេណប កេេររចងា  

 ាូថរេស1ាខា េាសេិដរជារ�ពៃនកខូននរ 

ថរេនក�ះងែខពសនេ្កផាសេនេំងបងេេបេនព�ផែខ

កនងបា ��ធ�ឹព�ៃចសេរ�សបា ំង្េេព�នរា�រចួ

ជគេ្នបន្រត�េនសង�ងរេតបងេ្ផកចករ

េារះងខណៈេាលែដល��ែដលរេ្គរងសំន�ផ

ៃននងេ្រចួែដលាន�ា�ជាៃនែច�កនង

នះងៃននេនង បធំ�្ាារកិល័ផេនប្រត�េនេធ�ប

េតបងេ្ផែដកែថាា ាេនជកេេ�ៃនរនរយំងាសេនប

គយរនរកមត លនិងរនរេ្កពៃនចួេនបេនែាង

ែនករាសកព�ុរេេតពរនរដូនរកពុ�រែដលយព

(គិរាសរនរស លរដសេេដលររនរេស3) កពុ�រពធពព (គិរ

ចារាសរនរេស4ដលររនរេស16) 

 និងកពុ�រែដលខុ�រ (គិរចារាសរនរេស17េតបងេេ) 

ាូជាេស2 ាខា េាសេ្ួងនិងរនរា�រចួ និងាូ

ជេស3 ាខា េាសចងងរចួចារាសរនរេស17ដលររនរេស

26 �ពរព�ផនឹងរនរេស21ែដលររនរេនាងងេច

ផានចគស�ំ ័ផេកបរេតបងា 

 ចួ Windsor េនសង�ងរ�នលរេនក�ះងង� ំ

1977 េ្ផភនះេិពេេតព្ាា័ន�ធនរ្យំនឹងេំងបង

នេាលេនបា េយបរបងេនបកតសដូនែដលេន

ាខា េេនក�ះងាូថរេនបរសារ េ្គរងសំន�ផៃននង

េ្រៃនរនរែដលខុ�រ�ពរព�ផនឹងាំែណកៃនរនរ

ែដលាងងេចផេកររ�ររេហបផេាលរព�ផ �ួ េនប

ែច�នាេនជកេេ�ែដលខណណ េននេនង បកមត លាសរនរ

យានិងរនរពធពពនឹង្រត�េនាំង េរយំងរ�រង

េ្ផចគ�សំ័ផា ានជះាឺន�កននេចផានជា

ធនរ្យំនឹងភគ�ិំ័ផ េយបរានភគិកគំ័ផងាេេបកុ

ជេេបែរកែនងងែដលាងងភគ�ិំ័ផែរាបះេមា ប គយជនឹង

ាខ� ំងពិនេចផល្លដលររនរេចកងងឬែច�ក�ំ

ននរងៃននន�ពុ័ន�ដូនរ��នឹងពិនាមត ល

េចផដូលលំបងខផរ�លេតបផា  

 េ្ផសែរចួ Windsor ្រត�េនននេតបង

េ្ផែច�កេលប�តងរ្ៃនកកសងតពាេ រ្ ននិង

ាេាប�រតិៃនសំននរេនប កកពេំងបងពិន្រត�េន

ចតលរ�្ាារ��ែដកែដលរែច�កសំន�ផដលរចួ

ា េលប�ាសេនបេេេេររករជា ារជងៃចសេរនិងៃចស

សបា ំងែច�កនងេ្រគយរកតត �ំននរក�ះងកាេងងបរ

ល� ករេំងបងាសរនរព�ផេេរនរព�ផេេររ េនភនះព័រ

េលបនន�ពុ័ន�ែដលខផងាេេបនិងចនេចផេំងប

ងេេបលហ��ាសរំានរែដលរ្ាំាេដបពា�រខង�ន
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(�ូពេពបល Fig.4)ា ព�ផ�េិេេររ គយពិនេនភនះព័រ

តពកននេារេលរនឹងេំងបងេចផេន�ពរ�ា

�្ាារចួព�ផេនបា េហរះដូេន�ប េំងបងនឹងេងង

ល្លេេេូយំងែច�កយំងពូលៃនចួេ្ផ

េហរះេនបជចននំេេកកដ�លលំព�ផក�ះង

្េងរ្យផធំា េ្ផសែរេំងបងេនងាេេបេន

ពករកមត លផារៃថ�េ� ៍ ែដលរេាលព�ផាន

ពនះ�កព�ផនំន�នរូនែរាបះេមា បែដលេន��ិរេន

ក�ះងចួេនប ជគយរ�ំមងនង ំងម�រែដល សួ ន

នមា� ករេនសង ារា  

 

Fig. 2 កស� ានេ្ួងា�រចួ  Windsorា  

Fig. 3 ចងងរគំ(ូរនរេលប)ា�រចួ Windsorា 

Fig. 4 ែច�កព�ផៃនាេិ�ណរំានរៃនចួ 

 Windsor 

ាូថរេស1 ែដលាខា េាសកខូននរេ្ផសភគ�ិ

ំ័ផា�រចួ Windsor ានស ារាសេំងបងេេបេនព�ផ

ែខកនងបា 

 

េដបពឺសេលបកកព�ុរជាធនរ្យំនឹងភគ�ិំ័ផដលរចួ

េចផេងុបេេកជា សកនំេ បនាែន�ពេេររ 

 ក�ះងភរ�ាេេនបេផបងេនាិាណឫ ន�េង�ាាសរ្ពត�

កេដបពឺសយពយេចផកសង�ងរចួានជា

ធនរ្យំនឹងភគ�ិំ័ផ កភំិ�វឌកននៃនជាធនរ្យំ

នឹងភគ�ិំ័ផេនក�ះង្ាេេ�សាបះននិងគំៃូនកដ�ល

លំដុធំៃនចួខុ�រព�ផែដលេនេកបរេតបងជចន

�នសរេនរកភនះព័រៃនកននែដលធនរ្យំនឹង

ភគ�ិំ័ផ�្ាារចួព�ផេនបេនពិនយនរ�ពរ�ា

េនេតបផា ក�ះងកននែដលធនរ្យំនឹងភគ�ិំ័ផ

ែដលេនេរគស័ផក�ះង្ាេេ�សាបះននេាល

ានជះាឺន�េនប គយរេួលាំណង�ំននរេដបពឺសឈន

ដលរក�េ្ពនេនចួែដលាន�ះ�រ�ជា

្ាងំងនឹងភគ�ិំ័ផា េយបរបងមក�ះងេួល

ាំណងេដបពឺសេលបកកពុ�រេចផ�ពរ�ាតពកពស�ធិស

និងជាធនរ្យំនឹងភគ�ិំ័ផ R&D នឹង្រត�្ករាបជូ ល

េេក�ះងជកិនជយំង្េំដូននងេ្កពេនប: 

 * កផលរដឹងភំាសលក�ណៈ�ពឺរតិៃន 

 ចលិរចលែដកាន�សរះមា ជាខុ�រេចកងង 

 �ួ ា 

 * កភំិ�វឌន៍កពស�ធិសែដលាិចមេលប 

 ្ា�ិេ�ិជាេដបពឺសកពេំងបងេេបែដលរក 

 េពមនំេពបាសិ� ននិងជាធនររារិារ 

 * កសំះេេចផចងងរេ្ួងែដលពិនយនរាន 

 ជាធនរ្យំនឹងេំងបងេចផានជាធនរ្យំេំងបង 

 * កភនះ�រតន៍�ធិសសស�តសកលឺងព�ផែដល 

 ាន�តងរ្្រឹព្រត�ចនបា ករនូ�កភំិ�វឌន៍ 

 *្កាខណណ �ង�ពៃននន�ពុ័ន�េដបពឺសេធ�បក 

 ជផរំៃលេលបជាធនរ្យំនឹងភគ�ិំ័ៃនចួ

 យំងពូល(��ិ�កនិងកជផរៃពង) 

 

 
■  ■  ■  ■  ■ 
 

(េំា័៤-៥) 

�ំណងរែដកែថាកពភគ�ិំ័ផ 

េ្ផ�ាិហ�សគិ តសក 

សសិ�កពសរស�្រ�ភួ�ំណងរេូេេ កែនងងាិេសធន៍

��ិ�កពសភគ�ិំ័ផ.�ា�រ្ាេេ�សាបះន 

 

គេ្ាងៃនកកពភគ�ិំ័ផ 

ាសេ្ពបេំងបងគយពិនខផែាកពិនែនកជង ពងេេ�� 

និង ធ�ឹព ៃន�ំណងរែដកែថាេនប� ជគយចំេនរេេេរានំ�

មត ារល� ារកពភគ�ិំ័ផក�ះងកកពភួ�ំណងរភំាស

េំងបងា ជងានជះាឺន�ក�ះងកកពភគ�ិំ័ផគយេ្ាបកេេរ�

ិាាណឫ �ះាំេងងបរ្េងរ្យផរ្ករពនឹងកពភគ�ិ�ំ័ផ

�រព�ផកភនះ�រតធពសតក�ះងក្ករិា្េនារែរព�ផ  យ 

�ធិសកិន ភមះរា 

េយបរដូនេនបកតស�រព�ផែច�កនងេ្រសបា ំង�គយពិន

�ង្ឹពរជាខា េជាខះ� �ួ ជងែច�កនងេ្រនិង

��ធ�ឹពេេនប�េ្ផេហរះេនបជាិេកក�ះងកិា

កពេំងបងេងុបេេាបបនំនះនែដល្ករេ្ាបរ�យារែរព�ផ 

យ កិនភះរ�រ�ះលរះេដបពា េដបព សឺនិងកដំេមបរសផ� ជគយ
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ចំេនរ្ា្ាឹរតេេៃចសេ្រសបា ំងដូនរែច�ក្ាា័ន�កព

ភគ�ិ�ំ័ផៃន�� និងធ�ឹពេហបផយំងេនបនំ្រលារេេ��ិ

រតន៍េារាចកំ�ា�លរះៃនកកពភគ�ិ�ំ័ផា 

េន្ាេេ�សាបះន�េនេាលែដលេធ�បកកំណររេារា

កពភគ�សំ័ផេេនិងែដកែថាែដលធននឹងេំងបង�គ�

ាបា ករ�លិនកកពភគ�សំ័ផ្រត�ែរេធ�បកាំេាេក�ះង

ាប�រតិនារ�ំណងរ� ករលំ្ារ ា �ធិិកពភគ�ិ�ំ័ផគយ

េនសលឺងនិងជផរៃពងាបា ករេ្ផភង�កេធ�បកជផ

រៃពងេ្សប�េ ប�� និង ដរព�នតសាំេាេកិនជ្ាពេ្ាអងរករ

ិករកលម្រត�កេធ�បកកពភគ�ិ�ំ័ផា 

កកពភគ�ិ�ំ័ផយំងេនបចនេនដរព�នតស 

ភនះប� រេធ�បាបា សរសលណៈេលបេគហេំា័ៃន្ក��ងេហ

រ្ នន�ពុ័ន��្ក��ងដសថងស�្ក��ងដឹកសបាូ ន�្ក��ង

េេ�នណ៍(MILT)ា តងេស១ ាខា េាសរ�េលខកិនជ្ាព

េ្ាអងា 

�ះាភំាសាបា សកកិនជ្ ាពេ្ាអងយំងភ�រ�សិរ

ពករកមណ ល�ំារនន�ពុ័ន�កពភគិ��ំ័ផា ាែន�ព

េលបេនប� �ះា៣៥កិនជ្ាពេ្ាអង គយ ភនះ�រតនំេពបកេហបព

េេបងៃនរ�យារ��� និង ១៩ េេ នូរ�ធ�ឹពា 

េន្ាេេ�សាបះន�កេេររ� ំេ្ាង្គ��ំតស និង ្កល

ក្ាលីដរ�ះសលសករលរះកំេេ� រេឹកការ រ�ល

េ្ាបក�ះងកភនះ�រតកខក 

ពភគ�ិ�ំ័ផ�េហបផកេេររ� ំេ្ាង្គ��ំតស និង ក

ចករាះពុក្ាលីដរន�រិ�រ យ ានស ACL រេរផង 

ែដលនន�ពុ័ន�ក�ះងកកពភគ�ិ�ំ័ផ េនេរាេរង

េ្ាបា 

តងេស១ កិនជ្ាពេ្ាអងៃនដរព�នតស �ំារកកពភគ�ិ

�ំ័ផៃននន�ពុ័ែន�ែដកែថា 

 

្ាេំាៃន�ំជៈកពភគ�សំ ័ផ 

កិនជ្ ាពេ្ាអងៃនដរព�នតសេ្ផMILT េនចតលរនូ�កក

កពភគ�សំ័ផ ាស្ាេំេា 

១. នន�ពុ័ន�កកពភគ�ិ�ំ័ផែដលេ្ាបរ�យារែរ

ព�ផយកិនភះរ�ំជៈរេរសព៤្សរងៃនរូ��និងាស្សរង

េេររ(ពិន�ពាបជូ លៃចសែដលេលរនឹងៃចសេរ)ៃនរូនូរ�ធ�ឹ

ពា 

២. �� ្សរងព�ផគយកពេ្ផែច�កនងេ្រសបា ំង

និងឋិររព�ផែាបកនងេ្រាសេ្ាបរ�យារែរព�ផយកិនភះរ

�ំជៈ; នូរ�ធ�ឹព១ៃចសនងេ្រ��១គយកពេ្ផ

ែច�កនងេ្រសបា ំង�និងឬឋិរេនៃចសនងេ្រ២េ្ផ

រ�យារែរព�ផយកិនភះរ�ំជៈ(�ពយំងក្ាេលរៃចសនង

េ្រ) 

(េងតពាូជាេស ១ និង ូាជាេស ២) 

គំនូះងេ្កផគយេរារ្ករពដូនរ�ា�លរះនន�ពុ័ន�

កពភគ�ិ�ំ័ផ�មព�ផេនក�ះងៃចសេ្រ សបា ំងែនករ

ែច�កៃនកកពភគ�ិ�ំ័ផា េំនករេំនងៃនៃចសនងេ្រ

សបា ំងេេនិង្ា្ារកពភគ�ិ�ំ័ផគយេនាែន�ពកំ

ិំង�លិ្រលារេេរ�រ�ះលរះ�េ�ឹងយាែន�ព�ាសិកេេ

្គារនេនង ប្ាេរងា 

 

�ំជៈកពភគ�ិំ័ផ 

    

�ំជៈកពភគ�ិ�ំ័ផ្ាែហលគយចនេរានំេងុបេេ៤

្ាេំេដូនរេេា 

កេេរ និង កិា   ្គ��ំតស�េ្គរងា� ង�ិិនិង

�ះសពបងរ៍ េេរនិងិាេ្ផស លរេេេលបែដកែថាា�រ�ះ
លរះយំងេនបរេូេេេ្ាបិាេនេាលែដលេ�បពាាូថរ

១ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃនកេេ្គ��ំតស

កពភគ�ិ�ំ័ផា 

កះ�ំខជារ 

្ួារហ�ស្រ្គ��ំតស�ច�ះំ�ំតស�ិែពិខ៍និង� សង� ្ួារហ�ស

្រ�ៃ�គយះ�ំខជារសះំ�េិែដកែថាា�រ�ះលរះយំងេនបរេូេេ

េ្ាប���រេននិងកេ្ាប្កររ� ំជា ារែច�កព�ផេធ�បមរារាូា

ថរ២ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃន� សង�្ួារហ�ស

្រ�ៃ�កពភគ�ិ�ំ័ផ 

ា 

កាេងងបរ�រ�ះលរះ 

ែច�កកត ដូនរកត កំេេ�ចកំលរះ�ៃ� 

�ះសលសករ�កត ា� ង�ិិនិងកណ ែដលេធ�បាសេេបគយជា ារ

រព�ផយាិេេេនិងែដកែថាា�រ�ះលរះយំងេនបគយរេូេេ

េ្ាប���រនិងកេ្ាប្ករជា ារែច�កព�ផេធ�បមរារយរារ��ិរ

បងហ័�ាាូថរេស៣ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រត

ៃនកត កំេេ�ចកំលរះ�ៃ� 

�ះសលសករា 

 

កិារ� ំាំេេង 

រ�យាកំាូលនិងរ�យាពូល រ្ នៃនកេកបរាាះប 

�រ�ះលរះរ� ំិាគយេ្ាបស លរក�ះងកភះរាេបជ េេេនិងែដក
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ែថាាាូថរេស៤ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃនក

ិារ� ំាំេេងា 

       ក�ះងនំេមព�ាម កពភគ�ិ�ំ័ផយំងេនប  គយែច�

ានសបៃនកេមណ  សកេតបងនិង�ំេណប ពកបជ ារចលះផពសេបូ ពា

ែថពាសេលបេនប�ែច�ក�ាម កពភគ�ស�ំ័ផេកបរាន

េ្នបនែដលចនកេនា 

 

ាូជាេស១ឧយហណ៍ៃននន�ពុ័ន�កពភគ�ិ�ំ័ផ 

ា�រ��ែដកែថាា 

ាូជាេស២ឧយហណ៍ៃននន�ពុ័ន�កពភគ�ិ�ំ័ផ

ា�រនូរ�ធឹពែដកែថាា 

ាូថរេស១ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃនកេេ្គ

��ំតសកពភគ�ិ�ំ័ផា 

ាូថរេស២ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃន� សង�្ួារ

ហ�ស្រ�ៃ�កពភគ�ិ�ំ័ផ 

ាូថរេស៣ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃនកត កំេេ�

ចកំលរះ�ៃ��ះសលសករា 

ាូថរេស៤ាខា េេនឧយហណ៍កភនះ�រតៃនកិារ� ំ

ាំេេងា 

 
■  ■  ■  ■  ■ 
 

(េំា័៦-៨) 

កែលងានជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ ក�ះងគេ្ាងែដកែថា 

េ្ផ កិនសេិ ភះសកិ្ 

សសសត ចព�រស�្រ�ស� ាន�្ាារ�េិ្សស�តនិង

ាេនជក�រិា �សកល�េិ្ល័ផ�េិ្សស�តរូកពូា 

 

�រ�ះែដលគិរេឃបេេលប�ាសរ្ពត�កក�ះងគេ្ាងែដកែថាកំ

តះងេាលានភគ�ិ�ំ័ផ 

 

កសស នៃនគេ្ាងេលប�ាសរ្ពត�កភំតះងេាលានភគ�ិ

�ំ័ផាសានសារ�សងរកេមណ �ដូេន�បេហបផជចំេនរ្រត�េេាិនិ

រពេនកាង ំងកខនងេ្រកំតះងេាលានភគ�ិ�ំ័ផ

និងក�ះងកង �រចណូកាង ំងតពលំនំៃនែច�កាះា�េហរះខំ្ាឹង

ចររែនងា 

កតត ដំាូងេដបព សឺផកេេនូលក�ះងាបា សក្ាលងៃនកខំ

្ាឹងេធ�បកខនងេ្រេនបគយរែច�កព�ផៃនកាំែាកភគ�ិ

�ំ័ផេ្រ�ំណងរចួាូាជាេស១ាខា េាសជាេចកង

�ួ ៃននំេណបនងេ្រយករេងរព�ផកេរានំេារេលរ

ភគ�ិ�ំ័ផនិងកបា� ផ្ាថាសាេំនេែចនដសេធ�បកចសះក

ាប្នន�ពុ័ន��ំណងរភួេូេេយំងរ�រង�នឹងកំតះង

េាលបា� ផែចនដស�ែចដសេ័នឹងចលកាង ំងបា� ផ្ាថាស

ព ប្ងេេររកខពិនែពន្ួនរាេងងបរេេាបះែនតេលបកនន

�ពុ័ន��ំណងរចួយំងរ�រងដូន �ួ ាព ប្ងេេររ�េ្ពប

ររេូេេេំងបងែាកេនេេនែច�កេ្រៃន�ំណងរចួ

ែរាបះេមា បនិង្រត�េនានងររ�េិពះនេាលល្លព�

េាេ�ំណងរចួយំងរ�រងាេ្បរសផានសះកកេមណ ាងង

េហរះេ្ផភគ�ិ�ំ័ផែរែច�កៃន�ំណងរចួព�ផគររា

ដូេច� ប�កំេដៃនែច�កនន�ពុ័ន�េនកេឃបេេនកែនងង

មែដលនេនង បភគ�ិំ័ផែាកេនេនងរេកបរេតបង�ាបះែនតែច�ក

ែដលកេឃបេេនែច�កកិល័ផពិនេនាបបពលរេ្ផ

ភគ�ិ�ំ័ផនិងពិ ានីេ�ិាលដលរេេា 

េនានកតត េចកងេេររែដលេន្ករក�ះងាបា សរព�ផ

កេួាេេនិងក�ះងលក�ណៈគះណជាៃនែច�កនន�

ពុ័ន�ក�ះងេាលែដលកំេដៃនភគ�ិ�ំ័ផយំងេនបេនែរ

ាេងងបនេហរះរឹែរេរណ �េហបផកាេងងបនា�រកំេដ�ជពិន

្រឹពែរេររកំិំងនិងជារឹងងឹេេែរាេាិេសធន៍ក

ា្ងឹងកជរេិៃនកំេដចងែដាាូជាេស២ាខា េាសចល

គំនិរ�ំារក្ារិារតិា�រនន�ពុ័ន��ំណងរចួ

េនេាលានភគ�ិ�ំ័ផាេធ�បគេ្ាងនន�ពុ័ន�េេ�ល

កខូន្េងរ្យផគូ�ពាសក សក្លៃនកំេដា�រភគ�ិ

�ំ័ផេនបហ័�េងុបេេកនរនងក�ះងៃនែច�ក�កិ រ្

នាខណបែដលខ� �រ្ាែ�ង��ធពសត្ាែហលនិង

កពុ�រេេ�ខ� �រ្ាែ�ងៃនរនូរ�ធ�ឹពេាលេ្ាបក�ះងគេ្ាង

ែដកែថាគយ្នរាស �ួ និងខ� �រ��ាតពាិរក សក

េតបងៃនកំេដា�រនូរ�ធ�ឹពគយ�ំននរេនេាលានភគ�ិ�

ំ័ផា ក សកេតបងៃនកំេដនូរ�ធ�ឹព្េកដេតបងក�ះងភ័កក

ស លរ�ែរជាងឹៃន��កំហិរក សកេតបងៃនកំេដ�

េ្ផេហរះេនបចតលរចងូ�េនរ�ាសជាងឹែដលរេហរះ

ខផរ�លាររាររខូន្េងរ្យផនូរ�ធ�ឹពា 

េ្ផេហរះេនប�កតត �ំននរក�ះងគេ្ាងាិនិរពេ�� 

ជាេនេាលានភគ�ិ�ំ័ផគយ�ះាខ� �រ្ាែ�ងា�រ

នូរ�ធ�ឹពេ្ាប្កររ�យារក�ះងព�ផាេ្កផពក�ាសេ្ពប

នូរ�ធ�ឹពពកដលរកេររាងរជាងឹកនរេកបនេតបងរ

លំ្ាររកេកបនេតបងៃនកំេដេគចារេេ�លកង ររ

េនេាសានសះកែខកេា 

កំតះងេាលែរព�ផែដ�ពកដលរ��ងកាន�ផ
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កាង ំងភនះជាេ្ផកំេដាសភគ�ិ�ំ័ផា 

ាូជាេស១ៃនជាេចកង �ួ ជងនំេណបនងេ្រ 

យករេងរព�ផកេរានំេារេលរភគ�ិ�ំ័ផនិងក

បា� ផ្ាថាសា 

ាូជាេស២គំនិរ�ំារក្ារិារតិា�រនន�ពុ័ន�

�ំណងរចួេនេាលានភគ�ិ�ំ័ផា 

េនដំមករកលេនប�ក�ះងគេ្ាងនន�ពុ័ន�សល

ណៈ�េាល�ាសិក្ករពកេឃបេកែនងែច�កមព�ផ

េររាងរកំិំងភគ�ិ�ំ័ផែាកេនេ�េឡពា័េស េលនេលង

កេនេែពកលងេនរំានរៃនកំិំងាខ� ំងភគ�ិ�ំ័ផ

ា�រា�កេគេហបផយំងេនបេនែាងែនកាបា កររថសស

េហបផគេ្ាងេារេលរនំន�ន�ះាករ�ររនះប�ងងររាាូ

ជាេស៣ាខា េេនាូជាៃនកែាងែនក្ករេព�នររ

ថសសាក�ះងាូជាាខា េេនគេ្ាង�េាបេយបរភគ�ិ�ំ័ផ

ែាកេនេនះបេេេលបក្ាលនិងាះា�េហរះាសកំិំង��

ថផនះប�កំិំងភ័ក�េេបបងហ័�ែកឺ��យំងេនបគយ

្រងរនូលពក្កា�ងងររេលបក្ាលេតបង�េិ�េ្ផេហរះ

េនបេធ�បេចផេ្ួងភនរចកលង ករនះបជង ពាក�ះងកណស េនប

េាល��និងនូរ�ធ�ឹពយំងេនបាបជូ លបងងឹាះ ំ�

ខផរ�ល�ងងររេតបង�េិារេេេេររ�ក�ះងកណស េនប

េាលែដលនំន�នាហះគះណៃននូរ�ធ�ឹពេន្ករេនេលប

េនបខុ�ររងក្ាលេហបផយំងេនបានសៈ�ំននរ

ក�ះងកភនះប� រមពចលាូកៃនកាង ំងែដលេកងា�រនូរ

�ធ�ឹពយំងេនប�គេ្ាងចននឹងា្ងេេករលង ករនះបរេេ

េេររា 

ាូជាេស៣ាូជាៃនែាងែនក្ករេព�នររថសសក�ះងគ

េ្ាងា 

ាសេ្ពបកេារេលរភគ�ិ�ំ័ផគយ្រត�កមពកិនជ្ាព

្ពងក�ះងស� ាន�ំណងរចួេនសាបះន�រេូេេក

នូលពូបងពះឹងាបររគយកេ ប�ផករំណា�រ��-នូ

រ�ធ�ឹពខា 

រេេេេររ�េដបព សឺនិងេធ�បកិនជាះា�េហរះេ�សបកំិំងនង

បា� ផែចនដស���និងនូរ�ធ�ឹពយំងេនបេធ�បមពកំិំង

ែដលេលប�េនប្រត�កសំន�ផាសានសះកែខកេារេូេេ

ានស ារាសបា� ផែចនដសនិងានភគ�ិ�ំ័ផខងបេកបរានេតបង

�ាបះែនតភំតះងេាលែដលបា� ផែចន េនបពិន្េកដេតបផ

រភគ�ិ�ំ័ផកំមនពិនគំពកំែហងលំនឹងា�រនន

�ពុ័ន��ំណងរចួា 

ព ប្ងេេររ�េនបកគំពគំែហងដលរលំនឹងា�រ

នន�ពុ័ន��ំណងចួគយេាលភគ�ិ�ំ័ផកំមនែាក

េនេ�ពិនគ�មពេសររេសាំចះររក�ះងេាលបា� ផែចនដស

េកបរេតបងនិងានភគ�ិ�ំ័ផាន�ពរ�ជាក�ះងកគំព

គំែហងលំនឹងា�រនន�ពុ័ន��ំណងរចួេនាេ្ពប

េហរះេនបាេងងបនកំិំងសូផ្គារ្គងកំិំងបា� ផ្ាថាស

ាេ្ពបាែន�ព�នចះរាសេ្ួបំ័ផបិកកតត កពគេ្ាង

ក�ះងេាលានភគ�ិ�ំ័ផាជគយរេូេេក�ះងកែដល

េេ�លផកកសង�ងរ�ំណងរចួរព�ផកេា

េលរេ្ផល�ិរល�នរនិងភគ�ិ�ំ័ផានកំរិខុ�រពិនខផ

ែាកាេហបផ�្ាារកេធ�បគេ្ាងខុ�រេនបគយរៃដគូ

េរគរំៃនភគ�ិ�ំ័ផា 

កភនះ�រតពូល រ្ នគយគេ្ាងកណ៍េារសង ររភគ�ិ�

ំ័ផគយតព្ារិារតិចជិរចជងរ�កពសក�ះងក្ករេេក�ះងាបជ ស

ាបា ករេនគេ្ាងកលង ករនះបក�ះងេាលានភគ�ិ�ំ័ផា

ដូនេន�ំួលរនងេលបាដូេន�បេហរះេនប�ជគយនំេនរេធ�ប

កសករេារេលរនិងភគ�ិ�ំ័ផេ្ផ្ួនរែរ្ករេេ

ក�ះងាបជ សពិនែពនរស� នជានះងេ្កេនបេេាបះែនតារក

ភំិ�វឌន៍��ិរតន៍ៃន្ាឹរតិកណ៍ភគ�ិ�ំ័ផចងែដា 

ក�ះងនន�ពុ័ន�ចួសង�ងរថសស�ភ�កេ្ួងកនិង

�ា�ជាេគេ្ាងែ្ា្ាលរ�សះកសស េេេ

េហបផ�និងេរងេធ�បគេ្ាងគំូខងប�ពពពេនកង ផរសំ

កះ ំាក�ះងេរងេនប�គយជចំេនរ្រត�េរានំគូាងគេ្ាងែដ

េសររស� នជាក�ងងររខូន្េងរ្យផភំតះងេាល

ានភគ�ិ�ំ័ផាសកង �រចណូេ�កន��័ិផៃនភមន្ក

ចងែដា 

ឧយហណ៍ៃនកបិកេករឪក�េារេលរភគ�ិ�ំ័ផ

េនេលបជាពិន្រត�ក 

ាូជាេស៤ាខា េាសឧយហណ៍ៃនកបិកេារេលរ

ែដល្ករចល្ាេសន៍្េកដៃនគេ្ាងែដលេលប�

រ្ពត�កកំតះងេាលានភគ�ិ�ំ័ផា�ំណងរចួគយ

នង្កងាសគេ្ាងធំែដលេ ប�ផក��ានស ររេ្េរេន

នងេ្រ�ងរាពិណណ លៃន�ំណងរចួាកេររាងរកំ

ិំងេ្ផាស័ផក�ះង�ាសិកនន�ពុ័ន��ដូនរនូ�

ធ�ឹព�និងនំេេកដ�លលំេហបផលង ករនះបាសក្ាលាដូេន�ប

ជគយចំេនរេេេរានំ�ាសិកយំងេនបេេកពភគ�ិ�

ំ័ផភបជ ឹងកំិំងនន�ពុ័ន�កំតះលេាលានភគ�ិ�

ំ័ផចននិងងររេនាេាប្ា�ិនែរ�ាសិកែខកេ

ដូនរ��េររាងរកំិំង�ានក�ងងររេ្ផស

េេប��យំងេនបចនែនកចផរថសសេេ��ានស ររ
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េ្េរែដលាេងងបរេ្ួងធំា 

ាូជាេស៤ស� នជាៃនគេ្ាងេាលែច�ក�ាសិក

នន�ពុ័ន�េររាងរកំិំា�រា�កេគដលរេាលកំណររ

នំេពបភគ��ំ័ផ(នង�ះលាខា េេ្ផាេងងបនា្ងសក�ិាូ

កពស) 

ាងងរគំនូ�ភនះប� រមពាំេររាសកកពភគ�ិ�ំ័ផ�ំ

ា��ខងបេ្ផេធ�បកសកលឺងនិង េធ�បកាបា ករ

ក�ងងររេតបង�េិកេធ�បក្ាគ�រ្ាែសង�ក�ះងកេរន

ាែន�ពាសក��ិរតៃនភគ�ិ�ំ័ផ�េនាបជ ករាសស� នជាេំង

នរ៖េំងនរក�ះង្ករ្កាៃនាពិណណ េ្ផាះា�េហរះៃនក

ា្ងសកកំេដេនក�ះង��ាេរានំេារេលរភគ�ិ�ំ័ផ�ដូន

រភនះ�រតាិនិរពេពបល�ារ្គារក�ះងគេ្ាងធំ�គយេេរ

ខផរ�លក�ះងកយករេង �ួ េឹកការេេ�ងងររ��

េតបង�េិេេាេបា អង��ែដលកំាះងានកំិំងខុ�រា 

 

េងុបេេាែន�ពេលប�ាសេ�នកតស្រត�កកះំតះងេាលក

សង�ងរានភគ�ិ�ំ័ផ 

�ំារ�ំណងរចួធពសត”កំរិៃន�ាសិក”ាងងរេារេលរ

ភគ�ិ�ំ័ផគយេនេ្សប�ផកេ្ផេហរះេនប្ករពភ� 

កេារេលរភគ�ិ�ំ័ផក�ះងគេ្ាងយំងពូលកំតះងេាលាន

ភគ�ិ�ំ័ផគយចះរំ័ផ�ំេនកពេនេារេលរភគ�ិ�ំ័ផ

ា�រ�ាសិកនន�ពុ័ន�សង�ងចួា�លិនក

េារេលរភគ�ិ�ំ័ផាដូេន�បេ្ាប្េ�រគំូេារេលរភគ�ិ�ំ័ផ

លនបារងរេារេលរនិងភគ�ិ�ំ័ផៃនគំេងា�រចួ

ធពសតក�ះងេាលានភគ�ិ�ំ័ផា 

បងមកុេ្ផ�េនេាលកំរិកំិំង�ាសិកកំតះង

េាលានគ�ិ�ំ័ផជចននិងេនេធ�បកាបជ កររេរ�ន�

េហរះដូេន�បក�ះងកា្ងសក�ំណងរចួមព�ផេនេាល

ានភគ�ិ�ំ័ផ_ដូនរកេករនះបៃនចួWTC7ភ �ួ

ពណិសាកពសាិំាេិកាក�ះងាងងរនន�ពុ័ន�ៃនគេ្ាង

សង�ងរែដកែថា�ជចននិងនំេនរនិងេធ�បកសកលឺង

េពបលេ្ួងកណ៍នន�ពុ័ន�េនប្ករក�ះងាបា សេលប�ាស

រ្ពត�កនន�ពុ័ន�កំតះងពេាលានភគ�ិ�ំ័ផា 
 
■  ■  ■  ■  ■ 

  

(េំា័ ៩-១១) 

ក�េងងរេពបល ៃនកខូននរេ្ផភគ�សំ័ផ ៃន�ំណងរ

ែដកែថា 

េ្ផ េខនិេិ ភះិេខ្  

សសសត ចព � �េិ្ស� នរស�្រ� �្ាារ �េិ្

សស�ត និង ាេនជក�េិ្ ៃនសកល�េិ្ល័ផ រូកពូា 

េួលគំនិរ�្ាារ ក�េងងរេលបកាំង េេ្ផ 

ភគ�សំ័ផ 

ភគ�ិំ័ផ ាមត លលពខូននរែច�កនងក�ះងចួ

េ្ផសែរកំេដៃនេំងបងេេបា េ្ផសែរកខូននរ  

េកបរេតបងេនក�ះងែច�កខងបៃនចួ ដូេន�បចួែដលេេ�ល

ងនូ� កខូននរេ្ផេំងបង្រត�េនេ្ាបេតបង�េិ រេឹក

ការា ក�ះងេួលាំណងេដបព សឺចនេ្ាបេតបង�េិនូ�ភួ 

ែាាេនប ជានជាចំេនរ្រត�ផលរាសក្ពិរៃនកខូន

នរ និងេដបព សឺាបា ករ រេរបចួេនបចនឬពិនចនក�ះង 

កធនរេដបព សឺេ្ាបេតបង�េិេនា 

ភ�ក�េងងរេលបកខូននរេ្ផភគ�សំ័ផ េធ�បក�ជិគ 

េលបក្ពិរខូននរេ្ផេំងបងេេប េហបផរព�ផ�ំេណប ាស 

េិដរជា��ិ�កពសនូ�ភ�សែដល្រត�ស��សះល និងពេធ្េផ ៃន

កា្ងឹង គយ្រត�េនយពយ េដបព សឺស�ផ�្ពលដលរក 

េ្ាបេតបង�េិ ៃនភួែដលខូននរា កកំណររស��សះល 

េេេលបភួែដលខូននរេ្ផភគ�សំ័ផ គយ្រត��េ្ពន 

េ្ផាជ �រភួ និងភ�ក្គារ្គងភួ និងភ�កេ្ាប្េ�រ 

ជា 

្ា�ិនេាបេគកំណរររចួ ្រត�ែរស��សះលេចផ 

ល�ដូនពះន េនបកេធ�បកិនជ្ាពេ្ាអង ្រត�ែរនះបកិនជ�ន្ 

េលបកស��សះលេ្ផនារ�ា�្គារា ព ប្ង�េិេេររេន

ក�ះងកណស ែដល ចផះកលៃនចួ��ិរេនក�ះងកលង ករ

នះប េហបផចួ្រត�េនកំណររេាល�្ាារកកសង

េតបង�េិ េនក�ះងេាលភនគរដុខងសនងពះខ ជរលេ�ជា

េដបព សឺេ្បរសផកំណររេួលេដស��សះល�ំណងរ េន

ក�ះងក្ពិរព�ផែដល្គារ្ួនរ �្ាារផៈេាលាសាសែខា 

ក�ះងកណស រេ្នបន� កាបជ ារនូ�េួលេដែដលស��សះល 

្រត�ាន្ា�ិេ�ជាេ�សបនឹងក្ពិរពះនភគ�សំ័ផា រព�ផនឹង 

កេត ររនពឺងេលបភ�សែដលេនកំណររស�� �េិ្ស� ន 

ស� ារពកពស ៃន្ាេេ�សាបះន េនេរានំ   េួលកណុ

ែណនំ �ំារក�ជិគ ចួែដលងកាំង េេ្ផភ

គ�សំ័ផ និង �ធិសសស�ត ស��សះល និង កា្ងឹង និងក

ាករសផានពលរ   ( េ�នកតស្ពង ) ា  

 

លំហូ ៃនក�េងងរេលបកាំង េេ្ផភគ�សំ័ផ 

តងគំនូ�1៖ ាខា េាសលំហូកខ ាស �េងងរេលប 
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កខូននរេ្ផេំងបងេេប ដលរ កខស��សះល យ 

កខា្ងឹងា ក�េងងរគយេនាខា េនូ�ែច�ក៣ដូននង

េ្កព៖ 

• ក�េងងរដំាូង : ក្ាពូលារឫានភំាសចួខូន

នរ ាសកគូ និងា័រឫានភំាសភគ�សំ័ផាសកែ�រ និង្ាា័ន�

ចកា�ចញផេចកងេេររ ពះនេាលេេេពបលកែនងងេំងបងេេបា 

• ក�េងងរ�ំននរ : ក�េងងរេិដរជារករែ�តង 

េនកែនងងេកបរេហរះេលបលក�ណៈៃនេំងបងេេបា 

• ក�េងងរានស ារានកំ: កភនះ�រតន៍សកលឺងេលប 

ែច�កៃន�ំណងរែដលផកាសចួេេប ្ា�ិនេាបចំេនរា 

េ្ផែច�កេលបលេ�ចលៃនក�េងងរ លំ្ារនិង 

ក្ពិរៃនកខូននរេ្ផភគ�សំ័ផ េគ្រត�ផកជពកេធ�បក 

�និិន�័ផ េហបផភនះ�រតែចនកស��សះល និងា្ងឹងេ្ផ

ែច�កេលបក�និិន�័ផកខូននរេ្ផេំងបងេេបា  េន

ដំមករកលេនប ឈនដលរកកំណររេួលេដ ស�� 

សះលេដបព សឺេចផល�្ាេ�បេតបង�េិ េហបផ�ធិសសស�ត 

ភនះ�រតន៍្រត�េនេ្សប�េ ប� និងកខស��សះល ា្ងឹង 

្រត�េនភនះ�រតា 

តងគំនូ�េស 2 និងេស 3 ាខា េាស លំហូកខក�ះង 

ក�និិន�័ផេលបក្ពិរៃនកខូននរេ្ផេំងបងេេប េនក�ះង 

�ំណងរភួែដកែថាា េនក�ះងកណស  ៃនក�េងងរេលប 

�ំណងរភួែដកែថា ពិន្រឹពែរ�េងងរេលបក្ពិរយាៃន

ជានង ំងា�រ�ាម ៈែដលងកាបបពលរ េ្ផ 

កំេដេនបេេ  ាបះែនតកុ្រត��េងងរេលបជានះបភនរថផា�រ

ែច�កេចកងេេររ និង�មះព េ្ផសែរក សកលៃនកេមណ

នង ំងេធ�បេចផាបបពលរដលរក�និិន�័ផេលបកេ្ាបេតបង� ិ

េា ដូេច� បេហបផ កេបនរ្ាាណ �សរះណា ជា ៃនែច�ក 

ា�រ�មះពែដកែថា និងកជ�រ

ជានះបេខញផៃនែច�កយំងេនបគយរជកិនជនពឺង េនក�ះង 

ក�េងងរកខូននរេ្ផភគ�សំ័ផា 

កេបនរ្ាាណ�សរះមា ជា�ំណងរែដកែថាគយ

្រត�េនេធ�បេតបងក�ះងេួលាំណង េដបព សឺជផរៃពងកង �រ

ាតូ លក�ណៈ ៃន�ាម ៈ�មះពែដកែថា ែដលរេួលេដ 

�្ាារកេ្ាបេតបង�េិា កង �រាតូេនក�ះងលក�ណៈ

�ពឺរតិ េពកនិនៃនឧាកណ៍ែដកែថាងឹាំ និង

ែដកានង�េងឹាំ ែដលជានង ំងា�រជ្រត�េនាេងងបនក�ះងកំ

តះងេាលដំេណប កចលិរ េហបផេរគស័ផេនក�ះង�សរះ

ណា ជាយាា �ូព សឺែរេនក�ះងនំេមពសនរ�ំណងរែដក 

ែថា ែដលពិន�ូ�េនងចលាបបពលរេ្ផកំេដេំងបង 

កុសនរខងបេនេេ�លងនូ�កនះបេខញផនង ំងេ្ផសែរ

កក សកសផៃនកេមណ ពកាសសនរែដកេចកងេេររា 

នំេពប ភួ�ំណងរែដកែថា �សរះមា ជាៃនកំេដ និង

ជានះបេខញផៃនសនរែដក្រត�េន�េងងរ េដបព សឺផកេេ 

�ជិគកខូននរេ្ផសេំងបង ា 

 

តងគំនូ�េស 1៖ លំហូៃនក�េងងរ េដបព សឺកខ 

ស��សះល ឬ ា្ងឹង 

តងគំនូ�េស 2៖ លំហូកខៃនកស��សះល�មះព

ែដកែថានិង កា្ងឹង េ្ផែច�កេលបកេបនរ្ាាណ 

�សរះណា ជាកំេដា 

តងគំនូ�េស 3៖ លំហូកខ ស��សះល�មះព

ែដកែថា និង កា្ងឹងែច�កេលបជានះបេខញផា 

 

 
■  ■  ■  ■  ■ 
 

(េំា័ ១២ ~១៤) 

�ធិសកពភគ�សំ័ផា�រ រូកពូសង ផ្េស  

េ្ផ រូពបូផះគិ �ះេពប  នផក រ្ នេរានំ�ំណងរ� 

និកិន េ�កេគភិលធសវស 

 

រូកពូសង ផ្េស ® គយរចួចកា�ចញផេខុ�រ 

ែរឯងព�ផ ែដលេនេាបកដំេណប ក េនែខឧ�ជ ង� ំ 

2012 េនក�ះងេស្ករងរូកពូា ជានកពុ�រភរិាាៃន 634 

ែពប្រ ានពះខខនពឺងាស គយរចួចកា�ចញផតព 

លកលរះចក� និងរាបពេ�កនេេ�ជាា េាបេង

េេតពាប�រណិៃននារ�តសាស�តងរ្ចួ ចួេនប្រត�

េន ចរររ� ករ ររភួព�ផេនក�ះង�ំណងរ 

(តងគំនូ�េស. 1) ា �ំណងរយំងពូល ាន

រនរែច�កនងេ្កពរកែនងង្ាពូលចតះំពណិសាកពស និងែច�ក

រ�ាបពខុ�ររកែនងង�េងងរកណ៍ា 

 

 តងគំនូ�េស 1៖  នំមរររ� ករររ ភួ េនក�ះង 

�ំណងរ និង រ�ាបព និងែច�ករនរេ្កព ៃនរូកពូសង ផ្េសា 

 

េនេាលែដលភគ�សំ័ផងាេេបចួ ចេិជាដំាូង

គយ្រត�េពបលរ េំអ�យំងភ�រ្រត�េនសេពងអ�េ្ផ�ះ�រ�ិ

ជា ា ាបា រានតានស ារ េេររគយកេងងននតភគ�ិ�នស
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្ាែហលរេកបរេតបងបងខផ េហបផចននំេេកក

ដ�លលំ េងតពេំងនរ និងេសតំងៃន ភួា ជគយររ�

នេស ៃនកននសង�ងរេដបព សឺកពកណស េំងបងេេប

ែដលេធ�បេចផចួដ�លលំ ា 

េនក�ះងកននសង�ងរកពភគ�សំ័ផ ភ�សែដល

�ំននរគយ្រត�កំណររកតត ែដលចនាងងេចផានេងងននត

ភគ�ិ�នសា ភគ�សំ័ផែដលេធ�បេចផាបបពលរដលរចួ 

្រត�េនចរររ� ករ េេតព រេរបជេកបរេតបងេននងក�ះង ឬ 

នងេ្រភួា េនក�ះងកននសង�ងររូកពូសង ផ្េស 

កណស ភគ�សំ័ផយំងនងក�ះងនិងនងេ្រ្រត�េនេគគិរ

េះករពះន និងកពបង្រឹព្រត� េហបផនិង�ធិសេារសង ររ

ាខង  ភេ��ជារ�ាបព ្ា�ិនេាប ានភគ�សំ័ផេកបរេតបងា 

 

កននសង�ងរ្ាាន�័កពភគ�សំ័ផបង

ាិេ���្ាាររូកពូសង ផ្េស 

កននសង�ងរ្ាាន�័កពភគ�សំ័ផ េនភនះព័រ 

�្ាារចួខុ�រ គយាន�ះ�រ�ជា្គារ្ួនរ្ាងំងនឹង

កែដលចនានភគ�សំ័ផ្គារ្ាេំេ ែដលរ្ពត�លពាន 

កគិរគូភំាសនារ ា េលប�ាសេនបេេររ េ្ផសែរ ស

ៈ�ំននរៃនចួខុ�រ និងេំហំដុពហិា កគិរគូាសភគ�ស

ំ័ផេន�ពាបជូ ល េនក�ះងកននសង�ងរ្រត�េួា

តពក្ពិរ្រត�កៃននារ ែដលេធ�បលពជរ�ំណងរពុ័ន� 

ែដល្រត�េនេរានំបងេាេេលេ �្ាារកពេហរះ

កណ៍ច្កករាំចះរមព�ផ ា 

កណស ព�ផៃនកា្កណ៍ភគ�សំ័ផេះកពះន 

ែដលេនេងងកររក្ពិរ ្ាពេ្ាអង �ួ េេនឹងភគ�សំ័ផេស

្ករង. ភគ�សំ័ផេស្ករង្រត�េនចររេះកររពរភគ�សំ័ផ

ព�ផ ែដលងាេេបសះំ�េិចួា ដូនេនែណនំនង

េ្កព កននសង�ងរកពភគ�សំ័ផ គយេធ�បេតបង

�្ាារ រូកពូសង ផ្េស ែដលនឹងពិនភនះប� រលពានាបា  

�ំណងរដូនែដលេនេលបកេតបងេនបេេា 

លក�ណៈាិេ��ៃន�ំណងរែដលានែរព�ផគររ រូ

កពូសង ផ្េស គយ   រនរកបជ ករ   ែដលេនដំេតបង េនេលប 

េរពាូ (TEMBO) (រនរ�េងងរកណ៍) ែដលតពផៈេនប 

ភ�កេេ�ន ចនេពបលេេ�ជាេ្ផស លរ េននង

េ្កពា�កេគា ្ា�ិនេាប រនរកបជ ករ ្រត�េករលង ករនះប 

េ្ផសែរភគ�សំ័ផ ជចនាមណ លលពាន កខូននរ 

ដុធ�នរធ� េនក�ះងរំានរសះំ�េិា េដបព សឺាខង កេ្ួបរ� ករេនប 

េគេធ�បកសកលឺងេ្ផដះរកំេដរនរគំ�ិូាឺនិពសិរ 

េនក�ះងតដះរ េដបព សឺភេងងររេរប 

ជធនរនឹងភគ�សំ័ផដូនែដលេនេលបកេតបងយភររា កសក

លឺងេនាបា កររ សួ នាបា ែដលចននឹងេកបរេតបង

េនបេា 

 

កាបា ករាខា េ្ាា័ន�កពភគ�ិំ័ផ ៃនែច�ករ�ាបព 

ក�ះងេាលានភគ�សំ័ផេស្ករងា 

េរងដំាូងគយេនេធ�ប�នេនេាលាិចមភំាសភគ�សំ័ផ

េស្ករង គយេដបព សឺ្ាាណេពបលភ�សែដលពិនចនេេបេនៃន 

ចួ េនក�ះងរំានរេួលេដ េហបផានស ារពក េ្ផែច�ក

េលប ភ្តពិនចនេេប ្ាាណចំងរងរ�ះសេរៃនេំងបង ែដល 

ចនេកបរានេលបចួសិរនងា េលឺរនខពលរនិងកតត  

េចកងេេររែដល្រត�េនេ្ាបេដបព សឺគណន �សរះណា ជា

កំេដ ៃនែច�កៃនរ�ាបពេនកែនងង្ាំាេំងបង និង ក្ពិរ

េ��ជា នូ��សរះណា ជាកេមណ ែដលគណន គយ្រត�េន 

ាខា េេនតងគំនូ�េស 2 េនាខា េាសគំ ូែដល្រត�េន

េ្ាបេដបព សឺគណន�សរះណា ជា ែដលេងភំាសក�នសររ 

គិរេះកពះនៃនភគ�សំ័ផ និងឯកសគំឧូេហណ៍�ជិគា 

តងគំនូ�េស3 ាខា េាស�ធិសសស�តេដបព សឺាបា ករេ��ជា

ៃនក្ពិររ�ាបព្ាងំងនឹងក�នសររភគ�សំ័ផា �ូព សឺែរេន

េាលែដល�នសររររេំងបងេេបេស្ាសះំសននិងេស្ករង ែច�ក

សនរ�ំណងរដុៃេេេររ េនែរានក្ពិរចនេនលកភ 

េ្ផេហរះេនប េ��ជាៃន�ំណងររ�ាបពេនែរចន

កពេនល�ា 

 

តងគំនូ�េស 2៖ គំូេដបព សឺគណន�សរះណា ជាកំេដ 

េ្ផក�នសររភគ�ិំ័ផ និងឧយហណុ�ជិគ ( េលឺរន 

ខពលរ : 0.5 ែពប្រក�ះង1�និេស) 

តងគំនូ�េស 3៖ កាខា េេ��ជាៃន្គង 

�ំណងររ�ាបពនឹងភគ�ិំ័ផែដល�នសររ ( េ�កនៈៃនក

 សកល និងាូជាេដបព សឺគណន ភះិនេធប�ត ស្ ដសហ� 

(INTER-STORY DRIFT) 

 

គេ្ាងសកលឺងកកពភគ�សំ័ផេនរនរកបជ ករ 

តងគំនូ�េស 4៖ ាខា េាសេសតំង និងេិដរជាៃនរនរ 

កបជ ករ ា រនរយា គយ�្ាារកេ្ាបនងេ្រ និង ែច�ក 

នងេលប�្ាារេ្ាបេនែច�កនងក�ះងា េនក�ះងជាច�ន�

ភគ�សំ័ផ ែច�កនងេលបចននឹងេេ�លងកាបបពលរេ្ផ

ស លរភំាសេំងបងា កេធ�បេរ�តសកលឺង្រត�េនេគ េធ�បេតបង 
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េ្ផាបជូ ល រព�ផគំេំូហំាិរៃនរនរកបជ ករ �្ាារក

េ្ាបនងក�ះង នូលេេក�ះងកដះរកំេដព�ផា ាូថរេស1 េន

ាខា េាសគំសូកលឺងេនបា ក�ះង�ធិសសស�ត សកលឺងេនប 

ក្ករកំេដសកលឺង្រត�េនផកតពគំូ

កំេដាិរសកលឺង រព�ផនឹងេព�នរាិរ្ករេលបជា េនសឹព

នឹងេនបែដ ��ពូលាណឫ � ដូនាខា េេនក�ះងតង

គំនូ�1 គយជធនរនឹងេំងបង្គាេលបខ� �រកំហូន្េងរ្យផ

េ្ផបា� ផ ា 

ាូថរ 2 េនាខា េាស�ំមក ែដល��ិរេនេ្កព 

កំេដា ខណៈេាលែដលផៈេាលៃនក�នសររភគ�សំ័ផ 

េននងក�ះង ភួេនបគយ 36 នេស ែរកសកលឺងដះរេនប

គយេធប�េតបងក�ះងផៈេាលព�ផេាបងា ាូថរេស 3 និងេស 4 

េនាខា េាស�ំមកេន�លរានស ារាសកដះរា �ូព សឺែរ 

េនក�ះងកេធ�បេរ�តដះរកំេដក�ះងេាលបងផូរងេាល

�នសររភគ�សំ័ផ េននងក�ះង ភួ ជាេ្ាបែាកេនេកបរ

េតបងេនែរាសរ�យារនងេលប ៃន រ�យារ�ះានំន�ន៤� 

ដូនេន�បជាបា កររ រនរកបជ ករគយាន�ះ�រ�ិជា្គារ្ួនរ 

ក�ះងភំតះងេាលានភគ�សំ័ផា 

 

តងគំនូ�េស4៖ េសតំងៃនរនរកបជ ករ និង គំូ

�ំមកែដលេន�នសររសកលឺង 

ាូថរេស១ �ំមកគំូ សកលឺង 1 

ាូថរេស២ គំសូកលឺងេនក�ះងកំេដ ( ាសាង��នៃនក 

�េងងរតដះរកំេដសកលឺង ) 

ាូថរេស3 �ំមកគំាូនស ារាសដះរកំេដ 

ាូថរេស 4 ានស ារាសេនដះរកំេដ (ាសរ�យារនងេលប 

្រត�េនផកេនេ េដបព សឺាបា កររ �ួ ពកែាកៃនរ�យារ 

េសាសៃនានសបកបជ ករ ) 

 
■  ■  ■  ■  ■ 
 

(េំា័ ១៥ ~១៦) 

ែដកែថាធនរនឹងភគ�សំ័ផ 

េ្ផគណៈកាស ធិក�តសាសកាខង  និងជាធនរនឹង

ភគ�សំ័ផ�ហា័ន�ែដក និងែដកែថាសាបះន 

នារ�តសាស�តងរ្ចួៃន្ាេេ�សាបះន ាិផរ 

ភួាិេ�� ( ភួចសបែល�ង �មរ ួ និង ្ាេំេដូន

�ួ េចកងេេររ) ែដល្រត�េនេ្ាបេូេេេ្ផពនះ�ករ

េ្នបន និងភួែដលានេសតំង��ិរ េនក�ះងរំានរេស្ករង 

គ�ែរ្រត�េនសង�ងរេ្ផានកកពភគ�សំ័ផា 

�ំណងរកពភគ�សំ័ផ ជគយរករា�កិនជែដល�� និង 

ធ�ឹព និងែច�ក�ំននរេចកងេេររ្រត�ានកធនរនឹងេំងបង ឬកុ 

កកពភគ�សំ័ផៃនសនរ�ំណងរេចកងេេររ្រត�េន

ភបចងាបា ករេ្ផាន�ធិសសស�តកព្រឹព្រត�ា 

ព�ផក�ះងនំេមពពេធ្េផ េដបព សឺាំេាេតព 

កំណររជាធនរនឹងេំងបងេនក�ះងសេ្ពប�ដំាូងនងេលបគយ ចត

លរនូ�កកពេំងបងេេប េដបព សឺកះំេចផ�សរះមា ជាន 

ែដកែថា ក�ះងភំតះងេាលេំងបងេេបពិនេកបនេតបងកំេដ ា 

េ្ផសែរ�សរះណា ជាៃនេំងបងេេប រេូេេានេនសះំ

�េិ 1�000 ° C� ដូនេនបជ្រត�េនេគាែន�ពរចំេនរេដបព សឺ

កពនំេពបែដកែថាេូេេ ែដលានភះស�ូតងរកំេដ

ធនរនឹង�សរះណា ជា ហូរដលរេេ 350 °C. ា េយបរ

បងម រព�ផជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ ភះស�ូតងរកំេដគយ

ចនកព ហូរដលរេេ 600 °C� ែដល�ប� ព�ផកររ

ាន�ផ េនក�ះងកកពភគ�សំ័ផា េលប�ាសេនបេេររ ក�ះង

កណស ែដលលក�ខ័ណណ ភគ�សំ័ផ និងលក�ខ័ណណ កកសង

ចួ ក�ះងភំតះងេាលភគ�សំ័ផែដលាន�សរះណា ជា

េ្កព600 °C� ជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ ចន្រត�េនភនះ�រត

េ្ផាះំចំេនរានកកពេំងបងេេប ា េនបគយរក

ភនះ�រតន៍ជាធនរនឹងភគ�សំ័ផេ្ផាន�ផៃថងេដបពេលបក

នំមផសង�ងរ កររាន�ផេាលេ�ិសង�ងរ 

និងេធ�បេចផាន្ា�ិេ�ិជាខុ�រ �្ាារកេ្ាប

្េ�រេំហំកែនងងនងក�ះងា 

 

លក�ណៈ�ពឺរតិ�សរះណា ជាខុ�រល�ី រេនជ បៃន

ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ 

ជាធនរនឹង�សរះណា ជាខុ�រ ៃនជាធនរនឹងភគ�សំ័ផ 

្រត�េនា្ងឹងបងនង ំង េ្ផកាែន�ពាាិណ

�ំេគៃនលរះដូនរ ពបូ (MO) � េភនាមស (NB) និង �ះសច 

(CR) និងេ្ផក្ររាិនិរពលក�ខណណ កំេដា �សរះណា

ជាខុ�រចតលរជានង ំងដលរែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

្រត�េនេធ�បេចផ្ាេ�បេតបងេ្ផពេធ្េផៃនក

ាំែាក និង ា្ងឹងកកែនកចផ ៃនកេេននស្េសដ និង

េ្ផា្ងឹង�ូលះផ�ពះង ៃនក�ំេគលរះចកំ ា ក�ះង

នំេមព លក�ណៈាិេ��ៃនែដកែថាែដលធនរនឹង

ភគ�សំ័ផគយ: 

• ជានង ំងៃន�សរះមា ជាខុ�រ គយល�ាំចះរ 

េហបផជេធ�បេចផជានង ំងេន 600 ភងញេ� ( 0.2% 
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ភះហ��ិរ ) គយ ានេ្នបនរង 2 /3 ៃនេចផរៃពង�សរះមា

ជា ក�ះងានសារ ា 

• លក�ណៈ�ពឺរតិ�សរះមា ជា ានសារភនះេិពតព

កេចផរៃពង�្ាារ្ាេំេ រេ្នបនៃន

�ំណងរែដលែដកែថាា 

•កចញជា ារ គយរ�េដរង �ួ  ឬ ល�រងែដកេូេេ 

ក�ះងនំេមព�តងរ្ែដលយករេងនឹងលក�ណៈ

�ពឺរតិៃន�សរះណា ជាខុ�រា�រចលិរចលែដកែថា ាន 

ASTM A1077 (កាបា ករ�តងរ្�្ាារ�ំណងរែដក

ែថា រព�ផកាេងងបនជានង ំងេន�សរះណា ជាខុ�រ

�្ាារកេ្ាប្េ�រេនក�ះងភួ) ែដល្រត�េនេនេ 

េនក�ះងែខេពស ង� ំ 2012 ា �ណងរ្េនបរ្ពត�លពាន ក

ាបា ករក្ពិរខុ�រ ាស្ករពភ�កចលិរែដកែថាសំនេ រ

ចន ឬពិនចនក�ះងកចលិរែដកែថាភនះេិព តព�តងរ

្ា 

 

លក�ណៈ�ពឺរតិៃន�ាម ៈែដកែថាែដលធនរនឹង

ភគ�សំ័ផ 

 តងគំនូ�េស 1 ាខា េាសកេ្ាអាេធរា ជានង ំង 

ៃន�សរះមា ជាខុ�រជង ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

និងែដកែថាេូេេា ខណៈេាលែដលជានង ំងៃនែដកែថា

េូេេលង ករនះប េនសះំ�េិ 350° C� េេ 2 /3 រៃពងរករិករ 

េន�សរះណា ជាានសារ ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផេនប 

េនកញ 2/ 3 ឬ េ្នបនរងេនប ហូរយលរែរ�សរះណា ជា 

េតបងដលរ 600 ° C� ែដលាខា េាស�សរះណា ជាបងខុ�រ

ៃនែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ េ្ាអាេធរាេេនឹង ែដក 

េូេេា តងគំនូ�េស 2 េនាខា េាសកេ្ាអាេធរា 

ជាចរ�័ផៃន�សរះណា ជា ៃនេពគះណ�សរះណា ជាខុ�រ

YOUNG ជងែដកែថាធនរនឹងភគ�សំ័ផ និង ែដកែថាេូេេ 

ា កលង ករនះបៃនេពគះណេន 550 °C ~ 700°C  �្ាារ 

ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផគឹានេំហំរូនរង ែដកែថា

េូេេា 

 

តងគំនូ�េស 1 ជាចរ�័ផ�សរះណា ជា ៃន 

ជានង ំង�សរះណា ជាខុ�រា 

តងគំនូ�េស 2 ជាចរ�័ផ�សរះណា ជា ៃន

េពគះណ YOUNG �សរះណា ជាខុ�រ 

 

លក�ណៈ�ពឺរតិសនរៃនែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ 

កេធ�បេរ�តដះរកំេដ ្រត�េនេគេធ�បេតបង េដបព សឺ 

ភបចងរ លក�ណៈ�ពឺរតិ�សរះណា ជាខុ�រៃនែដកែថា

ែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផេនែរានដែដល េនេាលែដល

េ្ាបរ�� ធ�ឹព និងរែច�កេចកងេេររៃន�ំណងរ 

ែដលរេ្ួងៃនែចនកែណនំព�ផ ា 

�ធិសសស�តក�ះងកេធ�បេរ�ត េនភនះព័រេធ�បេរ�តដះរកំ

េដ�� ែដលេនាបា ករេនក�ះង ISO834 ា កេធ�បេរ

�ត េនប្រត�េនេធ�បេតបងេ្ផកដះរសកលឺងជាធនរ

នឹងភគ�សំ័ផន� រធំ�្ាារ�� េន�េិ្ស� នរស�្រ�

ចួៃន្ក��ងេហ រ្ នន�ពុ័ន�ែដនដស និងដឹកសបាូ ននិង 

េេ�នណ៍ា �ំមកែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ គយ  

H- 300 X 300 X 10 X 15 ានាេមត ផ្ាែ�ង 3.5 ែពប្រ ( 

តងគំនូ�េស 3)ា �ំផកពភគ�សំ័ផ្រត�េនេគេ្ាប

រព�ផ�ំមកា េនសឹពនឹងេនបែដ �ំមកេចកងេេររ

េ្ផេ្ាបែដកែថាធពសត ៃន�ាិ្រដូន �ួ ្រត�េនសក

លឺងចងែដ�្ាារកេ្ាអាេធរាលក�ណៈ�ពឺរតិ ា�រ

ា�កេគ ា តងគំនូ�េស 4 ាខា េាសេំនករេំនង ជងេាល

េ�ិដះរ និង�សរះណា ជាែដកែថាា ផៈេាលដលរក

ដ�លលំ ៃន��ែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផគយផូរង 

��ែដកែថាេូេេនិង �សរះមា ជា ៃន��ែដក

ែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផែដលេនដ�លលំគយខុ�ររងា ជ

្រត�េនផលរ ាសរ�េលខ ែដល�ូព សឺែរេនេាលែដល្រត�

េ្ាបរ�ំណងរ ែដកែថាែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

ាខា េាសលក�ណៈ�ពឺរតិល�្ ាេ�បរងែដកែថាេូេេ ា 

 

តងគំនូ�េស 3 េ្ួងៃនកសកលឺងជាធនរ

នឹងភគ�សំ័ផភគ�សំ័ផ 

តងគំនូ�េស4 េំនករេំនង ជងេាលេ�ិដះរកំេដ 

និង�សរះណា ជាែដកែថា 

 

កជា ារ�ាម ៈ �្ាារែដកែថាែដលធនរនឹង 

ភគ�សំ័ផ 

េនក�ះងកចញជា ារ ៃនសនរ�ំណងរែដលេនេធ�ប 

េ្ផែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ �ាម ៈ�្ាារចញ

ជា ារ ្រត�េនេរានំបង្រឹព្រត�េដបព សឺលនជានង ំងៃន 

�សរះមា ជាខុ�រេដបព សឺេធ�បកចញជា ារ ែដលរ�េដរង �ួ  

ឬ ខុ�ររងេិហៈេួលា លក�ណៈៃនកចញជា ារ 

េ្ផេ្ាប្េ�រ �ាម ចញជា ារ�្ាារែដកែថាែដល

ធនរនឹងភគ�សំ័ផគយ រ�េដរង �ួ  ឬ ល�រងែដកែថាេូេេ 
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េហបផ កាង ំងផយរេន�សរះមា ជាខុ�រ ៃនកចញជា ារ គយ

រ�េដរង �ួ  ឬកុខុ�ររងេិហៈេួលា 

េលប�ាសេនបេេេេររ កជា ារានង�េកាង ំងខុ�រ 

ៃន�ំណងរធំងែដល្រត�េ្ាបែដកែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ

្រត�េនននសង�ងរេតបង េដបព សឺលនកាង ំងាររ�្ាារ 

កជា ារេ្ផានង�េ ែដលរ�េដរង �ួ  ឬល�រងា ្ាេំេ 

TORSHEAR ានង�េកាង ំងខុ�រ ានង�េ្េំព�ផ្សរងកាង ំង

ខុ�រ និងានង�េ� ស�េរង �ួ  គយចនកេន�្ាារកេ្ាប

្េ�ររព�ផែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផនិង្រត�េនេគេ្ាប 

�្ាារកជា ារានង�េក�ះងលក�ណៈដូន �ួ  �្ាារក 

ែដកធពសតា តងគំនូ�េស 5 ាខា េាស ឧយហណុៃន 

លេ�ចល កេធ�បេរ�ត�ាុធ �្ាារ េិហៈពូល រ្ ន 

ែដលេនេ្ាប េនក�ះងានង�េដុងឹាំា លេ�ចល ាខា េរ

ានង�េដុងឹាំ�្ាារែថាែដលធនរនឹងភគ�សំ័ផ គយជាធនរ

េនក្ពិរ 600 °C � ្ាែហលខុ�ររងាសដងេលបានង�េងឹ

ាំធពសតា 

តងគំនូ�េស5 លេ�ចលៃនកេធ�បេរ�ត�ាុធ 

�្ាារ�ាម ៈានង�េដុងឹាំ 

 
■  ■  ■  ■  ■ 
 

(េំា័ ១៧~១៨) 

កពស�ធិសាេនជក�េិ្�ំណងរែដកែថា 

ារឫានលំភិរភំាសពូល រ្ នៃន�ធិសចញជជ ារនិងក្ររាិនិរព

ពះខចញ 

�ធិសសស�តចញសិាេចផេេង(on-site welding) 

េ្ផ Tadao Nakagomi 

សសសត ចព� នផក រ្ នៃនស� ារពកពស 

សកល�េិ្ល័ផ Shinshu 

 

នំេពប្ាេេ�សាបះនរព�ផនឹងកបា� ផដសា�រខង�នរ

េឹកការ ដូេន�បកននសង�ងរកពបា� ផដសគយាន

សៈ�ំននរម�រា េលប�ាសេនបេេររានេនក�ះងកណស

ែដលនំនះនចញជា ារចនកង ផេេរនំណះ នចារេចតបពៃន

កេករែដលនំេចផានកដ�លលំៃន�ំណងរែដក

ែថាា េនក�ះងេលខេេបាះពុចញផ 37  (ែខធ�ូ 2012)� ារឫ

ានលំភិរភំាសពូល រ្ នចញជា ារ និងក្ររាិនិរព

កចញជា ារ ក�ះង�ំណងរចកែដកែថា និងារឫានែដល

យករេងនឹងលក�ណៈភនះ�រតសំនេនពឺង ៃនកចញជា ារ 

ែដល្រត�េនែណនំា កេេបាះពុចញផានជះាឺន� ែណនំ

ភំាសកាិជកញនពឺងភំាសកចញជា ារេនេសតំងស លរ 

ាបា រេ្នបនែដលេកបរេតបងេនក�ះងកចញជា ារេន

កែនងងស លរ និង�លិនក�ពពពា 

 

On-Site Welding (�ធិសសស�តចញជា ារ ភនសផរុ) 

េនក�ះងកចញជា ារ�ំណងរែដកែថា ាន�ធិសសស�តាស្រត�

េនេ្ាប្េ�រ គយ�ធិសសស�តចញSHOP (�ធិសចញពិនេ្គបព) 

និង �ធិសសស�តចញ on-site (�ធិសចញេ្គបព)ា េនក�ះង

្ាេេ�សាបះន �ធិសសស�ត ចញSHOP ្រត�េនេគេ្ាបេូេេា 

តងគំនូ�េស1 និងេស 2 ឧេហណ៍កាខា េ�ធិសសស�ត

យំងាសា�រ�ធិសសស�តចញ SOHOP និង On siteា េនក�ះង

�ធិសសស�ណចញេ្គបពេនបកេរានំនងក�ះងៃននង�ូ 

ចនេធ�បេចផកចញជា ារេធ�បេេេនយំងេនេសតំង�ំណ

ងរ និងរងចញ េហបផេិហៈជា ារ្រត�េនជា ារេននង

េ្រសនរែដកា ព ប្ង�េិេេររ នំេពប�ធិសចញពិនេ្គបព 

នង�ូ្រត�េរានំេនេេ្រ�េិ� ែដលានន័ផរ

កចញជា ារចនចញេនែរេេេលបៃចសា េហបផ�ធិសស

ស�ណេនបដូេន�បពិនចនេធ�បេនកែនងង�ំណងរេនេេា េលប�

ាសេនបេេររេនក�ះង�ធិសសស�តេនបេិហៈជា ារេ្កផ្រត�

េនជា ារនូលនងក�ះងា 

េនក�ះងកសង�ងរៃន�ំណងរផកក រកែនងង

ែដលជរកលំេកម�រក�ះងកភនះ�រតន៍�ធិសសស�តពិន

េ្គបព ែដល្រត�កសនរ�ំណងរែដលចញជា ារេនរង

ចញ ្រត�ដឹកេេកនរក រ្ ន�ំណងរ �ធិសសស�តចញេ្គបព 

្រត�េនភនះ�រតន៍េ្ផសែរជ្រត�ភនះប� រលព

ចញជា ារេនក រ្ នស លរា េយបរបងមេនក�ះង

កណស េនេាលែដលភួែដកែថា្រត�្ាេពពះខនឹង

កាង ំងនងេ្រធំ ដូនរកបា� ផដស កាង ំងនិងជានះប

េខញផៃន�ធិសសស�តចញេ្គបពេននឹងកែនងងស លរ� 

ែដលេធ�បេចផានជាខ�បនេនង បរជា ារ �ួ  

ែដលភនររងកចញេនរងចញែដលេ្ាប�ធិសពិនេ្គបព 

េ្ផសេគផកនិរតេះក្ករខុ�រេនេរៃនជាេ្គបពា 

�លិនកេដបពឺសែកលព��ពរ�ជាៃនកនះបភនរថផ 

ដូនែដលេនេរាារនងេលប េនក�ះងកែនងង

ក រ្ នចញជា ារ កាង ំង និងជានះបភនរថផគយលង ករនះបា 

ដូេន�បជរកចំេនរក�ះងកចររ�លិនក�ពរ�ាេដបព សឺ

លព្ាេ�បេតបងនូ� ជានះបភនរថផេនប ាន�ធិសសស�តាស

ែដល្រត�េនែណនំដូននងេ្កពា កសកលឺងេន
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េធ�បេតបងេដបព សឺាបា ករាស្ា�ិេ�ិជាៃន�លិនកយំងេនបា 

តងគំនូ�េស 3  ាខា េាសូាងនិងេសតំងៃន�ំមកគំូ

សកលឺង តងេស 1 ាខា េាសលេ�ចលៃនកេធ�បេរ�ត 

និងតងគំនូ�េស 4� 5 និងេស 6 ាខា េាសេំនករេំនងជង

កចសះក និង ាាង �រេសៃនកចញជា ារជាេ្គបពេនេសតំង

ស លរា 

 

�ធិសសស�ត ជា ារេ្ផ្េនារ 

�ធិសសស�តេនបានេួលាំណងាបាូ នកាង ំង

�ងងររក�ះងធ�ឹព��េេន�្េនារ េដបព សឺកររាន�ផ

កាង ំង�ងងររេននះងធ�ឹពា តងគំនូ�េស 7 ាខា េាសក

កកជា ារេ្ផ្េនារ និងតងគំនូ�េស8 េនាខា េ

ាសេំនករេំនងជងកចសះកនិងាាង �រេសា 

 

•កា្ងសកេេឹង្េនារចញេ្ផ�ធិសជា ារេកង(Haunch ) 

�ធិសសស�តេនបានេួលាំណងពិន្រឹពែរកររ

ាន�ផកាង ំង�ងងររែដលេកបរេតបងេនក�ះងនះងធ�ឹពេ្ផ

ពេធ្េផៃនកចញជា ារ្េនារេ្ផា្ងសកេេឹង

រារធ�ឹព ាបះែនតកុេដបសាសេចសេសតំងៃនកាង ំង�ងងររភរិាាេេ

្គឹបែដកធ�ឹព�េិា តងគំនូ�េស 9 ាខា េាសកា ារេកង 

និងតងគំនូ�េស10 គយរេំនករេំនងជងកចសះកនិងក

ាាង �រេសា 

 

�ធិសសស�តេដបពឺសចតលរកា្ងឹង រំណចញជា ារ េេេរ 

ចញេ្គបព 

ក�ះងេួលាំណងេដបព សឺាេងងបន�ពរ�ជា 

ៃនកនះបេខញផ �ធិសសស�តេនបានាំណងាន�ូកាង ំង

�ងងររ េ្ផា្ងឹងរំណជា ារេេេររំណចញេ្គបព េនប

ែដលចននឹងរនំណះ នចារេចតបពៃនកេករលំក�ះង េនក�ះង

�ធិសសស�ណចញពិនេ្គបពា តងគំនូ�េស11 ាខា េាសក

ា្ងឹងរំណជា ារ និងតងគំនូ�េស 12 េំនករេំនងជង

កចសះកនិងាាង �រេសា េនសឹពនឹងេនបែដេំហំៃន�ំមកគំូ

េរ�តេនបគយរ�េដរងេេនឹង�ធិសសស�តយំងាសែដលេន

េរាារនងេលប ាបះែនត�ធិសសស�តកេធ�បេរ�តេនបខះ�ាស 

�ធិសយំងាសនងេលប និង កសកលឺងពិនជា ារ3នំណះ ន្រត�

េនភនះ�រតន៍ា 

 

�ធិសសស�តេដបពឺសគណន ηs 

តងគំនូ�េស13 េនាខា េាសេំនករេំនង P-δ  

េូេេៃនសនរ�ំណងរគិរេលបការរេកងា េ្ួងែខក

េកង្រត� �ួ េេនឹងកចសះកែ��មព�ផែដលេងងកររកាង ំង

ភរិាាែដលេនាខា េាសពះនពកេ្ផសនរែដកែថាា 

េ្ផសែរជ្រត�េនាខា េេនក�ះងករស�្រ�ែដល

ានរសាររ េនកែនងងែដលចញជា ារ េ្ួងែខកេកងគយ

�ពពូលេេនឹងែខកេកង P-δ  ៃនសនរេេ�លងនូ�ក

ចសះកដែដលង េ្ួងែខកេកង ចនេដបរ�នេសរេបប ែពប្រ

ែដល�ពពពេនក�ះងកជផរំៃល�ពរ�ជា

នះបេខញផៃនសនរែដក គិរេេេលបកាង ំងៃនដនពនងេ្រ 

ដូនរកបា� ផដស ា ដូនែដលេបប ែពប្រ�្ាារ�ពរ�

ជានះបេខញផ  ក សកធំៃនជានះបេខញផេង ប�សិក ηs គយ

្រត�េនេ្ាប េ្ផែាងែនករៃពងែដលរនរ �ួ ៃន ែដន

កំណរររពាលរ�តាែដនកំណររភះសឡ�សិក (Ws) ៃន

រពាលរ�តាផកេ្ផេ្ាបេ្ួងែខកេកងេ្ផ (CPP 

×cδp) ចងែដា 

 

កា្ងឹង�ព�ជាៃនជានះបេខញផ ក�ះងកចញជា ារេន

ក រ្ ន 

ដូនែដលានេនក�ះង តងេស 1 លេ�ចលៃន ក

េធ�បេរ�ត េនាខា េរ ខណៈេាលែដល�ពរ�ជានះប

េខញផ ៃនកចញជា ារេនក រ្ នគយ យា : 1 ~ 4� �ពរ�

ជានះបេខញផ ៃន�ធិសសស�តចញជា ារេនក រ្ ន េនចតលរ 

រព�ផនឹង �លិនកនងេលប គយ្គារ្ួនរ : 7 ~ 12 ា 

េលប�ាសេនបេេេេររ ជចន្រត�េនផលររខណៈេាល

ែដល �ពរ�ជានះបេខញផៃន �ធិសសស�តចញជា ារពិនេ្គបព

េនរងចញ គយ 6.9  �ធិសសស�តចញជា ារេ្គបពេនក រ្ ន 

ចនចតលរនូ� �ពរ�ជានះបេខញផព�ផែដល រ�េដរង �ួ  ឬ 

ខុ�ររង �ធិសចញពិនេ្គបពេនរងចញ តពផៈកចតលរ 

នូ��លិនកែណនំនងេលបា 

តងគំនូ�េស1 កចញពិនេ្គបពេនរងចញ  

តងគំនូ�េស2 កចញេ្គបពេនក រ្ ន 

តងគំនូ�េស3 �ំមកគំូសកលឺងកកំណររ

ាេនជកេេ� និងរេពងបង 

តងគំនូ�េស4 េំនករេំនងចសះក និងាាង �រេសៃន កចញ

េ្គបពេនក រ្ ន 

តងគំនូ�េស5 េំនករេំនងចសះក និងាាង �រេសៃន កចញ

េ្គបពេនក រ្ ន 

តងគំនូ�េស6 េំនករេំនងចសះក និងាាង �រេសៃន កចញ

េ្គបពេនក រ្ ន 
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តងគំនូ�េស 7 ្េនារចញខ�ង 

តងគំនូ�េស8 េំនករេំនងចសះក និងាាង �រេសៃន្េនារ

ចញខ�ង 

តងគំនូ�េស9 កចញជា ារេកង 

តងគំនូ�េស10 េំនករេំនងចសះក និងាាង �រេសៃនកចញ

ជា ារេកង 

តងគំនូ�េស11 កា្ងឹងរំណ 

តងគំនូ�េស12 េំនករេំនងចសះក និងាាង �រេសៃនក

ា្ងឹងរំណ 

តងគំនូ�េស13 កគណន ៃនេ្ួងែខកេកង 

 

តងេស 1 លេ�ចល្ាតងេរ�ត 

(្រលារេ្កផ្គាដណត ារ) 

្ារិារតិក JISF 

្ារិារតិកថសសៃនគណៈកាស ធិកចកា�ចញផេនេលបេសចញ

េ្រ្ាេេ� 

 

គណៈកាស ធិកចកា�ចញផេនេលបេសចញេ្រ្ាេេ�េនប

្ាេេ�សាបះនែដកនិងែដក�ហា័ន� (JISF)� េលបកកំា�រ

្ារិារណិកន្ពរបែដលរារយករេងេេនឹងេ�នកតសេចតបពៃន

កភនះ�រតខុ�រចលិរចលែដកែថានិងាេនជក�េិ្ា�រា�ក

កពស�ធិសភនះ�រតដូនេនក�ះង្ាេេ�សាបះនា េួលាំណង

នពឺងា�រជគយេដបព សឺាេងងបនកេ្ាប្េ�រនន�ពុ័ន�ែដក

ែថាេនេ្រ្ាេេ�ា រិារតិកថសសេនបគយ្រត�េនែណនំ

ដូននងេ្កពា 

 

■ ■ ■ ■ ■ 
្កានងេ្កផ 

្ារិារតិក JISF 

្ារិារតិកថសសងៃនគណៈកាស ធិកចកា�ចញផេនេលបេស

ចញេ្រ្ាេេ� 

គណៈកាស ធិកចកា�ចញផេនេលបេសចញេ្រ

្ាេេ� �ហាន�័ែដក និងែដកែថាសាបះន (JISF)េលបក   

កំា�រ ្ារិារណិកន្ពរបែដលរារយករេងេេនឹងេ�នកតស

េចតបពៃនកភនះ�រតលិរចលែដកែថានិងាេនជក�េិ្ 

ដូនែដលេនភនះ�រត េនក�ះង្ាេេ�សាបះនា េួលាំណង

នពឺងា�រជគយេដបព សឺាេងងបនកេ្ាប្េ�រ�ំណងរែដកែថា

េនេ្រ្ាេេ�ា រិារតិកថសសេនបគយ្រត�េនែណនំដូន

នងេ្កព  

ក�េងងរេនក�ះង្ាេេ�កពុះរ 

គណៈកាស ធិកេនេធ�បេ�កនកិនជពក្ាេេ�

កពុះរនំន�នាសដងេដបព សឺេធ�បលពក�សងរពរិក�ះងរ�រកែដល

យករេងនឹងលក�ខណណ េ�ដរកិនជកសង�ងរេហ រ្ នន

�ពុ័ន�� ជកិនជែដលេនេ���លរេដបព សឺេលបកេឹកនិរតលព

កពស�ធិសកនរែរេូលំេូិផៃន�ំណងរែដកែថានិងជកិនជ 

JISF រេនែរ្រត�កេដបព សឺភនះ�រតេនក�ះង្ាេេ�េនបា 

េនង� ំ 2012 �ន�ិ�សេ�តសាសាេនជក�េិ្ក្ពិរខុ�រ�្ាារ

�ំណងរែដក្រត�េនេគ្េា�េតបងេនសលនសំ�ំេាេ

េ្ផ JISF �ព �ួ រព�ផ្ក��ងសលណកនិងដឹក

សបាូ នៃន្ាេេ�កពុះរនិង�េិ្ស� នាេនជក�េិ្ៃនកពុះរ

និងរព�ផកួំ្េាសស� នេូរៃន្ាេេ�សាបះនេនក�ះង

្ាេេ�កពុះរា ភំាស��ិ�ក 200 នករពកាស��័ិផ រ្ ំិេ

ល និ�កិរ និងែច�កឯកសនេននូល�ពក�ះង�ន�ិ�ិេ 

េហបផេនេេ�លលេ�ចលដុេរគស័ផា �ន�ិ�ិេេនប្រត�

េនជផរែពងខុ�រេ្ផភ�កនូល�ពនិងេាបេងតពក

�សងរពរិព�ផ�ំណ� រង 90% ៃនភ�កនូល�ពែដល�ង្ឹព

រនឹងនូល�ពេនក�ះង�ន�ិ�សេពតងេេររេនេាលេ្កផា 

 

ក�សងរពរិក�ះងរ�រកេនក�ះង្ាេេ�ពសបនរាប  

ានារាសដំេណប េ�កនកិនជេេេស្ករងះ ំងេរ� េនេធ�ប

េតបងេនក�ះងង� ំ 2012 ែដលរ�ាសិកគណៈកាស ធិេន

ពកេ�កន�ះានំន�ន្េំព�ផជ� ករខ រ្ ំិេលព�ផ

ែដលយករេងនឹងពិន្រឹពែរេនក�ះងេស្ករងះ ំងេរ� េនប

េេាបះែនតេនក�ះង Naypydaw ចងែដ�្ាារកង �រាតូៃន

គំនិរនិងា័រឫានា េសជ� ករខយំងេនបានកាឹំងេះក

ខុ�រ�្ាារ�ំណងរែដកែថា �កពសជាចញផ្រត�េន

េធ�បេតបងេដបព សឺេចផេគស� លរJISFកនរែរេ្នបនា គណៈក

ាស ធិេ្ួងនឹងានត�សងរពរិេនេលបកចញផ�ំណងរែដក

ែថាេនេាលភនគរា 

 

 

(នំណងេសបង) 

�ន�ិ�ិេ�តសាសាេនជក�េិ្ក្ពិរខុ�រ�្ាារ�ំណងរែដក

េន្េា�េតបងេនែខធ�ូង� ំ 2012 រេលបកដំាូងេនក�ះងស

លនសំ�ំេាេា 

 

កចតលរកាេ្ងអន 

•កាេ្ងអនេ្ផភគ�នផកេិកាណណិ រ OM Romny 
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ៃន ITC 

•េំអ�កិរតិផ�េនក�ះង�ន�ិ�សេកិនជ្ាសះំង �រាតូេនក�ះង

្ាេេ�ពសបនរាប : (ាសេេ�ងេេសត ំ) 

 កិនជ្ ាសះំេន្ក��ង�ំណងរ ្ក��ងដឹកសបាូ នចងូ�ែដកនិង

្ក��ងដឹកសបាូ នា 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


