ទាក់ទាញការពិភាកាពីសាធារណជននៅតាមដងផ្ល វូ និងយុវជននៅតាមគ្រឹះសាានឧត្ត មសិកា
នដើមបីបនងក ើនការពាក់មួកសុវត្ា ិភាព
រាជធានីភ្ំនពេញ ថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នំ២០១៣
ចាប់េីថ្ងៃទី៩ ខែពេសា ដល់ថ្ងៃទី០៦ ខែឧសភាពនេះ េន្រនតីនគរបាលចរាចរណ៍បានសហការ
ជាេួយអង្គការេូលនិធិបង្ការរបួស អាសី ពដើេបីពធវើការឃាត់ និង្អប់រ ំដល់អក
ន ពធវើដំពណើរតាេ
ពោចក្កយានយនតក្បមាណ ២ ៩២៩ពក្គឿង្ ខដលមានអនករួេដំពណើរជាេួយេិនពាក់េួកសវតថិ
ភាេខដលពនេះជាខននកេួយថ្នភាេថ្ចនក្បឌិតងមីពដើេបីបពង្ាើនការយល់ដឹង្អំេីការពាក់េួកសវតថិ
ភាេពៅទូោំង្ក្បពទស។
ែណៈពេលថ្នការបញ្ឈប់ ព
េនយល់ខណ

េះ យវជនសម័ក្គចិតថ្ត នអង្គការេូលនិធិបង្ការរបួស អាសីបាន

ំអំេីសារៈសំខាន់ថ្នការពាក់េួកសវតថិភាេ និង្ជូនដំណឹង្អំេីពសចកតីក្ពាង្ចាប់

សតីេីការពាក់េួកសវតថិភាេសក្មាប់ អនករួេដំពណើរតាេពោចក្កយានយនត តាេរយៈការេិភាកា
ការនតល់ជូននូវែិតតប័ណណេ័ត៌មាន និង្ការនសេវនាយតាេក្បេ័នធេ័ត៌មានពនសង្ៗ។ យវជនសម័ក្គ
ចិតតក៏បានពសនើសំឲ្យអនកពធវើដំពណើរតាេពោចក្កយានយនតពធវើការសនា និ ង្ពបតជាាចិ តត កនង្ការ
ពាក់េួកសវតថិភាេពេលេួកពគរួេដំពណើរតាេពោចក្កយានយនត ក្េេោំង្គំក្ទពសចកតីក្ពាង្
ចាប់សីេ
ត ចរាចរណ៍នលូវពគកងមីខដលកនង្ព

េះក៏រេ
ួ មានការកំណត់ឲ្យអនករួេដំពណើរតាេពោចក្ក

យានយនត គិតោំង្កមារក្តូវខតពាក់េួកសវតថិភាេ។ នគរបាលចរាចរណ៍ និង្អង្គការេូលនិធិ
បង្ការរបួស អាសីនឹង្បនតអនវតតគំនិតនតួចពនតើេដ៏ មានសារៈសំខាន់ ពនេះពេញេួយខែឧសភា ពៅទី
តាំង្ខដលបានកំណត់ទករួចពហើយ តាេបណ្ត
ត នលូវជាតិ សំខាន់ៗខដលពចញេីរាជធានីភ្ំពន េញ
ពៅកាន់បណ្ត
ត ពែតត
យទធ

។

ការអប់រ ំនសេវនាយតាេដង្នលូវបានអនវតតព

ើង្ស្សបពេលជាេួយនឹង្ការអនវតតកេមវ ិធី

ជខជកេិភាកាជាសាធារណៈ ពៅតាេក្គឹេះសាថនឧតតេសិកាេួយចំនួនកនង្រាជធានីភ្ំពន េញដូច
ជា សាលាពរៀន និង្វ ិទាសាថនអនតរទវីប អាពេរ ិកាំង្ សាលាជាតិ កសិកេមខក្េកលាភ្ និ ង្វ ិទា
សាថនជាតិពាណិជជសាស្រសត សំពៅបពង្ាើនការយល់ដឹង្អំេីចាប់ ចរាចរណ៍នលូវពគក ពសាក
ដកេម និង្នលបេះពាល់ថ្នពក្គេះថ្ននក់ចរាចរណ៍កនង្ក្បពទសកេពជា ក្េេោំង្ការយល់ដឹង្

បខនថេអំេីសារៈសំខាន់ថ្នការសពន្រង្កគេះជីវ ិតពោយការពាក់េួកសវតថិភាេ។ អង្គការេូលនិធិ
បង្ការរបួស អាសីក៏បាននតល់េ័ត៌មានដល់សិសស- និសសិតខដលចូលរួេអំេីការសរពសរសំពណើ
សំកញ្ចប់ងវ ិកាពដើេបីអនវតតសកេមភាេសវតថិភាេចរាចរណ៍ចាប់ េីខែឧសភា ដល់ខែធនូ ឆ្នំ
២០១៣ កនង្ក្គឹេះសាថនអប់រ ំ និង្សហគេន៍របស់េួកពគ។ ជាសរបមានសិសស និសសិតក្បមាណ
ជាង្ ៦០០

ក់បានចូលរួេកនង្កិចចក្បជំេិភាកាកនលង្េក ពហើយឯកឧតតេ ឧតតេពសនី យ៍ពោ គី

េ យីពដត ពលាក ឈួន វន់ អគគពលខាធិការរង្គណៈកមាមធិការជាតិ សវតថិភាេចរាចរណ៍នលូវ
ពគក ពលាក គឹេ បញ្ញា

យកអង្គការេូលនិធិបង្ការរបួស អាសី ក្េេោំង្ថ្ននក់ដឹក

អប់រ ំខាង្ពលើ ក៏បាននតល់កិតិតយសអពញ្ជើញជាអធិបតី និង្ដឹក

ំក្គឹេះសាថន

ំកិចចក្បជំេិភាកាពនេះខដរ។

ពលាក គឹេ បញ្ញា បានឲ្យដឹង្ថ្ន ៖ “ពក្គេះថ្ននក់ ចរាចរណ៍នលូវពគក គឺ ជាបញ្ញ
ា ក្បឈេដ៏ ចំបង្
េួយសក្មាប់ ក្បជាជនកេពជា និ ង្សង្គេកេពជាោំង្េូ ល”។ ពលាកបានបខនថេពទៀតថ្ន៖ “អនករួេ
ដំពណើរតាេពោចក្កយានយនត គិតោំង្កមារក៏ក្បឈេនឹង្ការសាលប់ និង្ពក្គេះថ្ននក់ពោយការ
រង្របួសកាលធៃន់ធរៃ ក្េេោំង្នលលំបាកេី ការេិនបានពាក់េួកសវតថិភាេដូចអនកពបើកបរខដ
រ។ ក្បសិនពបើពសចកតីក្ពាង្ចាប់សីេ
ត ី ចរាចរណ៍នលូវពគកងមីអនេ័តបានកាន់ខតឆ្ប់កាលណ្ត
ពហើយយកពៅអនវតតជាក់ខសតង្ក្បកបពោយតមាលភាេ និង្ក្បសិទភា
ធ េ ពយើង្េិតជានឹង្អាច
ជួយសពន្រង្កគេះជី វ ិតេនសស េិនថ្នជាអនកពេញវ ័យ ឬជាកមារព

េះពទ បានកាន់ខតពក្ចើនខងេពទៀត

េីពក្គេះថ្ននក់ចរាចរណ៍ពៅពលើដង្នលូវថ្នក្បពទសកេពជា។”
ឯកឧតតេ ឧតតេពសនីយ៍ពោ គីេ យីពដត អនក្បធាន

យកោានកណ្ត
ត លសណ្ត
ត ប់ធានប់សាធារ

ណៈថ្នក្កសួង្េហាថ្នៃ និ ង្ជាអគគពលខាធិការរង្ គណៈកមាមធិការជាតិសវតថិភាេចរាចរណ៍នលូវ
ពគក បានមានក្បសាសន៍ថ្ន៖ “ការពាក់េួកសវតថិភាេកនង្ចំ ពណ្តេអនករួេដំ ពណើរតាេពោចក្ក
យានយនត

គិតោំង្កមារេិតជាមានសារសំខាន់ខាលំង្ណ្តស់

ពក្ពាេះវាអអាចជួយការពារការរង្

របួសកាលធៃន់ធៃរ” ។ ឯកឧតតេបានបខនថេពទៀតថ្ន៖ “ពយើង្សូេពកាតសរពសើរពោយពសាមេះដល់
គំនិតនតួចពនតើេរបស់អង្គការេូលនិធិបង្ការរបួស អាសី ខដលបានរួេចំខណកយាង្សកេមជាេួយ
គណៈកមាមធិការជាតិ សវតថិភាេចរាចរណ៍នលូវពគក និ ង្អគគសង្
ន ការោាននគរបាលជាតិ កនង្ការ

នសេវនាយេ័ត៌មាន

និង្ចំពណេះដឹង្អំេីការពាក់េួកសវតថិភាេសក្មាប់អនករួេដំពណើរតាេពោ

ចក្កយានយនត ជាេិពសសដល់យវជនកេពជាតាេរយៈសកេមភាេខាង្ពលើ”។
********
អំពីអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួស អាសី គឺជាអង្គការេិនខសវង្រកក្បាក់ចំពណញខដលបានចេះបញ្ជី
ពៅសហរដាអាពេរ ិកពលែ ៥០១ (សី) (៣) េួយ ខដលពក្បើការសហការសាធារណៈ-ឯកជន កេម
វ ិធី អប់រ ំ ការយល់ដឹង្សាធារណៈ និង្កេមវ ិធីេួកសវតថិភាេសក្មាប់កមារពៅតាេសាលាពរៀន
ពដើេបីកាត់បនថយអក្តារង្របួស

និង្ការបាត់ បង្់ជីវ ិតពោយសារពក្គេះថ្ននក់ ចរាចរណ៍ពៅកនង្ប

ណ្ត
ត ក្បពទសកំេង្អភ្ិវឌឍន៍ ។ អង្គការេូលនិធិបង្ការរបួស អាសី មានការ ិយាល័យកនង្ទី ក្កុង្
ហាណូយ និង្ទីក្កុង្ហូជីេិញ ក្បពទសពវៀតណ្តេ ទី ក្កុង្ភ្នំពេញ ក្បពទសកេពជា និ ង្ទីក្កុង្
បាង្កក ក្បពទសថ្ង។ កនង្ឆ្នំ ២០០១ អង្គការេូលនិធិបង្ការរបួស អាសី បានកសាង្នូវពរាង្
ចក្កតពេលើង្េួ កសវតថិភាេេិនយកកថ្ក្េេួយ ខដលមានព្មេះថ្ន V-SPEC ខដលនលិតេួកសវតថិ
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