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សេចក្តីស្តើម 
 

រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាត្ត្ូវបានបង្កើត្ង ើ្ និ្មានដំងណ្ើ រការចាប់ពើថ្ងៃទើ២៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ១ំ៩៩៩ 
ង ើយត្ត្ូវបានរាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាចាត់្ទុកជា ធ្នាគារែួរកាល របស់ជាត្ិ ងដ្ឋយស្ថា ប័នងនេះបាន
ត្បមូ្លផ្ុ ំនូវបញ្ញវន្ជាងត្រើនរបស់ជាត្ិងដើម្បើបងត្ម្ើការងារកនុ វ្ស័ិយត្ស្ថវត្ជាវវទិាស្ថស្រស្។ ជាម្ួយគាន ងនេះខដរ 
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាក៏បានរូលរមួ្រំខណ្កយ៉ា ្សកម្ម កនុ្ការបណុ្្េះបណ្្តលធ្នធានម្នុសសរបស់
ជាត្ិ។ 

រ ូត្ម្កដល់ងពលបរចុបបននងនេះ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានឆ្ល្កាត់្អ្នកដឹកនារំំនួនបើរូបគឺ 
ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ ស៊ន សំណ្ត្ ងោកជំទាវបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ែលូត្ ធ្ើតា និ្ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្
សភាចារយ សុែ ទូរ នាងពលបរចុបបននងនេះ។ អ្នកដឹកនាទំាំ្ បើរូបបានស្ថ្នូវសម្ិទធផលបន្ងវនគាន ជាបន្
បនាា ប់ទាំ្ ង ដ្ឋា ររនាសម្ព័នធរូបវន្ គុណ្ភាពការងារ និ្កតិ្ានុភាពស្ថា ប័ន។ បរចុបបននងនេះ              
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាកនុ្ជំនាន់ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ គឺកាន់ខត្ទទួលបាននូវទំនុក
រិត្្ពើរាជរដ្ឋា ភិបាល ង ើយត្ត្ូវរាជរដ្ឋា ភិបាលសងត្ម្រផ្ល់នូវសំណ្្់អ្គារធ្ំៗ រំនួនពើរ សត្មាប់បំងពញ
ត្ត្ម្ូវការរបស់ស្ថា ប័នគឺ អ្គារឥស្រនាងទវ ើ និ្អ្គារងែម្រវទូិ។  
 អ្គារឥស្រនាងទវ ើជាអ្គារខដលបង្កើត្ង ើ្ សត្មាប់បងត្ម្ើការងារបណុ្្េះបណ្្តល ជាពិងសសភាស្ថ
រិនថ្នន ក់បរញិ្ញញ បត្ត្ជាន់ែពស់និ្ថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្។ អ្គារងនេះបានទទួលការឧបត្ាម្ភពើសងម្រ្អ្គគម្ហាងសនា
បត្ើងត្ងជាបណ្ឌិ ត្សភាចារយ  ុ៊ន ខសន តាម្រយៈអ្នកឧកញ៉ា  ពុ្ ឃាវខស។ ងដ្ឋយផារភាា ប់នឹ្នាម្
អ្គារងនេះ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានងរៀបរំសិកាកំណ្ត់្អ្ត្្សញ្ញញ ណ្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ ងដើម្បើសិត្
បដិមាត្ពេះនា្ជាងទាល ត្ម្កល់ខកបរអ្គារជាទើងគារពសកាក រៈ។ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានបង្កើត្ត្កុម្
សិកាត្ស្ថវត្ជាវ និ្បានងរៀបរំសិកាា ស្ថោម្ួយ ខដលមានការរូលរមួ្ពើអ្នកជំនាញជាត្ិនិ្អ្ន្រជាត្ិ 
ម្កពើត្កសួ្ស្ថា ប័នងផស្ៗ ង ើយបានឈានដល់ការឯកភាពគាន កំណ្ត់្សិត្បដមិាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជា
ងទាល ងដ្ឋយយកតាម្រូបរមាល ក់ងៅជាប់ជញ្ញា ំ្ ត្បាស្ថទត្ពេះែ័ន។ ការសិត្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើអ្ំពើ
ស្ថព ន់និ្បុសបុកសត្មាប់ត្ម្កល់រកាបដិមាត្ពេះនា្ គឺទទួលបានការឧបត្ាម្ភគាតំ្ទពើងោកជំទាវឧកញ៉ា  
ងសៀ្ ចាន់ង ្ ។  
 ឯកស្ថរជាម្រត្កត្បវត្្ិស្ថស្រស្ថ្នសម្ិទធផលដ៏វងិសសវសិ្ថលងនេះ ត្ត្វូបានងរៀបរំង ើ្ តាម្គំនតិ្
ផ្ួរងផ្ើម្របស់ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្ 
យ្់ ងៅ អ្គគងលខាធ្ិការថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ ឯកស្ថរងនេះមានត្ថ្ម្លទាំ្ ខា វ្បបធ្ម៌្ ត្បវត្្ិស្ថស្រស្ 
ស្គម្ និ្ វទិាស្ថស្រស្ ងដ្ឋយបានរមួ្បញ្ចូ លនូវែលឹម្ស្ថរសំខាន់ៗដូរជា ស្ថវតារថ្នអ្គារងៅ               
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ការដ្ឋក់ងឈាម េះអ្គារ « ឥស្រនាងទវ ើ » ការកំណ្ត់្អ្ត្្សញ្ញញ ណ្បដិមាត្ពេះនា្     
ឥស្រនាងទវ ើ និ្ការសិត្បដិមាត្ពេះនា្ជាងទាល ការងរៀបរំបល្់ស្ថា បត្យកម្ម និ្ ដំងណ្ើ រការស្ថ្ស្់អ្គារ
ឥស្រនាងទវ ើជាងដើម្។ 
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I. សាវតារនៃអគារសៅរាជបណ្ឌិ ត្យេភាក្មពុជា  

 ១- សាវតារនៃទីតាាំងៃិងអគារនៅរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា  
អ្គារទាំ្ ឡាយងៅកនុ្បរងិវណ្របស់ស្ថកលវទិាល័យភូម្ិនាភនំងពញម្ណ្ឌ ល២ និ្រាជបណ្ឌិ ត្យសភា

កម្ពុជា បានចាប់ងផ្ើម្កស្ថ្ង ើ្ ងៅថ្ងៃទើ២៨ ខែម្ិងុនា ឆ្ន ១ំ៩៨៩ ង ើយបានបញ្ច ប់ររួរាលជ់ាស្ថា ពរ
ងៅថ្ងៃទើ២៨ ខែតុ្ោ ឆ្ន ១ំ៩៩១ ខដលមានស្ថា បត្យករឬអ្នកគូរបល្់អ្គារជាជនជាត្ិខែមរ (មានររនាបងខែមរ 
ដូរជា ដបូំលខា្មុ្ែ មានស្ថព នហាល មានទឹកអ្ម្ស្ខា្ស្ថព នដូរអ្្គរជាងដើម្) និ្ មានវសិវករ
ស្ថ្ស្់ជាជនជាត្ិងវៀត្ណ្តម្។ អ្គារទាំ្ ងនេះគជឺាអ្ំងណ្តយរបស់ស្ថធារណ្រដាស្គម្និយម្ងវៀត្ណ្តម្
ផ្ល់ជូនម្កកម្ពុជាងៅកនុ្សម័្យស្ថធារណ្រដាត្បជាមានិត្កម្ពុជា កនុ្ងគាលបំណ្្បង្កើត្ជាស្ថោ
នងយបាយម្ជឈមិ្ ងដើម្បើបណុ្្េះបណ្្តលកមាម ភិបាលជាន់ែពស់ ឬ ងៅថ្ន កមាម ភិបាលថ្នន ក់ត្សុក ថ្នន ក់
ងែត្្ ជំនាន់ងនាេះ ងលើខផនកត្ទឹស្ើនងយបាយ ការត្គប់ត្គ្រដាបាល និ្ ការត្គប់ត្គ្ងសដាកិរច ជាងដើម្1។ 
តាម្ពិត្ ងៅងពលងនាេះ ស្ថោនងយបាយម្ជឈមិ្ គឺមានទើតាំ្ ងៅវទិាស្ថា នភាស្ថបរងទស (IFL) 
បរចុបបនន និ្ មានដំងណ្ើ រការបណុ្្េះបណ្្តលកមាម ភិបាលររួង ើយ ខត្ងដ្ឋយងៅទើងនាេះមានលកាណ្ៈ
តូ្ររង្អៀត្ ម្ិនមានទើកខនល្ស្ថន ក់ងៅត្គប់ត្គាន់ ង ើយបណុ្្េះបណ្្តលសិកាា កាម្បានរំនួនត្ិរ ម្ិន
អារបំងពញងៅតាម្ត្ត្ម្ូវការជាក់ខស្្របស់ត្បងទសជាត្ិងៅដំណ្តក់កាលងនាេះបាន ងទើបថ្នន ក់ដឹកនាំ
ថ្នត្បងទសកម្ពុជាសម័្យកាលងនាេះ ងសនើសំុឱ្យត្បងទសងវៀត្ណ្តម្ជួយកស្ថ្ស្ថោនងយបាយម្ជឈមិ្ងមើ 
ខដលសម្ត្សបងៅតាម្ស្ថា នភាពនិ្ត្ត្ម្ូវការជាក់ខស្្។ ដូងរនេះ ស្ថោនងយបាយម្ជឈមិ្នឹ្ផ្លល ស់ប្ូរ
ទើតាំ្ ពើវទិាស្ថា នភាស្ថបរងទស (IFL) ម្កទើតាំ្ ស្ថកលវទិាល័យភូម្ិនាភនំងពញម្ណ្ឌ ល២ និ្ 
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា បរចុបបនន បនាា ប់ពើបានស្ថ្ស្់ររួរាល់ជាស្ថា ពរ។ 
 ងដ្ឋយស្ថា នភាពនងយបាយត្បងទសជាត្ិមានការផ្លល ស់ប្ូរ ភាគើជងមាល េះទាំ្ ឡាយងៅកម្ពុជា
បានឈានដល់កិរចត្ពម្ងត្ពៀ្សន្ិភាពម្ួយងៅទើត្កុ្បា៉ា រ ើស ស្ថោងនេះពុំបានដំងណ្ើ រការងៅតាម្
ងគាលបំណ្្ង ើយ។ បនាា ប់ពើការស្ថ្ស្់បានបញ្ច ប់ររួរាល់ជាស្ថា ពរ ភាគើងវៀត្ណ្តម្បានត្បគល់
ម្កឱ្យកម្ពុជា ង ើយសងម្រ្អ្គគម្ហាធ្ម្មងោធ្សិ្ថល ជា សុើម្ បានត្បគល់ស្ថោងនាេះម្កឱ្យត្កសួ្អ្ប់រ ំ
យុវជន និ្ កើឡា។ ត្កសួ្បានត្បគល់ស្ថោងនាេះបនឱ្្យម្កស្ថកលវទិាល័យភូម្ិនាភនំងពញ ងដើម្បើ
បំងពញងៅតាម្ត្ត្ម្ូវការរបស់ស្ថកលវទិាល័យ ង ើយវាបានកាល យជាស្ថកលវទិាល័យភូម្និាភនំងពញ
ម្ណ្ឌ ល២ ខដលសិកាងលើមុ្ែវជិាា  ទសសនវជិាា  និ្ ត្បវត្្ិវទិា ង ើយងត្កាយម្ក ងៅឆ្ន ១ំ៩៩៤ មាន
បង្កើត្មុ្ែវជិាា ស្គម្វជិាា  ងត្កាម្ជំនួយគាតំ្ទពើអ្្គការម្នុសសងោកងមើ (New Humanity) របស់ត្បងទស
អុ្ើតាលើ។ 

តាម្គងត្មា្បល្់ងដើម្របស់ស្ថោនងយបាយម្ជឈមិ្ អ្គារទាំ្ ឡាយងៅខផនកខា្មុ្ែ (អ្គារ
ថ្នស្ថកលវទិាល័យភូម្ិនាភនំងពញម្ណ្ឌ ល២បរចុបបនន) គឺសត្មាប់បងត្ម្ើដល់ការសិកាងរៀនសូត្ត្ និ្ការ
                                                            

1 អុ៊្៊ុំ ប៉ាុម្ ជនួំយការរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ 
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ត្បជុំនានារបស់កមាម ភិបាលជាសិកាា កាម្ ង ើយខផនកខា្ងត្កាយ (អ្គារថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភកម្ពុជានា
ងពលបរចុបបនន) គឺសត្មាប់បងត្ម្ើជាកខនល្ស្ថន ក់ងៅនិ្ទទួលទានអាហារ។ 

 ២- សាា ៃភាពអគារន ើម្ 
អ្គារទាំ្ ឡាយងៅកនុ្រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា រមួ្មានអ្គារ A B C D E F និ្ G។ ដូរបាន

បញ្ញា ក់ជូនខា្ងលើ ដំបូ្ង ើយ អ្គារទាំ្ ឡាយរបស់រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ពុំខម្នកស្ថ្ង ើ្
ងដើម្បើជាកខនល្បងត្ម្ើកិរចការរដាបាល ឬកខនល្ ងធ្វើការងារត្ស្ថវត្ជាវង ើយ ខត្សត្មាប់បងត្ម្ើកិរចការម្ួយ
រំនួនងផស្ពើងនេះ ដូរជា អ្គារ A2 សត្មាប់បងត្ម្ើជាអាហារដ្ឋា ន អ្គារ C និ្ E ជាទើកខនល្ស្ថន ក់ងៅ
របស់សិកាា កាម្ អ្គារ D ជាទើកខនល្សត្មាប់ទទួលងភញៀវម្កជួបសិកាា កាម្ អ្គារ B ជាអ្ត្ើត្ទើតាំ្ សុើ
ខទនទឹក អ្គារ F ជាអ្ត្ើត្ងរា្ដ្ឋក់ឡាន និ្ម្៉ាូទ័របូម្ទឹកធ្ំៗ សត្មាប់ផគត់្ផគ្់ទឹកងៅកនុ្ម្ណ្ឌ ល
ទាំ្ មូ្ល រំខណ្កឯអ្គារ G ជាកខនល្ស្ថន ក់ងៅរបស់ត្កុម្សន្ិសុែ។  
 បនាា ប់ពើអ្គារទាំ្ ងនេះ ត្ត្ូវបានត្បគល់ម្កជាទើកខនល្សត្មាប់បងត្ម្ើការងាររបស់រាជបណ្ឌិ ត្យសភា
កម្ពុជា ស្ថា នភាពអ្គារទាំ្ ងនេះ ទាម្ទារឱ្យមានការជួសជុល ខកលម្អ  និ្កស្ថ្អ្គារងមើបខនាម្ងទៀត្ 
ងដើម្បើឱ្យសម្ត្សបងៅតាម្ងគាលបំណ្្ងត្បើត្បាស់របស់ស្ថា ប័ន។ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ ស៊ន 
សំណ្ត្ អ្ត្ើត្ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ ថ្នន ក់ដឹកនារំាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាជំនាន់ទើ១ដថ្ទ
ងទៀត្ បានែិត្ែំជួសជុល ខកលម្អ និ្ខកខត្បអ្គារទាំ្ ងនាេះងៅតាម្លទធភាព សត្មាប់ជាកខនល្បងត្ម្ើ
ការងាររដាបាល ជាថ្នន ក់ងរៀនសត្មាប់បណុ្្េះបណ្្តលនិសសតិ្ថ្នន ក់បរញិ្ញញ បត្ត្ជាន់ែពស់ និ្ ថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្ 
និ្ជាកខនល្បងត្ម្ើការងារថ្នម្ស្រន្ើត្ស្ថវត្ជាវរបស់វទិាស្ថា ន និ្ម្ជឈម្ណ្ឌ លនើម្ួយៗ។ ការជួសជុលខក
លម្អងនេះជាការត្ត្ួសត្តាយជាមូ្លដ្ឋា នម្ួយងលើខផនកង ដ្ឋា ររនាសម្ព័នធរូបវន្សត្មាប់អ្នកបន្ងវន។ 

 

                                                            

2

 ងៅអ្គារ A  ជាន់ផ្លា ល់ដើគឺសត្មាប់ដ្ឋសំល ង ើយជាន់ខា្ងលើគឺសត្មាប់ទទួលទានអាហារ។ 
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ទិដាភាពអ្គារ A ងៅដំណ្តក់កាលដំបូ្ 

 

 
ទិដាភាពខា្កនុ្ថ្នអ្គារ A 
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បន្ម្កដល់ងោកជំទាវបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ែលូត្ ធ្ើតា ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ថ្នន ក់   
ដឹកនាដំថ្ទងទៀត្ជាជំនាន់ទើ២ តាម្រយៈជំនួយឧបត្ាម្ភគាតំ្ទទាំ្ ឡាយបានបន្ខកខត្បមុ្ែមាត់្រាជបណ្ឌិ ត្យ 
សភាកម្ពុជាបខនាម្ងទៀត្ងដ្ឋយឱ្យមានទើកខនល្សម្រម្យជា្មុ្នសត្មាប់បងត្ម្ើការងារវស័ិយត្ស្ថវត្ជាវ
វទិាស្ថស្រស្។ អ្គារA ខដលស្ថ្ស្់ង ើ្ សត្មាប់ជាអាហារដ្ឋា ន (ងៅជាន់ផ្លា ល់ដើសត្មាប់ដ្ឋសំល 
ង ើយជាន់ខា្ងលើសត្មាប់ទទួលទានអាហារ) ត្ត្ូវជួសជុលខកលម្អបខនាម្ងទៀត្សត្មាប់បងត្ម្ើការជា
អ្គគងលខាធ្ិការដ្ឋា នថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ជាម្ជឈម្ណ្ឌ លបណុ្្េះបណ្្តលភាស្ថអ្្់ងគលសកម្ពុជា-
ឥណ្តឌ  ជាម្ជឈម្ណ្ឌ លព័ត៌្មានវទិា និ្ជាស្ថលសននិសើទរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ ស្ថលត្បជុំខដល  
ស្ថ្ស្់ង ើ្ សត្មាប់ជាទើកខនល្ទទលួទានអាហារដ្ឋា ន មានលកាណ្ៈតូ្ររង្អៀត្ ពុមំានបំោក់
ឧបករណ៍្ត្គប់ត្គាន់សត្មាប់បងត្ម្ើការងរៀបរំងវទិកាវទិាស្ថស្រស្និ្កិរចត្បជុំធ្ំៗ ត្ត្ូវបានជួសជុលខកលម្អ
ជាស្ថលសននិសើទរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ខដលមានលកាណ្ៈកាន់ខត្ធ្ំទូោយនិ្មានងស្ថភ័ណ្ភាព 
កាល យជាទើកខនល្សត្មាប់ងរៀបរំងវទិកាវទិាស្ថស្រស្នានា ជាសិកាា ស្ថោ ជាសននិសើទ និ្ករិចត្បជុំតូ្រ ធ្ ំ
ទាំ្ កត្ម្ិត្ជាត្ិ និ្អ្ន្រជាត្ិ ងធ្វើឱ្យរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជារំងណ្ញងវកិាពើស្ថលសននិសើទងនេះ ងដ្ឋយ
ពុំបានរំណ្តយងលើការជលួទើតាំ្ សត្មាប់ងរៀបរំងវទិកាទាំ្ ងនេះ3។ អ្គារបណ្ឌិ ត្សភាចារយ (អ្គារ F) 
ខដលមានកម្ពស់ពើរជាន់ មានបំោក់ងត្គឿ្បរកិាា រត្គប់ត្គាន់និ្ត្បកបងដ្ឋយផ្លសុកភាព បានស្ថ្ស្់
ង ើ្ សត្មាប់ជាទើកខនល្បងត្ម្ើការងារត្ស្ថវត្ជាវរបសប់ណ្ឌិ ត្សភាចារយត្គប់រូប4។ ងត្ៅពើងនេះ ងៅមាន
ជំនួយឧបត្ាម្ភពើសបបុរសជនជាងត្រើនងផស្ ងទៀត្ដូរជា ការោបថ្នន ពំណ៌្អ្គារទាំ្ ឡាយរបសរ់ាជបណ្ឌិ ត្យ
សភាកម្ពុជាជាងមើ5 ការស្ថ្ស្់ព័ត៌្មានដ្ឋា ន (អ្គារ B)6 និ្ការជួសជុលខកលម្អអ្គារសត្មាប់ទើត្បឹកា និ្
ជំនួយការរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា(អ្គារ G)7ជាងដើម្។ 

                                                            

3 ជំនួយឧបត្ាម្ភគាតំ្ទពើសងម្រ្វបុិលបញ្ញញ បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ អាន តាម្រយៈឯកឧត្្ម្ឧត្្ម្ងសនើយឯ៍ក ង ៉ា  សុផ្លន់ ងម្បញ្ញា ការក្
ពលតូ្រងលែ៧០។ 

4 ជំនួយឧបត្ាម្ភពើឯកឧត្ម្្បណ្ឌិ ត្ រ័នា ស្ថរុន និ្ ងោកជំទាវ សុែ ខកវ។ 
5 ជំនួយឧបត្ាម្ភពើឯកឧត្ម្្ឧត្្ម្ងសនើយឯ៍ក ង ៉ា  សុផ្លន់ ងម្បញ្ញា ការក្ពលតូ្រងលែ៧០។ 
6

 ជំនួយឧបត្ាម្ភពើងោកជំទាវបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ែលូត្ ធ្ើតា , ងោកជំទាវឧកញ៉ា  ញឹុក បុ៊នថ្ន និ្ឯកឧត្្ម្ សឹុម្ ហ៊ា្ និ្  ងោកជំទាវ។ 
7

 ជំនួយឧបត្ាម្ភពើ អ្នកឧកញ៉ា  និ្ងោកជំទាវ សុខា ផលលើ។ 
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ទិដាភាពអ្គារ A ងត្កាយការជសួជុលខកលម្អកនុ្អាណ្តិ្្ត្បធានទើ២ 

 

 
ទិដាភាពខា្កនុ្ថ្នអ្គារ A ងត្កាយការជសួជុលខកលម្អ 
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ងត្កាយម្ក ស្ថា នភាពថ្នអ្គារ A មានការងលរ និ្ត្ជាបទឹកងដ្ឋយអ្ងនលើ មានងៅខផនកខា្ងត្ៅ 
និ្ខផនកខា្កនុ្ថ្នស្ថលសននិសើទរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ខដលនាឱំ្យប៉ាេះោល់ដល់គុណ្ភាព និ្
ងស្ថភ័ណ្ភាពរបស់អ្គារ។ 

ងត្កាម្ការដឹកនារំបស់ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាទទួលអ្គារ
ពើរជាអ្ំងណ្តយដ៏ថ្ងលថ្នល បំផុត្របស់សងម្រ្អ្គគម្ហាងសនាបត្ើងត្ងជាបណ្ឌិ ត្សភាចារយ  ុ៊ន ខសន នាយករដា
ម្ស្រន្ើថ្នត្ពេះរាជាណ្តរត្កកម្ពុជា ងដ្ឋយអ្គារទើ១ មានងឈាម េះថ្ន អ្គារងែម្រវទូិ និ្អ្គារទើ២ មានងឈាម េះ
ថ្ន អ្គារឥស្រនាងទវ ើ ។ អ្គារឥស្រនាងទវ ើ ត្ត្វូស្ថ្ស្់ងៅងលើទើតាំ្ ថ្នអ្គារ A ។ 

ការងត្ជើសងរ ើសទើតាំ្ អ្គារ A ជាកខនល្ស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ ត្ត្ូវឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ 
សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា បញ្ញា ក់ងលើទិដាភាពសំខាន់ៗបើ៖ ទើ១ ទើតាំ្ ដើងៅទើងនេះងៅ
សល់ធ្ំសម្រម្យលមម្នឹ្ស្ថ្ស្់អ្គារងមើម្ួយងនេះខដលអ្ម្ងដ្ឋយសួនរារព័ទធជុំវញិ, ទើ២ អ្គារA (អ្គារ
ចាស់) ម្ិនស្ថកសម្សត្មាប់ការបណុ្្េះបណ្្តលនិ្ ការសិកាត្ស្ថវត្ជាវជាន់ែពស់ងនាេះងទ ងដ្ឋយងគាល
បំណ្្ដំបូ្កនុ្ការស្ថ្ស្់អ្គារងនេះ គឺម្ិនខម្នសត្មាប់ជាកខនល្ត្ស្ថវត្ជាវនិ្បណុ្្េះបណ្្តលងនាេះងទ 
ខត្ជាកខនល្សត្មាប់រម្អិនអាហារ និ្ទទួលទានអាហារ ខដលនាឱំ្យអ្គារងនេះមានលកាណ្ៈសមុគស្ថម ញ 
ពនលឺម្ិនត្គប់ត្គាន់ និ្មានកនលុកកងនលៀត្ងត្រើន និ្ទើ៣ កខនល្ងនេះជាទើតាំ្ សំខាន់ ង ើយលអសត្មាប់ការ
ទទួលងភញៀវ ងដ្ឋយជាអ្គារងៅមុ្ែងគកនុ្ស្ថា ប័នងនេះ។    

ដូរងនេះ ទើតាំ្ ថ្នអ្គារ A ខដលមានកម្ពស់ត្ត្ឹម្ខត្ម្ួយជាន់ត្ត្ូវជំនួសងដ្ឋយអ្គារខដលមាន
កម្ពស់បើជាន់ មានលកាណ្ៈកាន់ខត្ទំងនើប ងដ្ឋយបំោក់នូវបរកិាា របងរចកវទិាទំងនើបងឆ្លើយត្បនឹ្ែលមឹ្ស្ថរ
របស់អ្គារ ស្ថកសម្ជាកខនល្អ្ប់របំណុ្្េះបណ្្តលកត្ម្ិត្ស្្់ដ្ឋែពស់សត្មាប់ជាត្ិ។ លកាណ្ៈពិងសស
ម្ួយងទៀត្ថ្នអ្គារឥស្រនាងទវ ើគឺងៅជាន់ទើ៣ មានបនាប់ខដលអារងរៀបរំកម្មវធិ្ើសននិសើទ សិកាា ស្ថោ តុ្
មូ្ល និ្កម្មវធិ្ើ ងផស្ៗ ខដលអារដ្ឋក់អ្នករូលរមួ្បានត្បមាណ្ ៤០០នាក់ ខដលកនល្ម្ក រាជបណ្ឌិ ត្យ
សភាកម្ពុជាម្ិនធាល ប់មានទើកខនល្សត្មាប់ងរៀបរំកម្មវធិ្ើនានា ខដលអារទទួលអ្នករូលរមួ្បានងលើសពើ 
២០០នាក់ង ើយ8។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

8 សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា (សមាភ សថ្ងៃទើ១៩ ខែសើហា ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 
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បល្់អ្គាររាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាកនុ្អាណ្តិ្្ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ 
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II. ការដាក្់ស ម្ ោះអគារ « ឥន្រៃទសេវី » ៃងិបដិមាព្រោះនាងឥន្រៃទសេវី  

 ១- ការដាក់ន ម្ ោះអគារ  «ឥន្រៃទនទវី»  
«អ្គារឥស្រនាងទវ ើ»  ជាសម្ិទធផលងមើម្ួយរបស់រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាកនុ្អាណ្ត្្ិដឹកនារំបស់ 

ឯកឧត្ម្្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ ងត្កាម្ការឧបត្ាម្ភពើសងម្រ្អ្គគម្ហាងសនាបត្ើងត្ងជាបណ្ឌិ ត្សភាចារយ 
 ុ៊ន ខសន តាម្រយៈអ្នកឧកញ៉ា  ពុ្ ឃាវខស និ្ស្ថ្ស្់ងដ្ឋយត្កុម្ការងារអ្នកឧកញ៉ា ផ្លា ល។់  

ងគាលបំណ្ ថ្្នការស្ថ្ស្់អ្គារងនេះគឺ ងដើម្បើបំងពញត្ត្ម្ូវការថ្នការរ ើករងត្ម្ើនរបស់រាជបណ្ឌិ ត្យ
សភាកម្ពុជាងលើបើរំណុ្រសំខាន់គឺ រំណុ្រទើ១ ជាកខនល្បណុ្្េះបណ្្តលនិសសតិ្ថ្នន ក់បរញិ្ញញ បត្ត្ជាន់ែពស់           
(អ្នុបណ្ឌិ ត្) និ្ថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្ភាស្ថរនិ រំណុ្រទើ២ ជាម្ជឈម្ណ្ឌ លបកខត្បភាស្ថបរងទស (ជាទិស
ងៅនាងពលអ្នាគត្ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាមានបំណ្្ត្បមូ្លផ្ុ ំអ្នកមានរំងណ្េះដឹ្ខា្ភាស្ថងផស្ៗ 
ង ើយសំុសិទធិងធ្វើការបកខត្បនូវរាល់ស្ថន ថ្ដឬផលិត្ផលខដលមានត្ថ្ម្លសត្មាប់ជាត្ិម្កជាភាស្ថខែមរ) និ្  
រំណុ្រទើ៣ ជាកខនល្ត្ស្ថវត្ជាវ ត្បមូ្លផ្ុ ំបញ្ញវន្ តាម្រយៈការងរៀបរំសិកាា ស្ថោ សននិសើទ និ្កម្មវធិ្ើ
តុ្មូ្លងផស្ៗ សត្មាប់បញ្ញវន្ងធ្វើការវភិាគអ្ំពើបញ្ញា ស្គម្ នងយបាយ ងសដាកិរច បងរចកវទិាទំងនើបៗ
របស់ពិភពងោកងមើៗងនេះផ្ខដរ។ ជារមួ្ អ្គារងនេះនឹ្ជាទើបងត្ម្ើដល់បញ្ញវន្ទាំ្ ខា្ខផនកវទិាស្ថស្រស្
ពិត្និ្វទិាស្ថស្រស្ស្គម្ ងដើម្បើឱ្យបញ្ញវន្ទាំ្ ឡាយបានបងាា ញស្ថន ថ្ដរបស់ែលួនសត្មាប់ការរមួ្រំខណ្ក
កនុ្ការអ្ភិវឌ្ឍស្គម្ជាត្ិ9។  

ងដើម្បើឱ្យត្សបតាម្ងគាលបណំ្្ថ្នែលឹម្ស្ថររបស់អ្គារ ខដលនឹ្ បងត្ម្ើដល់វស័ិយអ្ភិវឌ្ឍធ្នធាន
ម្នុសសនិ្ជាកខនល្ត្បមូ្លផ្ុ ំបញ្ញវន្កត្ម្ិត្ែពស់សត្មាប់ជួយត្បងទសជាត្ិ ត្សបងៅតាម្ងបសកកម្ម
រម្ប្របស់រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ងោលគឺការសិកាត្ស្ថវត្ជាវ និ្បណុ្្េះបណ្្តលងនាេះ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្
សភាចារយ សុែ ទូរ បានផ្ួរងផ្ើម្គំនិត្ងដ្ឋយដ្ឋក់ងឈាម េះអ្គារងនេះថ្ន «អ្គារឥស្រនាងទវ ើ» ខដលតាម្
ត្បវត្្ិស្ថស្រស្ខែមរ ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជាអ្គគម្ង សើទើ២ របស់ត្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ និ្ជាវ ើរនារ ើម្ួយរូប
របស់ជាត្ិនាសម័្យអ្្គរងលើវស័ិយអ្ប់រជំាន់ែពស់របស់ជាត្ិ10។ ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជាអ្នកខដលបានយក
រិត្្ទុកដ្ឋក់ងលើការងារ      អ្ប់រនំិ្បណុ្្េះបណ្្តល ែណ្ៈខដលងៅសម័្យងនាេះ ខែមរមានផនត់្គំនិត្ងផ្្លត្
ខត្ងលើការងារកនុ្ផាេះជាជា្ការងរៀនសូត្ត្។ ដូងរនេះ ការដ្ឋក់ងឈាម េះអ្គារងនេះថ្ន «អ្គារឥស្រនាងទវ ើ»  គឺងដើម្បើ 
ជាការនឹកដល់ខផនកវទិាស្ថស្រស្និ្ការអ្ប់របំណុ្្េះបណ្្តលងៅសម័្យអ្្គរ។  

ទទាឹម្ងនេះ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្ចារយ សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ស ការ ើ បាន
សងត្ម្រស្ថ្ស្់បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើត្ម្កល់ងៅបរងិវណ្ខកបរអ្គារងនេះជានិម្ិត្្រូប ងដើម្បើជាការរលឹំក

                                                            

9

 សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា (សមាភ សថ្ងៃទើ១៩ ខែសើហា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
10 យ្់ ងៅ អ្គគងលខាធ្ិការថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា (សមាភ សថ្ងៃទើ៣១ ខែកកកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១៩) 



- 10 - 

 

ឱ្យកូនខែមរជំនាន់ងត្កាយបានរ្ចាពំើគំរូវ ើរភាពនារ ើខែមរសម័្យអ្្គរ ខដលបានជួយដលត់្បងទសជាត្ិ
យ៉ា ្ងត្រើន ង ើយក៏ងដើម្បើនាឱំ្យមានការឯកភាពគាន ងលើអ្ត្្សញ្ញញ ណ្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើខដរ។ 

 

 

បល្អ់្គារឥស្រនាងទវ ើ (ងម្ើលពើមុ្ែ ខបរមុ្ែងៅទិសខា្ងកើត្) 
  

 ២- ការកាំណ្ត្់អត្តសញ្ញា ណ្ព្ពោះនាងឥន្រៃទនទវី 
ត្ពេះកិត្្ិនាម្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើត្ត្ូវបានអ្នកសិកាត្ស្ថវត្ជាវទាំ្ ជាត្ិ និ្អ្ន្រជាត្ ិបានដឹ្  បាន

ឮងសាើរត្គប់ៗគាន  ងដ្ឋយស្ថរមានត្ឹកតា្សិោចារកឹបនសល់ទុកពើស្ថន ថ្ដរបស់ត្ពេះនា្។ ត្ពេះនា្ជា     
វ ើរនារ ើខែមរម្ួយរូបខដលមានស្ថន ថ្ដកនុ្វស័ិយអ្ប់រ ំ ទាំ្ ភាស្ថស្ថស្រស្ និ្ត្ពេះពុទធស្ថសនា។ ក៏ប៉ាុខន ្
ងទាេះបើត្ពេះនា្មានត្ពេះនាម្លបើលាញខដលត្ត្ូវចាត់្ទុកជាកំពូលវ ើរនារ ើរបស់ជាត្ិក្ើ ក៏បដមិាត្ពេះនា្
ម្ិនទាន់មានការកំណ្ត់្អ្ត្្សញ្ញញ ណ្ឱ្យបានរាស់ោស់ងៅង ើយងទ។ 

ងដ្ឋយមានត្ត្ម្ូវការកស្ថ្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជានមិ្ិត្្រូបត្ម្កល់ងៅខកបរអ្គារឥស្រនាងទវ ើ ឯកឧត្្ម្
បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា តាម្រយៈឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្ យ្់ ងៅ              
អ្គគងលខាធ្ិការថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា បានងរៀបរំត្កុម្ការងារត្ស្ថវត្ជាវម្ួយដឹកនាងំដ្ឋយងោក
បណ្ឌិ ត្ ផុន កសិកា អ្នុត្បធានវទិាស្ថា នវបបធ្ម៌្ និ្វរិិត្ត្សិលបៈថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ត្កុម្
ការងារត្ស្ថវត្ជាវមាន ងោក ខត្ប្ ពសិិដា ងោក ង ឿ្ សុធារស់ ងោកត្សើ មុ្ិល វាសនា និ្កញ្ញញ         
តាងកត្ ស័កដ្ឋ ងដើម្បើសិកាងផាៀ្ផ្លា ត់្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ ងៅតាម្ត្បាស្ថទនានាកនុ្រជាកាល
ត្ពេះបាទជ័យវរន័មទើ៧ ពិងសសងៅត្ំបន់អ្្គរ ងែត្្ងសៀម្រាប។ 
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បនាា ប់ពើត្កុម្ការងារបានសិកាត្ស្ថវត្ជាវងលើឯកស្ថរងផស្ៗ និ្បានរុេះសិកាអ្ង្កត្រូបរមាល ក់
ងៅតាម្ត្បាស្ថទខដលកស្ថ្ង ើ្ កនុ្រជាកាលត្ពេះបាទជ័យវរ ័មនទើ៧ ត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវបានកំណ្ត់្
សមាគ លនូ់វអ្ត្្សញ្ញញ ណ្រូបម្ួយរំនួនងៅតាម្ត្បាស្ថទ ខដលបងាា ញអ្ត្្សញ្ញញ ណ្ជាម្ង សើរបស់
ត្ពេះបាទជ័យវរន័មទើ៧។ រូបរមាល ក់ទាំ្ ងនាេះត្ត្វូងគឆ្ល ក់ងៅស្ខា្ទាវ រ ងៅតាម្សសរ តាម្ជញ្ញា ំ្ ថ្ន
ខងវខា្កនុ្ និ្ងៅជាន់ខា្ងលើថ្នត្បាស្ថទ។ ងៅតាម្ជញ្ញា ំ្ ថ្នខងវខា្កនុ្ រមាល ក់បដិមាខដលត្ទ្់
ងត្គឿ្កនុ្ទត្ម្្់ជាត្ពេះម្ង សើរបស់ត្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ ែលេះបងាា ញមានរំនួន២អ្្គ និ្ែលេះងទៀត្មាន
បងាា ញរំនួនងលើសពើ២អ្្គ។  

ងោកត្សើ ្ិន ផលលើកា ខដលជាអ្នកនិពនធងសៀវងៅមានរំណ្្ងជើ្ថ្ន « ថ្ត្ត្កសត្ត្ » បានសិកា
និ្កំណ្ត់្ថ្ត្ត្កសត្ត្ (ត្ពេះបាទជ័យវរន័មទើ៧ ត្ពេះនា្ជ័យរាជងទវ ើ និ្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ) ងដ្ឋយងត្បើវធិ្ើ
សិកាងត្បៀបងធ្ៀបរូបរមាល ក់ទាំ្ ឡាយងៅតាម្ត្បាស្ថទកនុ្រាជត្ពេះបាទជ័យវរន័មទើ៧ ង ើយវភិាគ
ពិចារណ្តកំណ្ត់្អ្ត្្សញ្ញញ ណ្ងលើកសត្ត្ទាំ្ បើអ្្គងនាេះ។ ងោកត្សើបានកំណ្ត់្លកាណ្ៈសមាគ លថ់្ន
ថ្ត្ត្កសត្ត្ងដ្ឋយងផ្្លត្ងលើ ទត្ម្្់ម្កុដ សងាវ រព័នធ សងម្លៀកបំោក់ និ្កាយវកិារ។ ងោកត្សើបានបញ្ញា ក់ថ្ន
លកាណ្ៈជាងស្រគឺមានងត្គឿ្សមាគ ល់ែុសពើម្នុសសទូងៅ និ្ងទវតា។ 

តាម្កំណ្ត្់ត្តារបស់ ជើវ តាកាវ ន់ ខដលបានម្កដល់ត្បងទសកម្ពុជាងៅរុ្សត្វត្សរទ៍ើ១៣ បាន
ងលើកង ើ្ ថ្ន ត្ពេះម្ហាកសត្ត្មានម្ង សើរំនួន៥អ្្គ គឺត្ពេះអ្គគម្ង សើម្ួយអ្្គ និ្ ម្ង សើបួនអ្្គត្បចាំ
ទិស11។  តាម្រយៈសិោចារកឹត្បាស្ថទភិមានអាកាស K. 48512 បានឱ្យដឹ្ថ្ន ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ ជា
អ្គគម្ង សើរបស់ត្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ និ្ជាមាច ស់ប្របស់ត្ពេះនា្ជ័យរាជងទវ ើ បានស្ថ្រូបបដិមា
ត្ពេះនា្ជ័យរាជងទវ ើ ជាម្ួយត្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ និ្ត្ពេះនា្ផ្លា ល់ ងៅត្គប់បណ្តា ងែត្្ខដលត្គប់ត្គ្
ងដ្ឋយត្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧13។  

តាម្ការរុេះសិកាត្ស្ថវត្ជាវ និ្អ្ង្កត្ ងផាៀ្ផ្លា ត់្ផ្លា លង់លើរូបរមាល ក់តាម្ត្បាស្ថទនានាកនុ្រាជ
ត្ពេះបាទជ័យវរន័មទើ៧ ត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវបានសង្កត្ង ើញថ្ន រូបស្រស្ើត្ទ្់ងត្គឿ្ជាលកាណ្ៈម្ង សើគ្់ងៅ
ជាប់ជិត្នឹ្ត្ពេះបាទជ័យវរ មន័ទើ៧ ភាគងត្រើនគឺមានរំនួន៣អ្្គ ជាជា្មានរំនួន២អ្្គ ៤អ្្គ និ្        
៥អ្្គ។ រណុំ្រងនេះបានកាល យជារំងណ្តទសួរម្ួយសត្មាប់ត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវ ខដលទាម្ទារឱ្យមានការបក
ត្ស្ថយតាម្រយៈជំនួបរវា្អ្នកជំនាញងដើម្បើកំណ្ត់្អ្ត្ស្ញ្ញញ ណ្ម្ង សើទាំ្ ងនាេះ ជាពិងសសការ
កំណ្ត់្អ្ត្្សញ្ញញ ណ្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ។ 

ងៅថ្ងៃត្ព សបត្ិ៍ ១០ងរារ ខែងជសា ឆ្ន កុំរ ឯកសក័ ព.ស.២៥៦៣ ត្ត្ូវនឹ្ថ្ងៃទើ២៧ ខែម្ងុិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានងរៀបរំអ្្គសិកាា ស្ថោតុ្មូ្លម្ួយ ខដលមានការរូលរមួ្ពើវាគមិន
                                                            

11

 លើ ធាម្ងត្្ កណំ្ត់្ង តុ្របស់ជើវតាកាវ ន់អ្ពំើ ត្បថ្ពណ្ើ ថ្នអ្នកត្សុកងរនឡា  ភនងំពញ ឆ្ន ១ំ៩៧៣ ទំព័រ២៥។ 
12

 George Coedès Inscription Du Cambodge, Volume II, Hanoi, p. 161-181  
13

 George Coedès បដិមាថ្នត្ពេះរាជាខែមរជយ័វរ មន័ទើ៧ កនុ្ ឧទ័យ ងលែ៣ ឆ្ន ២ំ០០២ ទំព័រ ៨៣។  
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ជំនាញជាត្ិនិ្អ្នារជាត្ិ ពើត្កសួ្វបបធ្ម៌្និ្វរិិត្ត្សិលបៈ អាជាញ ធ្រជាត្ិអ្បសរា ស្ថរម្នាើរជាត្ិភនំងពញ 
និ្ស្ថា ប័នត្ស្ថវត្ជាវជាត្ិនិ្អ្នារជាត្ដិថ្ទងទៀត្ ងដើម្បើសងត្ម្រកំណ្ត់្អ្ត្្សញ្ញញ ណ្បដិមាត្ពេះនា្
ឥស្រនាងទវ ើ សត្មាប់កស្ថ្ជាបដិមាងទាលងៅខកបរបរងិវណ្អ្គារឥស្រនាងទវ ើ។ ជាលទធផល អ្្គសិកាា ស្ថោ
បានសងត្ម្រកំណ្ត់្យកអ្ត្្សញ្ញញ ណ្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជារូបរមាល ក់ខដលឆ្ល ក់ងៅត្បាស្ថទត្ពេះែ័ន កនុ្
ត្ំបន់អ្្គរ ងែត្្ងសៀម្រាប។ អ្្គសិកាា ស្ថោបានអ្នុម័្ត្កណំ្ត់្ឆ្ល ក់រូបងទាល ងដ្ឋយផាិត្យករូបភាព
និ្ការ់លម្អទាំ្ ឡាយ មាន ងត្គឿ្អ្លងាក រ ម្កុដរា្ត្កពុំឈូក មុ្កាា ហារ(ខែសក) ត្កវលិ សងាវ រព័នធ
(ងឆ្ៀ្ខែវ្) កត្ម្្ផ្លក  ផ្លក ឈូក សំពត់្ ខែសត្កវា៉ា ត់្សំពត់្ ងជើ្ទត្ម្ផ្លក ឈូកខដលមានសត្វត្កងពើព័ទធ និ្
ងត្គឿ្លម្អងផស្ៗងទៀត្ ឱ្យដូររូបរមាល ក់ខដលបានកំណ្ត្់ងនាេះ។  

 ៣- ប ិមាព្ពោះនាងឥន្រៃទនទវី ៃិងសាំណ្ងបុ់សបុកត្ម្កល់ប ិមាព្ពោះនាង 

 ប ិមាព្ពោះនាងឥន្រៃទនទវី 
បនាា ប់ពើត្កុម្អ្នកត្ស្ថវត្ជាវ និ្ត្កុម្អ្នកជំនាញបានកំណ្ត់្សងត្ម្រងលើអ្ត្្សញ្ញញ ណ្បដិមា  

ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើររួម្ក រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាត្ត្ូវងរៀបរំសិត្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជារូបងទាលងលើក
ដំបូ្ងៅកនុ្ត្បវត្្ិស្ថស្រស្។ បដិមាត្ពេះនា្គឺសិត្អ្ពំើស្ថព ន់ មានកម្ពស់១,៥៧ខម្៉ាត្ត្ (គិត្ពើត្ពេះបាត្
ដល់ត្ពេះសិរ) និ្មានទំ ដំ្ែលួនសមាមាត្ត្ងៅនឹ្រូបរមាល ក់ពិត្ខដលឆ្ល ក់ងៅត្បាស្ថទត្ពេះែ័ន។ 
ដំងណ្ើ រការសិត្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើមានងត្រើនដំណ្តក់កាលគឺ ដំណ្តក់កាលសូនឬបា៉ា ន់រូបពើដើឥដា 
ដំណ្តក់កាលងធ្វើពុម្ពរម្ល្ ដំណ្តក់កាលងធ្វើបដិមាត្កម្ួននិ្ងធ្វើពុម្ពដុត្ ដំណ្តក់កាលដុត្ពុម្ព ដំណ្តក់
កាលសិត្បដិមា និ្ ដណំ្តក់កាលផគុ ំសងត្ម្រ។ 

ការសិត្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើបានត្បត្ពឹត្្ងៅយ៉ា ្ឱ្ឡារកិងៅងវោត្ពឹកថ្ងៃទើ៩ ខែកញ្ញញ     
ឆ្ន ២ំ០១៩ ងៅរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា ងត្កាម្អ្ធ្ិបត្ើភាពងោកជំទាវកិត្្ិស្គ បណ្ឌិ ត្ ខម្៉ាន សំអ្ន 
ត្ពម្ទាំ្ សងម្្រត្ពេះស្ឃរាជថ្នត្ពេះរាជាណ្តរត្កកម្ពុជាផ្ខដរ។ ដំងណ្ើ រការសិត្បដិមាងនេះបានងត្បើ
ស្ថព ន់អ្ស់ត្បមាណ្ ២០០គើ ូត្កាម្ និ្បានរំណ្តយអ្ស់រយៈងពលត្បមាណ្៣ងមា៉ា ្14។ ងោកជំទាវ
ឧកញ៉ា  ងសៀ្ ចាន់ង ្ នាយកិាត្កុម្ ុ៊នង ្អ្ភិវឌ្ឍន៍ ជាអ្នកឧបត្ាម្ភការសិត្បដិមាងនេះងដ្ឋយត្ត្ូវ
រំណ្តយងវកិាអ្ស់រំនួន ១២៦,០០$ (ដប់ពើរោន់ត្បាមំ្ួយរយដុោល រអាងម្៉ារកិ)។ ជា្ងនេះងៅងទៀត្  
ងោកជំទាវឧកញ៉ា  ក៏បានទទួលរា៉ា ប់រ្ការរំណ្តយងលើការងរៀបរំកម្មវធិ្ើសិត្បដិមាដ៏អ្ធ្កិអ្ធ្ម្ងនេះ
ផ្ខដរ។ 
 

  

                                                            

14

 ត្ោប ងស្ថភ័ណ្ អ្នកជំនាញខា្សំណ្្់បុរាណ្ (សមាភ សថ្ងៃទើ៦ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 
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ត្ពេះវត្្មានសងម្រ្ត្ពេះស្ឃរាជថ្នត្ពេះរាជាណ្តរត្កកម្ពុជារូលរមួ្កនុ្ពិធ្ើសិត្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ 

 

 
ងោកជំទាវកិតិ្្ស គ្ បណ្ឌិ ត្ ខម្៉ាន សំអ្ន រូលរមួ្ជាអ្ធិ្បត្ើកនុ្ពិធ្ើសិត្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ 
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ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ និ្ងោកជំទាវឧកញ៉ា  ងសៀ្ ចាន់ង ្  

ដ្ឋក់កាក់ស្ថព ន់រូលកនុ្បាវសត្មាប់សល 
 

 
សកម្មភាពសលកាកស់្ថព ន់ 
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សកម្មភាពសិត្ស្ថព ន់រូលពុម្ព ពើកំពូលម្កុដដល់រង ក្េះ ពុម្ពពើរង ក្េះសំពត់្ដល់ជាយសំពត់្ខា្ងត្កាម្  

និ្ពុម្ពត្បអ្បង់ជើ្  និ្ងជើ្ទត្ម្ 
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បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើស្ថ្ពើស្ថព ន់បនាា ប់ពើសិត្ររួរាល ់
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បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើោបពណ៌្ទ្់ខដ្ត្កង ៉ា   

(រូបងត្កនុ្ពិធ្ើត្ពេះរាជាភិងសកងៅថ្ងៃទើ១៨ ខែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
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សាំណ្ងបុ់សបុកត្ម្កល់ប ិមាព្ពោះនាងឥន្រៃទនទវី  
  - បល្ស់ំណ្្់បុសបុក 

 
បល្់បុសបុកត្ម្កលប់ដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ 

បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើត្ត្ូវត្ម្កលរ់កាជាទើងគារពសកាក រៈកនុ្បុសបុក (ត្បាស្ថទ) ខដលស្ថ្
ស្់ងៅខកបរងដើម្ងតាន ត្បើងដើម្ (ងតាន ត្ងឈាម លម្ួយងដើម្និ្ងតាន ត្ញើរំនួនពើរងដើម្) ងៅទិសឦស្ថនថ្ន         
អ្គារឥស្រនាងទវ ើ។ សំណ្្់បុសបុកងនេះស្ថ្ស្់ពើងបតុ្្និ្ងមភក់ មានបាត្ទំ ៩ំខម្៉ាត្ត្ត្កឡា និ្មាន
កម្ពស់៩ខម្៉ាត្ត្។ សំណ្្់បុសបុកងនេះទទួលបានជំនួយស្ថ្ស្់ពើងោកជំទាវឧកញ៉ា  ងសៀ្ ចាន់ង ្ 
នាយកិាត្កុម្ ុ៊នង ្អ្ភិវឌ្ឍន៍ កនុ្ទឹកត្បាក់រំនួន ២២០,០០$ (ថ្ម្ភពើរោន់ដុោល រអាងម្៉ារកិ) ត្ពម្
ទាំ្ សួនរារសត្មាប់លម្អជុំវញិបុសបុកជាទឹកត្បាក់រំនួន ២,០០០$ (ពើរោន់ដុោល រអាងម្៉ារកិ)ងទៀត្។ 
 ងៅត្ពឹកថ្ងៃអាទិត្យទើ១ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្ យ្់ ងៅ អ្គគងលខាធ្ិការថ្ន
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ ម្ស្រន្ើថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា បានងរៀបរំខសនងត្ពនត្កុ្ោលើសំុមាច ស់ទឹកមាច ស់
ដើងបើកការដ្ឋា នស្ថ្ស្់សំណ្្់បុសបុកសត្មាប់ត្ម្កល់រកាបដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ តាម្ទំងនៀម្ត្បថ្ពណ្ើ ។ 
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ពិធ្ើខសនងត្ពនងបើកការដ្ឋា នស្ថ្ស្បុ់សបុក 

 

 
ការងរៀបរតំ្គឹេះបុសបុក 
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សំណ្្បុ់សបុកបនាា ប់ពើស្់ររួ (ងម្ើលពើទិសខា្ងជើ្) 

 

 
សំណ្្បុ់សបុកបនាា ប់ពើស្់ររួ (ងម្ើលពើទិសខា្លិរ) 
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III. ការសរៀបចំបលង់សាា បត្យក្មម ៃងិដំសណ្ើ រការសាងេង ់

១- ការនរៀបចាំប្លងស់ាា បត្យកម្ម 
អ្គារឥស្រនាងទវ ើមានកម្ពសប់ើជាន់ ងសមើនឹ្១៨ខម្៉ាត្ត្ មានបងណ្តា យត្បខវ្ ៤០ខម្៉ាត្ត្ ទទឹ្១៧ខម្៉ាត្ត្ 

ស្ថ្ស្់ងលើងែឿនែពសផុ់ត្ពើដើ បំោក់ងដ្ឋយលាក់ មានជងណ្្ើ រត្បាកំា(ំកម្ពស់៩ត្ឹកកនលេះ) និ្ស្ថ្
ស្់ខបរមុ្ែងៅទិសខា្ងកើត្15។ ការស្ថ្ស្់អ្គារងនេះបានងធ្វើង ើ្ ងដ្ឋយមានការសិកាត្ត្ឹម្ត្ត្ូវតាម្
បទដ្ឋា នបងរចកងទសសំណ្្់ ងដ្ឋយមានការងរៀបរំររនាតាម្ខបបស្ថា បត្យកម្ម មានវសិវករសិកាងត្គឿ្ 
ប្គុ ំសំណ្្់ មានការសិកាត្សទាប់ដើ ត្គឹេះ ធ្នឹម្ រ ូត្ដល់ការងត្បើត្បាស់ខដក ជាងដើម្។ អ្គារងនេះមាន
ពណ៌្ព្មាន់ែចើ។ 

សំណ្្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើកស្ថ្ង ើ្ អ្ំពើងបតុ្្ និ្ឥដា ដំបូលងត្គា្ខដក ត្បក់ងកបឿ្ត្សកាលិញ។ 
វាជាត្បងភទអ្គារខែមរទំងនើប ខដលមានដំបូលបុិត្  ជាររនាបងខបបខែមរបំោក់ងដ្ឋយអ្ំពូលខម្៉ាត្ត្ និ្រុ្
ខរ្ (កនាុយទា)។ ងៅងលើងកាល ្ទាវ រ មានចារកឹងឈាម េះ អ្គារឥស្រនាងទវ ើ  ង ើយងហាជា្លម្អងដ្ឋយការ់
ភញើងទស។  រំខណ្កឯថ្ដស្ថន ត្ទដំបូលអ្គារងនេះគឺងធ្វើអ្ំពើខដកទើបត្ជុ្ពត់្ងរញជារា្ងកា្។  

ប្អួរអ្គារបោំក់ងដ្ឋយអាលុយម្ើញ៉ាូ ម្និ្កញ្ច ក់ ខដលមានទំ ធំ្ំ ែពស ់ ខវ្ ត្ស េះលអងដើម្បើ
ជួយឱ្យមានពនលឺជេះរូលបានត្គប់ត្គាន់។ ទិដាភាពខា្កនុ្ជាន់នើម្យួៗថ្នអ្គារ មានពណ៌្ស និ្មាន
ត្កាលការ ៉ាូពណ៌្សោយស្ថរាយងដើម្បើជួយឱ្យមានពនលឺភលឺផ្ និ្ ជួយឱ្យរំណ្តយងភលើ្ត្ិរផ្។ ម្ា៉្ា
អ្គារងនេះងផ្្លត្ងលើការសិកាបណុ្្េះបណ្្តលជាសំខាន់ ង តុ្ងនេះការររនាក៏ត្ត្ូវទាក់ទ្នឹ្ការជួយឱ្យ
សៃប់អារម្មណ៍្ផ្ខដរ ងដ្ឋយកុំឱ្យបរសិ្ថា នរបស់វាងឆ្ើត្ឆ្យងពកនិ្ កុំត្សអាប់ងពក។ អ្គារងនេះមានបំោក់
ជងណ្្ើ រយន្ម្ួយខដលផាុកម្នុសសបាន១៨នាក់ និ្មានជងណ្្ើ រងជើ្ត្កាលងដ្ឋយមា៉ា បត្បខវ្ត្បមាណ្
១,៨ខម្៉ាត្ត្ និ្មានបងាក ន់ថ្ដងធ្វើអ្ំពើងឈើ និ្ខដក។ 

ងៅខា្មុ្ែខផនកខា្ស្្ថថំ្នត្រករូលអ្គារ មានបញ្ចុ េះស្ថល កបឋម្សិោខដលែលមឹ្ស្ថរថ្ន «អ្គារឥស្រនា
ងទវ ើ អ្ំងណ្តយសងម្រ្អ្គគម្ហាងសនាបត្ើងត្ងជា  ុ៊ន ខសន តាម្រយៈអ្នកឧកញ៉ា  ពុ្ ឃាវខស ងោក
ជំទាវ លឹម្ សុផ្លនើ»។ រំខណ្កងៅខផនកខា្ងឆ្វ្ថ្នអ្គារមានផលូវជត្មាល (ម្ិនមានកាជំងណ្្ើ រ) សត្មាប់
ជនពិការ។ ងវកិាខដលរំណ្តយងលើសំណ្្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើទាំ្ មូ្ល សមាភ រៈបរកិាា រ និ្ត្បព័នធ ងអ្ រិត្ត្ូ
និក និ្ការងរៀបរំទើធាល  សួនជុំវញិអ្គារ (ងលើកខល្សួនជុំវញិបុសបុកត្ម្កល់ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើខដលជា
ងវកិាជំនួយបខនាម្ពើងោកជំទាវ ងសៀ្ ចាន់ង ្ រំនួន២,០០០$) សរុបជាទឹកត្បាក់រំនួន ១, ៥៤៦, 
៩៤៤, ៣០$ (ម្ួយោនត្បារំយខសសិបត្បាមំ្ួយោន់ត្បាបំួនរយខសសិបបួន និ្ស្ថម្សិបងសន 
ដុោល រស រដាអាងម្៉ារកិ)។ 

                                                            

15

 រំងរ ើន ងដន និ្ ឯម្ សុភក្ិ ត្កមុ្សំណ្្់ស្ថា បត្យកម្មស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ (សមាភ សថ្ងៃទើ១៦ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 



- 22 - 

 

 

 



- 23 - 

 

 



- 24 - 

 

 



- 25 - 

 

 



- 26 - 

 

 



- 27 - 

 

 



- 28 - 

 

 



- 29 - 

 

 
  



- 30 - 

 

២-  ាំ នណ្ើ រការសាងសង ់
ការស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើគឺត្ត្ូវងត្ជើសងរ ើសការស្ថ្ស្់ងៅទើតាំ្ អ្គារA ថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា 

ងដ្ឋយអ្គារAងនេះងទៀត្ងស្ថធ្ ស្ថ្ស្់ង ើ្ ដំបូ្កនុ្ងគាលបំណ្្ជាទើកខនល្ទទួលទានអាហារខដលពុំ
មានសក្ានុពលកនុ្ការបងត្ម្ើជាត្បងយជន៍ងៅតាម្ការវវិឌ្ឍងមើរបស់ស្ថា ប័ន ជាពិងសសការងារបណុ្្េះ    
បណ្្តល។ ជា្ងនេះងៅងទៀត្ ងៅកនុ្បរងិវណ្ថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាគឺពុំមានទើលំ ទំងនរ ឬ          
ទើកខនល្សក្សិម្ណ្តជា្ទើតាំ្ ងនេះង ើយ។ ដូងរនេះង ើយងទើបថ្នន ក់ដឹកនារំាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា  
សងត្ម្រងត្ជើសយកទើតាំ្ ងនេះ ងដ្ឋយវាយអ្គារចាស់កម្ពស់ម្ួយជាន់ងចាល ង ើយស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ
ខដលមានកម្ពស់បើជាន់ងនេះង ើ្ ។ 

ងៅរងសៀលថ្ងៃទើ២៦ ខែសើហា ឆ្ន ២ំ០១៨ ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ ត្បធាន
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា និ្ម្ស្រន្ើរាជការថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា បានងរៀបរំពិធ្ើខសនត្កុ្ោលើ និ្
បុកត្គឹេះស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ ងៅកនុ្រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ បនាា ប់ពើងបើកការដ្ឋា នស្ថ្ស្់ជាផលូវ
ការររួម្ក ដំងណ្ើ រការស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើបានវវិឌ្ឍងៅកនុ្ងលបឿនយ៉ា ្ងលឿនគួរឱ្យកត់្សមាគ ល់។ 
ការស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើបានរំណ្តយរយៈងពលអ្ស១់៤ខែ ងដើម្បើបានររួរាល់ជាស្ថា ពរ ង ើយបាន
សងមាព ធ្ងៅថ្ងៃទើ២១ ខែវរិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩។ 

 

 
សកម្មភាពវាយផួ្លអ្គារចាស់ងដើម្បើយកទើតាំ្ ស្ថ្ស្អ់្គារឥស្រនាងទវ ើ 
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ពិធ្ើខសនត្កុ្ោលើបុកត្គឹេះអ្គារឥស្រនាងទវ ើ 

 

 
វវិឌ្ឍភាពថ្នដំងណ្ើ រការស្ថ្ស្អ់្គារឥស្រនាងទវ ើ 

 
 

ការកកកព្ប្ប្លងអ់គារ 
ងដ្ឋយពិនិត្យង ើញថ្ន បល្់ដំបូលអ្គារឥស្រនាងទវ ើមានលកាណ្ៈបុិត្ដ្ឋរ់ងពក ពុំសូវសម្ទំន្តាម្  

លកាណ្ៈខែមរ ថ្នន ក់ដឹកនានំិ្អ្នកជំនាញថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានងសនើសំុឱ្យមានការខកសត្ម្ួលបល្់
ដំបូលអ្គារងនេះង ើ្ វញិងលើរំណុ្រធ្ំៗបើគឺ ដំបូលខា្ងលើ ដំបូលបងញ្ញឆ ត្ និ្ដំបូលងកាល ្ទាវ រ។ ការខក
សត្ម្ួលបល្់ដំបូលអ្គារងនេះ ត្ត្ូវដំងណ្ើ រការងៅងដ្ឋយកិរចត្បជុំជាបន្បនាា ប់រវា្ថ្នន ក់ដឹកនា ំ និ្អ្នក
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ជំនាញថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាជាម្ួយនឹ្ត្កុម្ស្ថា បត្យករគូរបល្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ។ ងត្កាយម្កងទៀត្ 
រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានងសនើសំុឱ្យអ្នកឧកញ៉ា  ពុ្ ឃាវខស ជួយបំោក់ងត្គឿ្បរកិាា រកនុ្បនាប់មាន
ដូរជា តុ្ ងៅអ្ើ មា៉ា សុើនត្ត្ជាក់ កងាា រ LCD វា ំ្ នន អ្ំពូលងភលើ្ កុពំយូទ័រ បណ្្តញអុ្ើនធ្ឺណិ្ត្ សត្មាប់
បងត្ម្ើដល់ការសិកា ក៏ដូរជាកិរចការងផស្ៗងទៀត្ងៅកនុ្អ្គារងនេះ។  

 

 
កិរចត្បជំុខកខត្បបល្ដំ់បូលអ្គារ 

 

 
អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនកខា្មុ្ែ (ខា្ងកើត្) និ្រំង ៀ្ខា្ត្បូ្ (ងម្ើលពើទិសអាងគនយ)៍ 



- 33 - 

 

 
អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនករំង ៀ្ខា្ត្បូ្ ងឆ្ៀ្ខា្ងកើត្ (ងម្ើលពើទិសអាងគនយ)៍ 

 

 
អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនកខា្ងត្កាយ (ខា្លិរ) និ្រំង ៀ្ខា្ត្បូ្ (ងម្ើលពើទិសនិរត្ើ) 
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អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនកខា្ងត្កាយ (ខា្លិរ)  (ងម្ើលពើអ្គារងែម្រវទូិ) 

 

 
អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនករំង ៀ្ខា្លិរ ងឆ្ៀ្ខា្ងជើ្  
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អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនករំង ៀ្ខា្ងកើត្ ងឆ្ៀ្ខា្ងជើ្ មានបុសបុកត្ម្កល់បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ 

 

  
អ្គារឥស្រនាងទវ ើខផនកខា្មុ្ែ ខបរមុ្ែងៅទិសខា្ងកើត្  
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 ាំណាក់កាលបញ្ច ប់ 
ងៅដំណ្តក់កាលបញ្ច ប់ថ្នដំងណ្ើ រការស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ មានការងរៀបរំសមាអ ត្ទើធាល  

ងរៀបរសួំន ដ្ឋងំដើម្ងឈើផ្លក លម្អងៅជុំវញិអ្គារ មាន ងដើម្ងលៀប ងដើម្រ័ន អ្ងាគ របុសស ងដើម្កាម្ព ងដើម្ងលឿ្
រាជ ងដើម្ងកាៃ ក ងដើម្អូ្ញម្៉ាូញ ងដើម្ពកុល ងដើម្ឥនាងនល ងដើម្រដំួល ងដើម្រា ំ្ ភន ំងដើម្ងជើ្ងគា ងដើម្រា ំ្ ទឹក 
ងដើម្ផ្លក  ណ្តត្គើ និ្ងដើម្រំបុើ។ ងដើម្ងឈើផ្លក ទាំ្ ងនេះត្ត្ូវបានងត្ជើសងរ ើសដ្ឋងំដ្ឋយអ្្គភាពរណុំ្េះនានា
របស់រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ 
 

 

បល្ស់ួនជំុវញិអ្គារឥស្រនាងទវ ើ 
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សកម្មភាពដ្ឋងំដើម្ងឈើផ្លក ងៅខផនកងត្កាយអ្គារឥស្រនាងទវ ើ 

 

 
សួនងៅពើមុ្ែអ្គារឥស្រនាងទវ ើ 
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ទិដាភាពសួនងៅខផនកខា្ត្បូ្ និ្ខា្ងកើត្ថ្នអ្គារឥស្រនាងទវ ើ 

 

 
ទិដាភាពសួនងៅខផនកខា្ងកើត្ និ្ខា្ត្បូ្អ្គារឥស្រនាងទវ ើ (រូបងត្ពើងលើអ្គារC) 
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ទិដាភាពសួនងៅខផនកខា្លិរ និ្ខា្ត្បូ្អ្គារឥស្រនាងទវ ើ (រូបងត្ពើងលើអ្គារC) 

 

 
សួនងៅខា្មុ្ែអ្គារជាប់នឹ្អ្គារត្ជុ្ខា្ងជើ្  
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សួនងៅខា្មុ្ែអ្គារជាប់នឹ្អ្គារត្ជុ្ខា្ត្បូ្ 
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៣- ការនព្ប្ើព្ាស់អគារ  

- ជាៃ់ផ្ទទ ល់ ី 

ងៅជាន់ផ្លា ល់ដើមានបនាបរ់នំួនត្បាពំើរ ខដលកនុ្ងនាេះងត្បើជាបនាប់សិការំនួនត្បាមំ្ួយ និ្បនាប់
ការយិល័យម្ួយ។ បនាប់នើម្ួយៗមានទំ  ំ៧ខម្៉ាត្ត្ × ៨ខម្៉ាត្ត្ អារផាុកសិសសបានរំនួន៣០នាក់។ ងត្ៅ
ពើងនេះ មានឃាល ំ្ ម្ួយសត្មាប់ដ្ឋក់សមាភ រៈសមាអ ត្ មានបនាប់បញ្ញា ងភលើ្ម្ួយ និ្មានបនាប់ទឹកត្បុសរមួ្
ម្ួយនិ្បនាប់ទឹកត្សើរមួ្ម្ួយ។ ងៅជាន់ងនេះមានលំ ងៅពើមុ្ែខដលងរៀបរំជាកខនល្សត្មាប់ងភញៀវអ្្គុយ
រ្់ចាមំ្ួយ និ្ងរៀបរំជាកខនល្សត្មាប់និសសតិ្រុេះងឈាម េះសិកានិ្ស្ថកសួរព័ត៌្មានងផស្ៗម្ួយ16។ 

 

 
គំនូរបល្់ថ្នការងរៀបរំកខនល្សត្មាបទ់ទួលងភញៀវ 

 
 

 
 

                                                            

16

  ស្ថន សុរាវនតិ្ អ្នុត្បធានខផនកបណុ្្េះបណ្្តល (សមាភ សថ្ងៃទើ៧ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 
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- ជាៃ់ទី១  
ងៅជាន់ទើ១ មានបនាប់រនំនួត្បាបំើ ខដលកនុ្ងនាេះងត្បើជាបនាប់សិការំនួនត្បាពំើរ និ្បនាប់ត្បជុំ       

ម្ួយ។ បនាប់សិកានើម្ួយៗមានទំ  ំ ៧ខម្៉ាត្ត្ × ៨ខម្៉ាត្ត្ អារផាុកសិសសបានរំនួន៣០នាក់។ បនាប់
សិកាម្ួយខដលសាិត្ងៅរំកណ្្តលផលូវត្រករូល មានមុ្ែងារពើរ ងោលគឺជាបនាប់សត្មាប់និសសតិ្ការោរ
និងកាបបទផ្និ្ជាបនាប់សត្មាប់សិកាផ្។ ងដ្ឋយខ ក បនាប់ត្បជុំមានទ ំ ំ៧ខម្៉ាត្ត្ × ១១,៥ខម្៉ាត្ត្។ 
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បនាប់ត្បជុំងនេះមានលកាណ្ៈតូ្រលមម្សត្មាប់កិរចត្បជុំបុគគលិក និសសតិ្ និ្ ស្ថស្រស្្ថចារយ។ ងត្ៅពើងនេះ 
មានបនាប់ទកឹត្បុសរមួ្ម្ួយនិ្បនាប់ទឹកត្សើរមួ្ម្ួយ។  

 
- ជាៃ់ទី២  
ងៅជាន់ទើ២ មានបនាប់រនំនួត្បាបំើ ខដលកនុ្ងនាេះងត្បើជាបនាប់សិកាធ្ម្មតារំននួត្បាមំ្ួយ និ្

ងត្បើជាបនាប់ Lab រំនួនពើរ (Lab សត្មាប់ភាស្ថ និ្ Lab សត្មាប់កុំពយូទ័រ)។ បនាប់ Lab នើម្យួៗមាន
បំោក់កុំពយូទ័ររំនួន៣០ងត្គឿ្។ បនាប់សិកាជាន់ទើ២ មានទំ បំ៉ាុនគាន នឹ្បនាប់សិកាងៅជាន់ទើ១ និ្ 
មានបនាប់ទកឹត្បុសរមួ្ម្ួយនិ្បនាប់ទឹកត្សើរមួ្ម្ួយ។  
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- ជាៃ់ទី៣ 
ងៅជាន់ទើ៣ មានស្ថលសននិសើទ(ស្ថលស សិកា)ម្ួយ ខដលមានទំ  ំ១៧ខម្៉ាត្ត្ × ២៩ខម្៉ាត្ត្ 

អារផាុកអ្នករូលរមួ្បានរំនួនជា្៤០០នាក់។ លកាណ្ៈពិងសសងៅកនុ្ស្ថលស សិកា (ស្ថល
សននិសើទ) ងនេះគឺមានការងរៀបរំជាឆ្កម្ួយនិ្មានបំោក់ LCD ខាន ត្ធ្ំរំនួនពើរ។ ងៅជាន់ងនេះក៏មាន
លំ សត្មាប់ជួបជុំគាន សត្មាក ូបអាហារសត្ម្ន់ងផស្ៗងៅងពលមានកម្មវធិ្ើសិកាា ស្ថោ តុ្មូ្ល 
ឬសននិសើទ ផ្ខដរ។  
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ជារមួ្ អ្គារឥស្រនាងទវ ើមានបនាប់រំននួ២៤ ខដលកនុ្ងនាេះងត្បើជាបនាប់ការយិល័យ១ បនាប់ត្បជុំ

ខាន ត្តូ្ររំននួ១ បនាប់ការោរនិងកាបបទរំនួន១ បនាប់សិការំនួន១៨ បនាបL់abរំនួន២ និ្ស្ថល
សននិសើទ(ស្ថលស សិកា)រំនួន១។ បនាប់នើម្ួយៗមានបោំក់ងត្គឿ្បរកិាា រសត្មាប់សិកា មានដូរ
ជា តុ្សិសស តុ្ត្គូ LCD កងាា រ មា៉ា សុើនត្ត្ជាក់ និ្ អ្ពូំលខម្៉ាត្ត្ជាងដើម្17។ ងត្ៅពើងនេះ ងៅជាន់នើម្ួយៗ
មានបនាប់ទកឹត្បុសរមួ្ម្ួយនិ្បនាប់ត្សើរមួ្ម្ួយ។ 

                                                            

17 ស្ថន សុរាវនិត្ អ្នុត្បធានខផនកបណុ្្េះបណ្្តល(សមាភ សថ្ងៃទើ៧ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩)។ 
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ទិដាភាពបនាប់សិកាកនុ្អ្គារឥស្រនាងទវ ើ 

 
 
 
 

 
ទិដាភាពបនាប់កំពយូទរ័កនុ្អ្គារឥស្រនាងទវ ើ 
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អ្គារឥស្រនាងទវ ើជាសម្ិទធផលងមើម្ួយកនុ្អាណ្ត្្ិដឹកនារំបស់ឯកឧត្្ម្បណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុែ ទូរ។ 
អ្គារងនេះជាអ្ំងណ្តយរបស់សងម្រ្អ្គគម្ហាងសនាបត្ើងត្ងជាបណ្ឌិ ត្សភាចារយ  ុ៊ន ខសន តាម្រយៈអ្នកឧកញ៉ា  
ពុ  ្ឃាវខស ងដើម្បើងត្បើជាត្បងយជន៍ងៅតាម្ការវវិឌ្ឍងមើ រៗបស់រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាជាពិងសសការបណុ្្េះ
បណ្្តលថ្នន ក់បរញិ្ញញ បត្ត្ជាន់ែពស់ និ្ ថ្នន ក់បណ្ឌិ ត្ងលើជំនាញភាស្ថរិន និ្ ជំនាញដថ្ទងផស្ងទៀត្។ 
អ្គារឥស្រនាងទវ ើត្ត្ូវបានស្ថ្ស្់ង ើ្ ងៅតាម្បទដ្ឋា នបងរចកងទសយ៉ា ្ត្ត្ឹម្ត្ត្ូវ និ្ មានការត្ត្ួត្ពិនិត្យ
យ៉ា ្យករិត្ទុ្កដ្ឋក់ ងដ្ឋយការគូរបល្់ពើស្ថា បត្យករខែមរ សិកាងត្គឿ្ប្គុ ំសំណ្្់ងដ្ឋយវសិវករខែមរស្ថ្
ស្់ងដ្ឋយត្កុម្ ុ៊នខែមរ និ្ត្ត្ួត្ពិនិត្យងដ្ឋយថ្នន ក់ដឹកនា ំនិ្អ្នកជនំាញថ្នរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ 

ងដ្ឋយផារភាា ប់ងៅនឹ្សម្ិទធផលងមើងនេះ បាននាឱំ្យងលរង ើ្ នូវសម្ិទធផលងមើម្ួយងទៀត្កនុ្
ត្បវត្្ិស្ថស្រស្ ងនាេះគឺការកស្ថ្បដិមាងទាលត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើជាងលើកដំបូ្បំផុត្កនុ្ត្បវត្្ិស្ថស្រស្។ កនុ្
ងគាលបំណ្្កស្ថ្បដិមាត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើត្ម្កល់រកាជាទើងគារពសកាក រៈ ងដើម្បើផារភាា ប់នឹ្នាម្
អ្គារឥងស្រនាងទវ ើ រាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាបានងរៀបរំត្កុម្ត្ស្ថវត្ជាវ និ្សិកាងផាៀ្ផ្លា ត់្រូបរមាល ក់        
ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ ង ើយបានងរៀបរំសិកាា ស្ថោតុ្មូ្លបខនាម្ងទៀត្ងដើម្បើត្បមូ្លផ្ុ ំអ្នកត្ស្ថវត្ជាវ និ្អ្នក
ជំនាញជាត្ិ និ្អ្ន្រជាត្ពិើស្ថា ប័នងផស្ៗ ម្កងធ្វើបទបងាា ញ និ្ជខជកពិភាការ ូត្ឈានងៅដល់ការ
ឯកភាពគាន ងលើអ្ត្្សញ្ញញ ណ្ត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ សត្មាប់ការកស្ថ្បដិមាងទាលរបស់ត្ពេះនា្ងៅទើងនេះ។ 
បដិមាងទាលត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើងៅរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា គជឺាគំរដូំបូ្ប្អស់សត្មាប់ការកស្ថ្បដិមា
ងទាលរបស់ត្ពេះនា្ងៅទើកខនល្ដថ្ទនាងពលងត្កាយៗងទៀត្។ ការកស្ថ្បដិមាងទាលត្ពេះនា្ឥស្រនាងទវ ើ 
និ្បុសបុកសត្មាប់ត្ម្កល់បដិមាត្ពេះនា ង្ៅរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជាទទួលបានជំនួយឧបត្ាម្ភពើងោកជំទាវ
ឧកញ៉ា  ងសៀ្  ចាន់ង ្។ 
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ឯកសារពិនព្គាោះ 

- ្ិន ផលលើកា ថ្ត្ត្កសត្ត្  ភនំងពញ ឆ្ន ២ំ០១២  
- លើ ធាម្ងត្  ្កំណ្ត់្ង តុ្របស់ជើវតាកាវ ន់អ្ំពើត្បថ្ពណ្ើ ថ្នអ្នកត្សុកងរនឡា  ភនំងពញ ឆ្ន ១ំ៩៧៣ 
- George Coedès បដិមាថ្នត្ពេះរាជាខែមរជយ័វរ មន័ទើ៧  កនុ្ ឧទ័យ ងលែ៣ ឆ្ន ២ំ០០២  
ទំព័រ៨៣-៨៨ 

- George Coedès Inscription Du Cambodge, Volume II, Hanoi, p. 161-181 
 

អនកផ្ដល់បទសមាា ស 
- រំងរ ើន ងដន និ្ ឯម្ សុភក្ិ ត្កុម្សំណ្្់ស្ថា បត្យកម្មស្ថ្ស្់អ្គារឥស្រនាងទវ ើ (សមាភ សថ្ងៃទើ
១៦ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩) 

- ត្ោប ងស្ថភ័ណ្ អ្នកជនំាញខា្សំណ្្់បុរាណ្ (សមាភ សថ្ងៃទើ៦ ខែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩) 
- ស្ថន សុរាវនិត្ អ្នុត្បធានខផនកបណុ្្េះបណ្្តល (សមាភ សថ្ងៃទើ៧ ខែតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩) 
- សុែ ទូរ ត្បធានរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា (សមាភ សថ្ងៃទើ១៩ ខែសើហា ឆ្ន ២ំ០១៩) 
- សុែ ពិសិដា  ជា្សិមត្ (សមាភ សថ្ងៃទើ៧ កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩) 
- អុ៊្៊ុំ ប៉ាុម្ ជំនយួការរាជបណ្ឌិ ត្យសភាកម្ពុជា។ 
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