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 TUlRBHbgÁMeyIg´sUmRBHbrmraCanuBaØatfVayRBHraCs½BÞsaFukarBr sirIsYsþI C½ymgÁl bvrmhaRbesIr fVay 

RBHkruNaCaGm©as; sUmRBHGgÁmanRBHraCsuxPaBl¥bribUN’ RBHkayBlmaMmYn RBHbBaØajaNPøWføa RBHCnμayuyWnyUr nig 

seRmc)anRBHmhaeCaKC½ysirImgÁlRKb;Rbkar RbkbedayRBHetC)armIPøWciBa©acciEBa©g edIm,IKg;enACamøb;d¾RtCak;RtCuM     

rbs;RbCara®sþkm<úCaRKb;rUb .

 ry³eBl 10 qñaM énkareLIgRKgraCsm,tþirbs;RBHkruNaCaGm©as;CIvittmál;elIt,Úg )annaMmknUvPaBkk;ekþA nig 

PaBsuxekSmkSanþ     cMrugceRmIn\tQb;Qrrbs;RbeTsCati nigRbCara®sþkm<úCaTaMgmUl . 

 sUmbYgsYgdl;KuNbuNüRBHrtnRt½y EkvTaMgbI vtßús½kþisiT§ikñúgelak eTvtaEfrkSaRBHmhaesVtcä½Rt nigRBH)armI 

GtItRBH mhakSRt RBHmhakSRtiyanIExμrRKb;RBHGgÁ sUmeR)aHRBM RTRTg;EfrkSaRBHkruNaCaTIeKarB skáar³ Canic©nirnþr_

terogeTA .

 sUmRBHkruNaéføviess RTg;RBHraCemtþaeR)as TTYlnUvKarvPkþId¾x<g;x<s;bMputBITUlRBHbgÁMeyIg´ .

    RkabbgÁMTUlfVayedaykþIeKarB nigktBaØútaFm’d¾x<g;x<s;bMput

        TsSnavdIþRbCaCn



eyIg´TaMgGs;KñasUmsEmþgKarvPkþI  nigktBaØútaFm’d¾RCaleRCAbMputCUnsemþcGKÁmhaFmμeBaFisal 
Ca suIm GKÁmKÁúeTsd¾viessvisalénRbCaCnkm<úCa Edl)ants‘UBuHBar niglHbg;Gs;kmøaMgkay kmøaMg 

citþ bBaØa sμartI edIm,IbuBVehtuÉkraCü GFibetyü bUrNPaBTwkdI snþiPaB esrIPaB RbCaFibetyü nig 

vDÆnPaBénkm<úCa.

sUmeKarBCUnBr  semþcGKÁmhaFmμeBaFisal  CaTIeKarBd¾x<g;x<s; sUm)anRbkbnUvBuT§BrTaMg 4  

Rbkar KW Gayu vNÑ³ sux³ Bl³ Caerogdrab edIm,IbnþdwknaMmatuPUmikm<úCa nigKNbkSRbCaCnkm<úCa                                               

 eq<aHeTArkeCaKC½yFM²fμI²eTot kñúgbuBVehtuksag nigkarBarmatuPUmi.
edaykþIeKarB nigdwgKuNd¾RCaleRCAbMput

TsSnavdIþRbCaCn
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The Royal Government of Cambodia of the fi fth legislative 
term of the National Assembly led by Samdech Techo Hun Sen 
has put out the phase III of its Rectangular Strategy for Works, 
Equity and Effi ciency in Cambodia. It is a strongly determined 
forward step of Cambodia toward a new stage of development 
and the preparation of foundation to realize its long term vision, 
especially the one to transform the country into a higher middle 
income nation by the year 2030 and high income by 2050. This 
means Cambodia is now in the stage of establishing necessary 
preconditions and environment that are favourable for Cambo-
dia’s deepening change toward a new and long-term development 
phase.

Presently, Cambodia enjoys numerous favourable condi-
tions. Besides guaranteeing peace and stability, Cambodia has 
regained its great opportunity for socio-economic progress. 
Cambodia which before was an economically backward country 
and apparently covered with poverty has now ranked 15th among 
countries in the world that achieved high economic growth in 
the last ten years. It ranked the fi fth among developing nations 
that achieved Millennium Development Goals and the fi rst in 
the Asia-Pacifi c region that achieved better progress in improv-
ing the indicators of social affairs. Cambodia is now making a 
steadfast journey from low income to lower middle income 
country in the near future.

The last few years, the Cambodian economy made poten-
tially high progress and endowed with opportunity for diversi-
fi cation in various fi elds. For the immediate moment, garments, 
tourism, construction and agriculture play roles of buttress to 
Cambodia’s growth. This has indicated the necessity of increas-
ing investment in other fi elds to create new engine of growth 
for the country. It is worth noting that the Cambodian economy 
grew, from 2009 through to 2013, at an average of 6.7%, though 
it contracted in 2009 for the world fi nancial crisis and eco-
nomic slowdown. 

In 2009, the Cambodian economy maintained a 0.1% posi-
tive growth, while various major countries experienced negative 
ones. The Cambodian economic growth picked up soon after 
realizing the growth rate of about 7% from 2010 through to 
2013, thanks to the strength of garments exports, tourism and 
construction, while the world economy was still in unstable 
condition and the country suffered from drought and issues 
arisen from the elections. The high growth of regional economies 
and the recovery of European and the US economies together 
with the Royal Government’s ability to maintain peace, secu-
rity, political stability and social order have brought about 
positive condition for the Cambodian economy to achieve a 
growth of about 7.6%.

In 2004 and the coming moderate term, the Cambodian eco-
nomic growth has been predicted to be more than 7% based on 
progress made in the fi elds of energy and physical infrastructures, 
of raising high ability to compete, of improving trade facilitation 
and environment for investment, etc. As far as infl ation is con-
cerned, the estimate has been at lower level, roughly 3% to 4% 
in 2014, although infl ation level in the region has gone high 
along with increase of prices of food and fuel. The foreign ex-
change of the Riel currency to the USD has been stable with 
little fl uctuation. Bank deposits and loans have increased in 2013 
refl ecting public trust in the Cambodian banking system.
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ចំ5 យ�ើ� រ� ំចូល'� ! ណ ៤ Ú�កន្ល ះ។ ចំ¥ ះវិនិª គvÃ  ល់ពី           

បរe�សវិញ@ ! នសកម្ម � ព~d  ំង�d  ដ��ល � ពិ^�ស� យ0 រ� រ         

vd  ស់ទីa ំងÛ ងច�� ផលិតកម្ម ពី'� e�សជិត~ ងក្ន ុងតំបន់ និងកំ:ើន 

វិនិª គvÃ  ល់ពីបរe�ស។ កំ:ើន��� រវិនិª គក្ន ងុij   ំ ២០១៤ 	 ន 

ប;§  ញឲ្យ Ýើញពីចំ5 ប់� រម្ម ណ៍� ន់|��� ើន�ើស�¤  នុពល និង � �  

នុវត្ត � ពវិនិª គ@ កម្ព ុ�  � ពិ^�ស� រÞឿ� ក់�ើសមត្ថ � ពរបស់ 

� ជរ��  ភិ	 លក្ន ុង� រដឹក� ំ និងS� ប់S� ង'� e�ស។

ក្ន ុងរយៈZ�លមួយij  ំកន្ល ងH ��ះ � ជរ��  ភិ	 លកម្ព ុ� 	 នអនុវត្ត 

� យ& គជ័យនូវ��ន� រសកម្ម � ព��កម្ម វិធីនª 	 យរបស់ខ្ល ួន ¶ើ 

· ះ បី¨� ©វ'� ឈមមុខ� មួយនឹង ក!d  ំង'� តិកិរិ�  និងមជ្ឈ ��  នអគតិមួយ

ចំនួន��លបុ៉នប៉ងផ្ត ួលរំលំ� ជរ��  ភិ	 លថ្ម ី1� បច  ប់ ��ល±ើត*�ញពី 

� រF ះyj  ត a មរយៈ� រ�្វ ើ	 តុកម្ម  កូដកម្ម  និងកុបកម្ម '� កប� យ 

� ពហិង»  �៉ ង5 ក៏� យ  ។ � ជរ��  ភិ	 ល	 នអនុវត្ត '� កប� យ 

'� សិទ្ធ � ព � យ�្វ ើឲ្យ S� ប់0o  ប័នរដ្ឋ @ S� ប់mj  ក់ � � 	 ននិរន្ត រ� ព 

រក»  	 នស្ថ ិរ� ពនª 	 យ សន្ត ិសុខ ស5្ខ  ប់�j  ប់សង្គ ម និង'� �� តី- 

� ព��ជីវ� ពរបស់'� � ជន។ S� ប់វិស័យសុទ្ធ |�! ន� ររីកចU� ើន ��ល 

� ំងអស់��ះ ឆ្ល ុះបÂ×  ំងពីសមត្ថ � ពដឹក� ំ'� កប� យ� ពJd  សá� 

របស់ស"្ត �ច%�&  ហុ៊ន �ាន ។ ក្ន ុងij  ំ ២០១៤ ��ះ និងij  ំបន្ត H  មុខ 

eៀត � ជរ��  ភិ	 លកម្ព �ុ ! នសុទិដ្ឋ និិយមដ៏មុត! កំ្ន ងុ� រដឹក� 'ំ� e�ស 

� តិឲ្យ � ន់|�! ន� រអភិវឌ្ឍ rើង ពីâ�  ះãើង! នកa¤  អនុu�  ះ� ន់

|��� ើន ក្ន ុងB ះរួម! ន� ំងបÂ§  នª 	 យផង��ល¨� ©វ	 ន� ះ-

ä�  យរួច� ល់  បង្ក លក្ខ ណៈឲ្យ ãើង'� មូលផ្ត ុំ	 ននូវក!d  ំង 0 មគ្គ ី� តិ 

7ើម្ប ីក0 ង'� e�ស ។ បÂ§  ចម្ប ងរបស់ãើង��ល �̈ ©វយកចិត្ត ទុក� ក់ 

� ះä�  យឲ្យ 	 នល្អ  គឺ� រខិតខំ�្វ ើឲ្យ កម្ព ុ� F ះជំG នH មុខ a ម 

រយៈ� របន្ត ជំរុញអនុវត្ត កំÒ�ទh� ង់ដ៏ទូលំទូ� យ និងសីុជx�  �ើវិស័យ

� ងំå យ'� កប� យ'� សិទ្ធ � ពខ្ព ស់ពិតÓ�  កដ ។ ថ្ម ីៗ ��ះ ស"្ត �ច%�&  

ហ៊ុន �ាន 	 ន}្ល �ងm  កម្ព ុ� ¨� ©វ� រ��ទh� ង់� t ំ	 ច់ 7ើម្ប ី7ើរឲ្យ     

� ន់នូវតh� ©វ� រ��� រអភិវឌ្ឍ '� e�ស និង� ព'� កួត'� Ë�ង @ ក្ន ុងតំបន់ 

និងអន្ត រ� តិ ។ កម្ព ុ� មិន� ចស្ក ប់ស្ក ល់	 នe� ។ � ល� ��� រ��-

ទh� ង់របស់ãើង គឺ7ើម្ប ីរក»  ឲ្យ 	 ននូវ�្ប ឿន��កំ:ើន �̂ដ្ឋ កិច្ច  ក៏ដូច 

� ចីរ� ព��� រអភិវឌ្ឍ ។

កម្ព ុ� Ó�  កដ� � ចបញ្ច ប់ij  ំ ២០១៤ ��ះ '� កប� យç ទន� ព 

PើយនឹងJ នចូលij  ំ ២០១៥ � មួយនឹង^�ចក្ត ីសង្ឃ ឹមពិត៕

Cambodia’s international reserves in 2013 grew about 52% 
and expected to get to 4.5 billion USD in 2014, suffi cient to 
cover four and a half month of imports. As for foreign direct 
investment, the country notes continued strong action owing 
especially to relocations of production lines of factories in neigh-
boring countries and growth in foreign direct investment. Invest-
ment growth in 2014 showed clear impression on investment 
potential and opportunity in Cambodia, especially confi dence 
in the leadership and management capacity of the Royal Govern-
ment of Cambodia. 

Over the past one year, the Royal Government of Cambodia 
successfully implemented the plan of action of its political plat-
form though the country has had to face with reactionary forc-
es and ill-willed circles who aim to bring the newly and legally 
elected Royal Government down by means of violent demon-
stration and strikes. The Royal Government implements effec-
tively its political platform, in which, state institutions of all 
levels sustain their functions leading to the guaranteeing of po-
litical stability, security, social order and regularity of the people’s 
livelihood.

The progress made in all fi elds has illustrated the leadership 
capacity and wisdom of Samdech Techo Hun Sen. In 2014 and 
the coming years, the Royal Government of Cambodia is opti-
mistic in leading the country to more development thanks to the 
numerous favorable conditions that we have secured, resolving 
political problems included. They should allow us to harness 
national solidarity forces for national construction. The major 
problem for us to pay attention to is making Cambodia step 
forward through continued wide-ranging and deepening reforms 
in all fi elds with high effectiveness.

Recently, Samdech Techo Hun Sen made a statement that 
Cambodia needs reform to keep pace with developed nations 
and to ensure its competitive ability in the region and the world. 
Cambodia cannot afford to be satisfi ed at just what it achieved. 
Goals of our reforms are to guarantee rapid economic growth 
and sustainable development. Cambodia will certainly end the 
year 2014 in pride and start the coming year 2015 with real 
hope./.
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� ល� យុទ្ធ 0 1្ត � មួយរបស់� ជរ��  ភិ	 លនីតិ� លទី ៥ 

	 នê¤  ត�ើ� រS� ប់S� ង � រ� រÍ រ និង� រÑ� ើÓ�  ស់ដីធ្ល ី និងធន 

� នធម្ម � តិ'� កប� យត!d  � ព និង'� សិទ្ធ � ព 7ើម្ប ីរក»  ចីរ-

� ពបរិ0o  ន និង� រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម ^�ដ្ឋ កិច្ច   ទប់0្ក  ត់� រ� ប់ 

ទìÃ �  នដីí�   � ររំ� ភ� ន់� ប់ដីS� ប់'� î�ទ� យខុសច  ប់ 

� រ'� មូលដីទុកមិនផលិត � របន្ត ដកហូតមកវិញនូវសម្ប � នដី

�̂ដ្ឋ កិច្ច ��ល�� ុមហ៊ុនមិន� រពa មកិច្ច សនÉ   និងបទ��  នគតិ- 

យុត្ត � ធរ! ន និងបញ្ឈ ប់� រផ្ត ល់}�មeៀតនូវសម្ប � នដី^�ដ្ឋ -

កិច្ច ។ ដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ កិច្ច ��ល¨� ©វ	 នដកហូតមកវិញ¨� ©វយក

H បU� ើ'� ª ជន៍��� រ}�រក»  បរិ0o  ន និង� រអភិវឌ្ឍ '� កប 

� យត!d  � ព និងសមធម៌ a មរយៈ� រអនុវត្ត កម្ម វិធីសម្ប � នដី

សង្គ មកិច្ច  និង� រ�្វ ើ'� � នកម្ម ។

ក្ន ុងរយៈZ�លប៉ុ�£  នij  ំកន្ល ងមក��ះ ដីសម្ប � ន^�ដ្ច កិច្ច ̈ � ©វ

	 ន'� គល់H ឲ្យ �� ុមហ៊ុន� �� ើន�្វ ើ� រអភិវឌ្ឍ  ដូច� � រ� ំ   

ដំ5 ំកសិឧស»  ហកម្ម  � រ�្វ ើ� តំបន់e�សចរណ៍ តំបន់^�ដ្ឋ កិច្ច  

� 7ើម។ �� ុមហ៊ុនខ្ល ះ	 នបំZ�ញ� តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួន� មួយរដ្ឋ   

'� កប� យ� រទទួលខុស¨� ©វ បុ៉ñ្ត ��� ុមហ៊ុនខ្ល ះeៀតមិនអនុវត្ត     

a មកិច្ច សនÉ  e�  � យយកដីH ទុកò លមិនផលិត។ ករណីខ្ល ះ

eៀតបង្ក � រប៉ះÍ ល់ធ្ង ន់ធ្ង រដល់'� � ជន ដូច�  ! នកñ្ល �ងខ្ល ះ¿ ត

ចូលដល់ភូមិរបស់'� � ជន ផ្ទ ះសô្ប �ង ដីõ�   ច  រដំ5 ំរបស់ 

'� � ជន ��ល�្វ ើឲ្យ '� � ជនmj  ំងmj  ក់� ~d  ំង។ ករណី� �� ើន¨� ©វ 

	 ន� ជរ��  ភិ	 ល�្វ ើ� រ� ះä�  យ�៉ ង� ន់Z�លö��  � យ

កñ្ល �ងខ្ល ះ¨� ©វ� ត់À្វ ៀលដីពី�� ុមហ៊ុនជូនH '� � ជនវិញ។ ករណី

ខ្ល ះeៀត �̈ ©វរកដីថ្ម មីកសងជូន'� � ជន ក្ន ុងករណី��ល�� ុមហ៊ុន  

ខ្ល ះ	 ន�្វ ើ� រ� ំដុះ ឫ�្វ ើ� រអភិវឌ្ឍ @ �ើដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ កិច្ច    

��លខ្ល ួនទទួល	 នB ះរួចPើយ។

ប៉ñុ្ត �អ្វ ី��ល� � រកត់ស!¯  ល់B ះ គឺ�� ុមហ៊ុនខ្ល ះ��លយកដី

សម្ប � នH ទុកò ល �្វ ើឲ្យ រដ្ឋ ទទួល� រ~ តបង់កំពុង¨� ©វ	 ន 

រ��  ភិ	 លដកហូត� បន្ត ប�Ã  ប់មក� សម្ប ត្ត ិរដ្ឋ វិញ ។ � ក់ù្ត �ង 

ª ងa មរ	 យ� រណ៍ ស្ត ីពីលទ្ធ ផល��កិច្ច '� ជំុរបស់គណៈកម្ម -

� រអន្ត រ�� សងួ7ើម្ប ីពិនិត្យ ¿ ស[់�ង និង¿ យតú្ល �សម្ប � នដី^�ដ្ឋ -

កិច្ច ចុះÏ្ង �ទី ១៤ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ និងª ងa មចំ5 ររបស់ 

ស"�្ត ច%�&  ហុ៊ន �ាន ចុះÏ្ង �ទី ១៤ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ � ជ-

រ��  ភិ	 លកម្ព ុ� 	 នសU�  ចដកហូតមកវិញនូវដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ -

កិច្ច � �� ើនមឺុនហិកa ��ល! ន@ ក្ន ុងÀ�ត្ត មណs លគីរីចំនួន ៣ 

À�ត្ត កំពង់ស្ព ឺ À�ត្ត �� ះសហីនុ  À�ត្ត 2 ះកុង ចំនួន ៣ À�ត្ត ប�Ã  យ! ន 

ជ័យចំនួន ១ À�ត្ត �� ះវិG រ និងÀ�ត្ត កំពង់ធំចំនួន ១ À�ត្ត ឧត្ត រ! ន-

ជ័យចំនួន ១ À�ត្ត 	 ត់ដំបងចំនួន ១ និងÀ�ត្ត �� *�ះចំនួន ១ ។ ម៉É  ង 

eៀតគួររំព្ញ កm  � លពីÚ�កÂ្ញ   ij  ំ ២០១៤ � ជរ��  ភិ	 លកម្ព ុ� ក៏ 

	 នសU�  ចដកហូតដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ កិច្ច '� ! ណ� ង ១ មឺុន 

ហិកa ពី�� ុមហ៊ុនចំនួន ៨ យកមករក»  ទុក� សម្ប ត្ត ិរដ្ឋ  ប�Ã  ប់ពី 

រកÝើញm  ដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ កិច្ច � ំងអស់B ះ! នផលប៉ះÍ ល់

ដល់ធន� នធម្ម � តិ។ 

ឯកឧត្ត ម ស យ សំអ ល់ រដ្ឋ មÿ្ត � ី�� សួងបរិ0o  ន	 នÓ�  ប់   

អ្ន ក� ù�ត� លពីÏ្ង �ទី ១៧ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ m  ដីសម្ប � ន 

�̂ដ្ឋ កិច្ច ��ល¨� ©វ	 ន� ជរ��  ភិ	 ល�្វ ើ� រដកហូត��ះ � យ-

0 រដី� ំង��ះ �� ុមហ៊ុនសំុ� ល� រណ៍វិនិª គយូរPើយ   

'� ! ណ ១១ ij  ំ |�ពំុ! ន� រអភិវឌ្ឍ អ្វ ី� ល់|�� ះ។ � រដកហូត 

��ះ គឹស្ថ ិត��  ម� រS� ប់S� ងរបស់�� សួងបរិ0o  ន។ឯកឧត្ត ម 

ស យ សំអ ល់ 	 នបÂ �  ក់��រm  រយៈZ�ល��� រ^្ន ើសុសំ��  ប់ 

ដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ កិច្ច  ៩៩ ij  ំ ̈ � ©វ	 ន� ជរ��  ភិ	 លកម្ព ុ� សU�  ច

លុបò លPើយ។ ចំ¥ ះ�� ុមហ៊ុន��លទទួល	 នសិទ្ធ ិរួចPើយ

គឹ@ បន្ត ដ��ល។ បុ៉ñ្ត �ស��  ប់�� ុមហ៊ុនថ្ម ី� ជរ��  ភិ	 លនឹងផ្ត ល់

សិទ្ធ ិ �̈ ឹម ៥០ ij  ំបុ៉�Ô  ះ បុ៉ñ្ត �� �! នសិទ្ធ ិសុំបន្ត @ Z�ល��ល 

រយៈZ�ល��� រ�្វ ើវិនិª គ	 នដល់គh� ប់ ៤០ ដល់ ៤៥ ij  ំrើង 

H ។

� រដកហូតយកមកវិញនូវដីសម្ប � ន^�ដ្ឋ កិច្ច � ំង��ះ គឺ�   

គំរូដ៏ល្អ មួយស��  ប់�� ុមហ៊ុនដÊ�eៀត ��លទទួល	 នសិទ្ធ ិ�្វ ើ  

� រវិនិª គ បុ៉ñ្ត �� �រ� Ù�  ន់|�មក� ញយកផល'� ª ជន៍ពីដី

� ំងB ះ PើយF ះបង់ò លគ��  ង��� រអភិវឌ្ឍ ។ '� � ជន 

S� ប់មជ្ឈ ��  ន    អង្គ � រ សង្គ មសុីវិល � �គូសហ'� តិបត្ត ិ� រអន្ត រ� តិ

� � 	 នសô្ត �ង� រ0 ទរ ចំ¥ ះ� រ¶្ត �� �  ចិត្ត របស់�� សួងបរិ-

0o  នក្ន ុង� រ; រ��ះ ��លផ្ត ល់ផលវិជ្ជ ! ន	 �  
 �ងដល់� រ� ះ

ä�  យបÂ§  បរិ0o  នសង្គ ម និង^�ដ្ឋ កិច្ច របស់'� � ជន។

� ពមឺុង!៉ ត់របស់� ជរ��  ភិ	 លកម្ព ុ�  ��ល! ន�� សួងបរិ-

0o  ន� ^�� ធិ� រដ៏�£  ះ¨� ង់ öៀងá�ក្ន ុង� រពុះÍ រលុបបំ	 ត់

ល្ប ិចកលដ៏� �� ក់របស់!×  ស់�� ុមហ៊ុនមួយចំនួន ��ល� ្ល ៀត±�ង

'� វញ័្ច ផល'� ª ជន៍របស់រដ្ឋ  និង'� � ជន a មរយៈដីសម្ប � ន

�̂ដ្ឋ កិច្ច ដូច~ ង�ើ��ះ 	 នប;§  ញច  ស់នូវជំហរ� ច់~ តរបស់

� ជរ��  ភិ	 លក្ន ុង� រអនុវត្ត កំÒ�ទh� ង់� រS� ប់S� ងដីធ្ល ី និង� រ

S� ប់S� ងÑ� ើÓ�  ស់ធន� នធម្ម � តិ និងបរិ0o  ន'� កប� យចីរ-

� ព�៉ ងច  ស់� ស់ពិតÓ�  កដ៕

ក រដកហូតដីសមប ទ ន�ាដឋ កិចច �ាលមិនប ន!វ ើក រអភិវឌឍ 
ប នទទួលក រគ ំ,ា ពី.ា ប់មជឈ ដ3 ាន
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ឯកឧត្ត ម ថ ច់ហស ូ៊ ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតថ្ម ី��'� e�សöៀត5 ម'� t ំកម្ព ុ�  

	 នអÕ្ជ ើញចូលជួបសô្ត �ង� រគួរសម និងសួរសុខទុក្ខ  ស"្ត �ចអគ្គ មG -

ធម្ម ¥ ធិ0 ល ជ  សីុម '� � ន�� ឹទ្ធ ស�  @ ភូមិS� ឹះរបស់ស"្ត �ច 

� លពី�� ឹកÏ្ង �ទី១៣ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ ។

ក្ន ងុកិច្ច សន្ទ �  ឯកឧត្ត មឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូត	 នជ��  បជូនស"្ត �ចធម្ម ¥ ធិ-

0 លm  ឯកឧត្ត មនឹង¶្ត �� �  ខិតខំបំZ�ញ� រ; រ� រទូត7ើម្ប ីព� � ឹងព� � ីក

ទំ� ក់ទំនង កិច្ច សហ'� តិបត្ត ិ� ររ¿ ង'� e�ស� ំងពីរ öៀត5 ម-កម្ព ុ�  

ឲ្យ 	 នល្អ  7ើម្ប ីឧត្ត ម'� ª ជន៍��'� e�ស� ំងពីរ ។

ឯកឧត្ត ម ថ ច់ ហស ូ៊ 	 នសំណfមពរស"្ត �ច និង0o  ប័ន�� ឹទ្ធ ស� ជួយ

Ö ំ � ដល់¶�សកកម្ម � រទូត របស់ឯក 

ឧត្ត ម@ កម្ព ុ�  Pើយរំពឹងm នឹង	 ន 

ទទួល� រÖ ំ �  និងកិច្ច សហ'� តិបត្ត ិ� រ 

បង្ក លក្ខ ណៈល្អ  ពីS� ប់0o  ប័នរបស់កម្ព ុ�  

7ើម្ប ីឲ្យ ¶�សកកម្ម � រទូត របស់ឯកឧត្ត ម

@ កម្ព ុ� ទទួល	 ន& គជ័យ។ ឯកអគ្គ -

រដ្ឋ ទូតថ្ម ី '� e�សöៀត5 ម	 នជូនពរឲ្យ  

ស"្ត �ចធម្ម ¥ ធិ0 ល ! នសុខ� ពល្អ  

7ើម្ប ីបន្ត ដឹក� ំ0o  ប័ន�� ឹទ្ធ ស�  សU�  ច 

	 ន& គជ័យថ្ម ីៗបន្ត eៀត។

ស"្ត �ចអគ្គ មG ធម្ម ¥ ធិ0 ល ជ  

សីុម '� � ន�� ឹទ្ធ ស�   	 នសô្ត �ងក្ត ី 

� មនស្ស រីក� យ	 �  
 �ង ចំ¥ ះកិច្ច  

សវ� � រ��ះ ក្ន ុងឱ� ស��លឯកឧត្ត ម 

អគ្គ រដ្ឋ ទូតt ប់«្ត ើម¶�សកកម្ម � រទូត@ កម្ព ុ�  ។ ស"្ត �ច	 នសô្ត �ងក្ត ី 

សង្ឃ ឹមm  a មរយៈ¶�សកកម្ម � រទូត��ះ នឹងជំរុញឲ្យ ទំ� ក់ទំនងមិត្ត � ព 

� '� � �ណី និងកិច្ច សហ'� តិបត្ត ិ� រ�ើS� ប់វិស័យរ¿ ង'� e�ស� ំងពីរ 

កម្ព �ុ -öៀត5 ម� ន់|�រីកចU� ើន និងរឹង! rំើង7ើម្ប ី� គុណ '� ª ជន៍ 

របស់'� � ជន��'� e�ស� ំងពីរ។

a មរយៈ'� មុខ� រទូតថ្ម ីរបស់'� e�សöៀត5 ម'� t ំកម្ព ុ�  ស"្ត �ច

ធម្ម ¥ ធិ0 លក៏	 នv¤  ំ«្ញ ើសួរសុខទុក្ខ  និងជូនពរដល់mj  ក់ដឹក� ំ និង           

'� � ជន'� e�សöៀត5 ម 	 នសU�  ច& គជ័យធំៗថ្ម ីeៀតក្ន ុង� រ 

ក0 ង'� e�ស៕

ស"្ត �ចអគ្គ មG ធម្ម ¥ ធិ0 ល ជ  សីុម  ទទួលជួបសវ� � រ� មួយឯកឧត្ត ម ថ ច់ហស ៊ 
ឯកអគ្គ រដ្ឋ ទូតថ្ម ី��'� e�សöៀត5 ម'� t ំកម្ព ុ� 

sUmeKarBÉk]tþm elakCMTav nigRbiymitþGñkGanCaTIeKarBsUmeKarBÉk]tþm elakCMTav nigRbiymitþGñkGanCaTIeKarB

sUmcUlmksUmcUlmk Facebook Page : Pracheachun Magazine-TsSnavdþIRbCaCnTsSnavdþIRbCaCn

ehIycucehIycuc  Like nignig Share edIm,ITTYl)anB½t’mansMxan;²RbcaMéf¶ RBmTaMgpþl;TsSn³    b¤ mtiepSg² edIm,ITTYl)anB½t’mansMxan;²RbcaMéf¶ RBmTaMgpþl;TsSn³    b¤ mtiepSg² 

Pracheachun Magazine-

ទស្ស � វដ្ត ី
� � ជនទស្ស � វដ្ត ី
� � ជន
Community
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t ប់ពីÏ្ង �ទី១៦ ដល់ទី១៧ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ @ ទី�� ុងមីឡង់��  
'� e�សអ៊ីa លីកិច្ច '� ជំុ� សុី-អឺរុ៉ប (ASEM) �ើកទី ១០ 	 ន'� �� ឹត្ដ H  
� យ! ន'� មុខរដ្ឋ  និងរ��  ភិ	 លចំនួន ៥១ '� e�សមកពី'� e�ស� សុី 
និងអឺរ៉ុប '� � ន�� ុម'� ឹក»  អឺរុ៉ប '� � នគណៈកម្ម � រអឺរុ៉ប និងអគ្គ ��~ ធិ-
� រ� 0 � ន	 នអÕ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងកិច្ច '� ជំុ��ះ។ ! ន ឯកឧត្ដ ម ម8ា9ាអូ 
:;ានហស ី � យករដ្ឋ មÿ្ដ � ី��0 � រណរដ្ឋ អី៊a លី � អ្ន កQៀបចំកិច្ច '� ជំុ 
ឯកឧត្ដ ម <៊ារ=ាន វ8ាន់រ?ំពុយ '� � ន�� ុម'� ឹក»  អឺរុ៉ប� '� � ន��កិច្ច 
'� ជុំ។ ស"្ដ �ចអគ្គ មG ^�� បតី%�&  ហ៊ុន �ាន � យករដ្ឋ មÿ្ដ � ី��    
�� ះ� � 5 ច�� កម្ព ុ� ក៏	 នអÕ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងកិច្ច '� ជំុ��ះ��រ។ កិច្ច 
'� ជុំ	 ន'� �� ឹត្ដ H ��  ម'� � នបទ � ព� � �គូទទួលខុស �̈ ©វស��  ប់
កំ:ើន� យចីរ� ព និងសន្ដ ិសុខ។

mj  ក់ដឹក� ំអឺរុ៉ប-� សុី 	 នvd  ស់ប្ដ ូរទស្ស នៈអំពីបÂ§  ̂ �ដ្ឋ កិច្ច  
ហិរញ្ញ វត្ថ ុតំបន់ និងសកល ក៏ដូច� បÂ§  '� ឈមអំពីសន្ដ ិសុខ� '� � �ណី 
និងសន្ដ ិសុខសម័យថ្ម ី ក្ន ុង0£  រតី��� ព� � �គូរ¿ ង� សុី និងអឺរុ៉ប � យ
êÆ  ត� សំ~ ន់អំពីវិ� ន� រH Ï្ង �មុខ 7ើម្ប ីបp្ក ើតបរិ� � សសម1� ប
មួយស��  ប់វិបុល� ពរបស់'� � ជន a មរយៈ� រ�ើកកម្ព ស់� រត� �  ប់
Öj  រ¿ ង� សុី និងអឺរុ៉ប។ mj  ក់ដឹក� ំ	 នបÂ �  ក់0 � ថ្ម ីអំពី0 រៈសំ~ ន់��
� របន្ដ � រ��ទh� ង់^�ដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ 7ើម្ប ី� � កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច       
ពិភព� កមួយ��លរឹង! ំ'� កប� យចីរ� ព និងតុល្យ � ពសំ�  
សU�  ចឲ្យ 	 ននូវ� របp្ក ើនកh� ិតបp្ក ើត� រ; រដ៏សម1� បមួយ ។ ក្ន ុង 
Z�ល0o  ន� ព^�ដ្ឋ កិច្ច ពិភព� ក កំពុង|�¨� ©វ	 នព� � ឹង� ប:្ណ ើរៗ 
· ះបីមិន� ន់! នលក្ខ ណៈរលូនក្ត ី បុ៉ñ្ដ �^�ដ្ឋ កិច្ច � សុី	 នប;§  ញនូវ  
� ពរសរ់öីក Pើយ@ |�� ក!d  ងំចលករមួយដ៏រឹង!  ំស��  ប់ជំរុញ^�ដ្ឋ -
កិច្ច ពិភព� ក។ @ អឺរុ៉ប! ន� ររីកចU� ើនក្ន ុង� រអនុវត្ដ � លនª -
	 យ^�ដ្ឋ កិច្ច  និង� រ��ទh� ង់រច� សម្ព ័ន្ធ ��លt ំ	 ច់7ើម្ប ី� �                       
កំ:ើន �̂ដ្ឋ កិច្ច ឲ្យ � ន់|�រឹង! ំក្ន ុងរយៈZ�លមធ្យ ម។ អង្គ '� ជំុ	 នកត់ 
ស!̄  ល់Ýើញm  G និភ័យ �̂ដ្ឋ កិច្ច @ |�! ន Pើយ	 នបន្ដ � រ¶្ដ ���  
�ើ� រជំរុញកំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច មួយ��ល! ន� ពរឹង! ំ '� កប� យចីរ-
� ព តុល្យ � ព និង! ន� រចូលរួមពីS� ប់មជ្ឈ ��  ន ដូច� ក្ន ុងបរិបទចីរ� ព 
��វិស័យ0 រZើពន្ធ  � ំងក្ន ុង'� e�ស និងអន្ដ រ� តិ �� ម� ំងសហ� រÖj   
�៉ ងសកម្ម  7ើម្ប ីប� � Ìញគ!d  តអភិវឌ្ឍ ន៍ និង7ើម្ប ី� ះä�  យបÂ§        
'� ឈម�្ន �ក �̂ដ្ឋ  កិច្ច  និងសង្គ ម ។ � ក់ទង� របp្ក ើន� រត� �  ប់� សុី-អឺរុ៉ប 
អង្គ '� ជុំ	 នកត់ស!¯  ល់m  � រត� �  ប់'� ព័ន្ធ ឌីជីថល��ល! ន�្ប ឿន
�ឿន ! នសមត្ថ � ពខ្ព ស់ Ö£  នÚ�្ស ត��  ប់ និងអី៊ន�ើ:�ត គឺ� � តុគន្ល ឹះ�� 
P���  រច� សម្ព ័ន្ធ របស់សង្គ មសម័យទំ�ើប Pើយក៏	 នសô្ដ �ង� រt ប់ 

� រម្ម ណ៍   7ើម្ប ីពិនិត្យ "ើល�ើម�É  	 យជំរុញ� រត� �  ប់'� ព័ន្ធ ឌីជីថល
រ¿ ងអឺរុ៉បនឹង� សុី។ អង្គ '� ជំុ	 ន�្វ ើ� រ¶្ដ �� �  ចិត្ដ 0 � ថ្ម ី ក្ន ុង� រខិតខំ 
¶ើកចំហ �̂ដ្ឋ កិច្ច ពិភព� ក និងព� � ឹងទំ� ក់ទំនងÍ ណិជ្ជ កម្ម  និង 
វិនិª គ ស��  ប់ត� �  ប់^�ដ្ឋ កិច្ច ឲ្យ 	 ន~d  ំង�d  រ¿ ងតំបន់� ំងពីរ ។ 7ើម្ប ី 
ឲ្យ ! នកំ:ើន'� កប� យចីរ� ព និង� របp្ក ើត� រ; រឲ្យ 	 នសមរម្យ  
គឺt ំ	 ច់¨� ©វ|�� ញយកផល'� ª ជន៍ពីស�Æ  នុពល��Í ណិជ្ជ កម្ម  និង 
វិនិª គបរe�ស��លក្ន ុងB ះ គឺ� ម� រឲ្យ ! ន� រ¶ើក'� ព័ន្ធ Í ណិជ្ជ -
កម្ម  ពហុ� គីចំហ ! នស្ថ ិរ� ព និង! នមូល��  នច  ប់��ល� ចពÉ  ករណ៍ 
	 ន។ អង្គ '� ជំុ	 នយល់1� បÖj  �ើបÂ§  '� ឈមដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ��ល	 ន±ើត
rើង� យ0 រ� រc�  '� Ìល� � ស� តុ � យ	 នឯក� ពÖj  ̈ � ©វt ត់    
វិ� ន� រប�Ã  ន់បñ្ថ �ម� t ំ	 ច់ពីS� ប់� គី� ំងអស់ ក្ន ុង� លបំណង         
� ត់បន្ថ យ� របÕ្ច �ញឧស្ម ័នផ្ទ ះកញ្ច ក់� សកល 7ើម្ប ីសU�  ច� ល�    
រួមក្ន ុង� រ� ក់កំហិត� រ±ើនrើងសីតុណ§ � ពមធ្យ ម� សកល ��  ម 
០២ អង»  ̂ � �ើកh� ិតមុនសម័យឧស»  ហកម្ម ។

អង្គ '� ជុំ	 នបÂ �  ក់0 � ថ្ម ីពី� រ¶្ដ �� �  ចិត្ដ ជំរុញ និង� រÍ រសិទ្ធ ិ          
មនុស្ស  � យ�្អ �ក�ើធម្ម នុញ្ញ អង្គ � រសហ'� � � តិ ^�ចក្ដ ី}្ល �ង� រណ៍
� សកលស្ដ ីពីសិទ្ធ ិមនុស្ស  និងសន្ធ ិសÂ្ញ  អន្ដ រ� តិសិទ្ធ ិមនុស្ស  � យ 
បÂ �  ក់ពីឆន្ទ ៈរបស់ខ្ល ួន 7ើម្ប ីជំរុញកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ@ ក្ន ុងរង្វ ង់   
ASEM �ើវិស័យសិទ្ធ ិមនុស្ស  a មរយៈ� រ� �ករ
ំ �កបទពិ� ធន៍ និង 
� រអនុវត្ដ ឲ្យ 	 នល្អ ។ � ្ក  ល· ស� ល់ទh� ង់��� រញុះញង់ឲ្យ ស្អ ប់ និង 
មិន! ន� ពអត់ឱន រួម! ន� រស្អ ប់ជនបរe�ស � រស្អ ប់À្ព ើម0 ស�  និង 
អំZើហិង»  ។ អង្គ '� ជំុ	 នសង្ក ត់ធ្ង ន់ពី0 រៈសំ~ ន់��� រ� រព និង� រ 
ª គយល់Öj  ��វប្ប ធម៌ និង0 ស� ចh� ុះ �ើកកម្ព ស់� រអត់ធ្ម ត់  � រ 
� រព � រសន្ទ �  និងសហ'� តិបត្ដ ិ� រក្ន ុងចំ� មវប្ប ធម៌ អរិយធម៌ និង 
'� � ជន«្ស �ងៗÖj  ។ ទទួល0¯  ល់កិច្ច ផ្ដ ួច«្ដ ើម� ំងå យ��លជំរុញ� ព
ក5្ខ  ល � ពិ �̂សដូច! ន��ង@ ក្ន ងុចល� ពិភព� ក��អ្ន កក5្ខ  ល 
Global Movement of Moderates 7ើម្ប ី'� យុទ្ធ '� i ំងទល់នឹងS� ប់រូប 
� ព���� ុម� � ុលនិយម Ö ំ � ដល់កិច្ច ខិតខំ'� ឹងc�  ងក្ន ុង� រអភិវឌ្ឍ ¶ើក
ចំហ និងកិច្ច សន្ទ � ស្ដ ីពីអន្ដ រវប្ប ធម៌ និង0 ស� � យ! ន� រចូលរួមពី 
S� ប់មជ្ឈ ��  ន S� ប់ទh� ង់� � ក្ន ុង�� បខណs � 0 � ន។

អង្គ '� ជុំ	 នយល់1� បពីស�Æ  នុពល ��ល! ន@ ក្ន ុង�� បខណs  
ASEM ស��  ប់កិច្ច សហ� រ�ើវិស័យសុ~ ភិ	 ល � ពិ^�សកុ! រ 1្ដ � ី 
និងមនុស្ស t ស់។ ជំរុញឲ្យ ! នកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ� ន់|�'� ̂ ើរrើង
ក្ន ុង�� បខណs  ASEM ក្ន ុង� រ�ើកកម្ព ស់ចំណី� G រ ទឹក និងសន្ដ ិសុខ 
m មពល។ � ះä�  យ� ល់បÂ§  '� ឈម a មរយៈ� រខិតខំ'� ឹងc�  ងរួម 

កិចច @ា ជុំកំពូលអ សីុ-អឺរ;ុប Cើកទី ១០ Fា  ម@ា ធ នបទ ភ ពជ Iាគូ
ទទួលខុសLា ូវសMា  ប់កំNើនOាយចីរភ ព និងសនដ ិសុខ

កិច្ច '� ជុំ� សុី-អឺរុ៉ប (ASEM) �ើកទី ១០ 	 ន'� �� ឹត្ដ H � យ! ន'� មុខរដ្ឋ  និងរ��  ភិ	 លចំនួន ៥១ '� e�សមកពី'� e�ស� សុី និងអឺរុ៉ប 
@ ទី�� ុងមីឡង់ '� e�សអី៊a លី
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Öj   និងកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រឆ្ល ង��ន ក្ន ុងទស្ស ន� នជំរុញ� រS� ប់S� ងទឹក
� យចីរ� ព � ប់បញ្ច ូល� រS� ប់S� ង� ងទ�្ល �រួម និង� រS� ប់S� ងG និ-
ភ័យ� យទឹកជំនន់ និង� � � រទទួល	 ននូវទឹក0 �  តស��  ប់បរិ� គ
� យសុវត្ថ ិ� ព និង! នអ� ម័យ។ 

អង្គ '� ជុំ	 ន¶្ដ �� �  ចិត្ដ  ក្ន ុង� រព� � ឹង� លនª 	 យកម្ម វិធី និង 
សហ'� តិបត្ដ ិ� រ 7ើម្ប ីសh� បសh� Ìលកិច្ច ខិតខំ'� ឹងc�  ងក្ន ុង� រ� �  
ក!d  ំងពលកម្ម  និងជំ� ញ �ើកកម្ព ស់លទ្ធ ផល� រ; រ��កម្ម វិធីទីផ»  រ  
� រ; រសកម្ម  � របណ្ណ ុះប5្ខ  ល � រព� � ឹងសុខ� ព និងសុវតិ្ថ � ព@  
កñ្ល �ង�្វ ើ� រ និង� ល� រណ៍� មូល��  ន��� រ� រពសិទ្ធ ិ@ កñ្ល �ង� រ
; រ� ក់ទងនឹងឧស»  ហកម្ម  និងជំរុញ� រ� រÍ រសុវុត្ថ ិ� ពសង្គ មកិច្ច ។

អង្គ '� ជុំ	 ន¶្ដ �� �  ចិត្ដ ព�� ឹងកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រសង្គ មវប្ប ធម៌ និង  
ជំរុញឲ្យ ! នអន្ដ រកម្ម រ¿ ង'� � ជន និង'� � ជនឲ្យ � ន់|�'� ̂ ើរrើង    
a មរយៈ� របp្ក ើន� រvd  ស់ប្ដ ូរវប្ប ធម៌ � រអប់រំ បញ្ញ វន្ដ  យុវជន កីå  និង 
� រvd  ស់ប្ដ ូរ� G រូបករណ៍។ ព� � ីកឲ្យ � ន់|�សុីជx�  វិស័យe�សចរណ៍
រ¿ ង� សុី-អឺរុ៉ប ��ល� ក!d  ំងស��  ប់កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច  និង� របp្ក ើត� រ 
; រសមរម្យ  Pើយក៏� ឧបករណ៍ដ៏សំ~ ន់ស��  ប់បp្ក ើនទំ� ក់ទំនងរ¿ ង
'� � ជន និង'� � ជន។ 

អង្គ '� ជុំ	 នទទួល0¯  ល់ពី0 រៈសំ~ ន់ ��� រ� ះä�  យ� រគំ� ម
�្ន �កសន្ដ ិសុខ រួម! ន� រÑ� ើអំZើហិង»  @ ក្ន ុងរដ្ឋ  និងឆ្ល ង��ន អBÆ  -
'� ö�សន៍ខុសច  ប់ និង� រ�្វ ើប!d  ស់ទីមិន'� �� តីរបស់'� � ជន អំZើ 
ហិង»  � � ុលនិយម � រជួញដូរខុសច  ប់� វុធ និង� � ឿង�ៀន � រ� ង 
លុយកខ្វ ក់ ò រសមុ � និងអំZើប្ល ន់a មសមុ �  � ររីក0 យ� វុធនុយ±្ល �-
� ៊�រ � វុធ'� ល័យ� ក និង'� ព័ន្ធ ផ្គ ត់ផ្គ ង់� វុធ� ំងB ះ។ � ររីក� ល       
� លវីរុស� �បåូ  គឺ� � រគំ� មកំ� �ងដ៏~d  ំង�d  H �ើសន្ដ ិសុខ និង 
សុ~ ភិ	 លសកល� ក។ អង្គ '� ជំុ	 នទទួល0¯  ល់នូវ� រ'� ឹងc�  ង  
របស់'� e�ស� �គូ ASEM ក្ន ុង� រផ្ដ ល់ជំនួយH ដល់តំបន់� តត  ត។

អង្គ '� ជុំ	 ន0   គមន៍កិច្ច ខិតខំ'� ឹងc�  ងរបស់� 0 � ន ចំ¥ ះ� រ�្វ ើ 
ស! ហរណកម្ម តំបន់ និងទន្ទ ឹង"ើលចំ¥ ះ� រt ប់«្ដ ើមសហគមន៍� -
0 � ន@ ij  ំ ២០១៥ ។ Ö ំ � ចំ¥ ះចក្ខ ុវិស័យ��  យij  ំ ២០១៥ របស់ 
សហគមន៍� 0 � ន និង� ព� ស្ន ូលរបស់� 0 � ន @ ក្ន ុងទំ� ក់ទំនង  
និ!£  បនកម្ម តំបន់@ � សុី និង¿ យតú្ល �តួ� ទី� 0 � នក្ន ុង� រជំរុញកិច្ច  
សន្ទ �  � រក0 ងទំនុកចិត្ដ  និងកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ7ើម្ប ីសន្ដ ិ� ព សន្ដ ិ-
សខុ ស្ថ ិរ� ព និងវិបុល� ព@ ក្ន ុងតំបន់� សុ	ី៉ សុហី្វ ិក និងតំបន់«្ស �ងដÊ� 
eៀត។

a ម'� 0 សន៍របស់ឯកឧត្ដ ម Rា គឹមហួន រដ្ឋ មÿ្ដ � ី'� តិភូអម� -
យករដ្ឋ មÿ្ដ � ី	 ន}្ល �ងm  @ ក្ន ុងកិច្ច '� ជំុ��ះ ស"្ដ �ច%�&  ហុ៊ន �ាន 
ក៏	 ន! ន'� 0 សន៍ � យêÆ  តH �ើ� រជំរុញ� រត� �  ប់រ¿ ង� សុី-
អឺរ៉ុប � ពិ^�ស� រជំរុញ�្ន �កÍ ណិជ្ជ កម្ម  វិនិª គ និងe�សចរណ៍។ �្វ ើ
�៉ ង5 ព� � ឹងបñ្ថ �មeៀត� រត� �  ប់រ¿ ងទ្វ ីប� ំង ២ ��ះ ពិ^�សP���  -
រច� សម្ព ័ន្ធ រ¿ ង0o  ប័ននឹង0o  ប័ន រ¿ ង'� � ជននឹង'� � ជន។  �្វ ើឲ្យ ! ន 
� រ��លម្អ ក្ន ុងផលិតកម្ម  ព� � ឹងកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ�ើវិស័យអប់រំ វិទÉ  -
0 1្ដ �  ប*្ច �កវិទÉ   និង� រ«្ទ �រប*្ច �កវិទÉ  ពី'� e�សអភិវឌ្ឍ ន៍ មក'� e�ស 
កំពុងអភិវឌ្ឍ ន៍ ។ ជំរុញឲ្យ ទ្វ ីប� ំងពីរ��ះ�d  យ� � �គូដ៏សំ~ ន់ 7ើម្ប ីចូល
រួមក្ន ុង� រជំរុញផល'� ª ជន៍� ំងសង~ ង។ គួរបÂ �  ក់m  '� e�សមុ៉ង
�¯  លីនឹងទទួល�្វ ើ� !×  ស់ផ្ទ ះQៀបចំកិច្ច '� ជំុ� សុី-អឺរុ៉ប �ើកទី ១១ @  
ij  ំ ២០១៦ ~ ងមុខ ��ល¨� ©វនឹងខួប�ើកទី ១០ ��� របp្ក ើតកិច្ច '� ជំុ 
� សុី-អឺរុ៉ប��ះផង��រ។

ក្ន ុងឱ� ស0j  ក់@ ទី�� ុងមី� �ន� Ï្ង �ទី ១៦ Ú�តុ�  ស"្ដ �ច%�&  
ហ៊ុន �ាន ក៏	 នទទួលជួបពិ� ក»  � រ; រ� មួយឯកឧត្ដ ម Tា  យុទធ  
ច ន់អូច  � យករដ្ឋ មÿ្ដ � ី���� ះ� � 5 ច�� Ï�។ '� មុខរ��  ភិ	 ល��
'� e�ស� ំងពីរ	 នឯក� ពÖj  m  នឹងមិន¨� ©វទុកបÂ§  �� ំ��ន��ល@ 

�̂សសល់ឲ្យ �d  យ� ឧបសគ្គ ដល់� រ�្វ ើកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ និងទំ� ក់
ទំនង��វិស័យដÊ�eៀតរបស់'� e�ស� ំងពីរB ះrើយ ។ ¨� ©វខិតខំ      
ព�� ីកកិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ��'� e�ស� ំងពីរឲ្យ � ន់|�រឹង! ំe្វ �rើង}�ម
eៀត ពិ �̂សបំZ�ញឲ្យ Öj  H វិញH មក។ ក្ន ុងបÂ§  សំ~ ន់គឺខិតខំជំរុញ
� រអភិវឌ្ឍ @ a មតំបន់�� ំ��ន��'� e�ស� ំងពីរ។ បន្ដ ព� � ឹង និងព� � ីក
កិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រក្ន ុង� រទប់0្ក  ត់� រឆ្ល ង��ន� ប់�ើខុសច  ប់ � រ
Ö ំÍ រ}�រក»  និរន្ដ រ� ពí�  �ើ@ a ម�� ំ��ន � រទប់0្ក  ត់រួមÖj  ក្ន ុង� រ
ប ្ក �  បបទឧ�� ដិ្ឋ កម្ម ឆ្ល ង��នS� ប់'� î�ទ ពិ �̂ស� ររិះរកS� ប់ម�É  	 យ
ក្ន ុង� រអភិវឌ្ឍ តំបន់�� ំ��នមួយ '� កប� យសន្ដ ិ� ព សហ'� តិបត្ដ ិ� រ 
Í ណិជ្ជ កម្ម  និងវិនិª គ � រvd  ស់ប្ដ ូរe�សចរណ៍ វប្ប ធម៌ កីå  និង � ព 
រីកចU� ើនរបស់'� � ជនរស់@ a មតំបន់�� ំ��ន��'� e�ស� ំងពីរ។ ¨� ©វ
បp្ក ើត0£  រតីថ្ម 7ីើម្ប ីព�� ងឹ និងព�� កីកិច្ច សហ� រ��'� e�ស� ងំពីរ�  យ     
0 រãើង! នç ទន� ព â�  ះជញ្ជ ីងÍ ណិជ្ជ កម្ម ��'� e�ស� ំងពីរ	 ន 
J នដល់� ង ៤០០០ � នដុ�d  រ� "�រិកH Pើយ។ � យ� �ក@  
Ï្ង �ទី ១៧ Ú�តុ�  ស"្ដ �ច%�&  ហ៊ុន �ាន ក៏	 នអនុÂ្ញ  តឲ្យ � ក- 
ជំ� វ ជូលី ប៊Wហស ប រដ្ឋ មÿ្ដ � ី�� សួង� របរe�សអូäÆ �  លី  ចូលជួបសô្ដ �ង 
� រ គួរសម និង	 នពិ� ក»  Öj  H �ើអនុស្ស រណៈ��� រª គយល់Öj      
ក្ន ុង� រទទួលយកជនîៀសខ្ល ួនពី'� e�សអូäÆ �  លី មកa ំងទីលំ@ ក្ន ុង
'� e�សកម្ព ុ� � លពីZ�លកន្ល ងH ��ះ។ ស"្ដ �ច%�&  ហ៊ុន �ាន 
	 ន! ន'� 0 សន៍m  � យ0 រ|�កម្ព ុ� � � គីហត្ថ ��ខីរបស់អង្គ � រ
សហ'� � � តិ ស្ដ ីពី� តព្វ កិច្ច ទទួលជនîៀសខ្ល ួនB ះ            កម្ព ុ� នឹងទទួល 
ជនîៀសខ្ល ួន� យ� ល� រណ៍ស្ម ័S� ចិត្ដ Ö£  ន� របង្ខ ិតបង្ខ ំB ះrើយ។ 
� យអនុវត្ដ នូវ� ល� រណ៍��ល	 ន� �ងB ះ កម្ព ុ� នឹង'� � ន់នូវ 
� លជំហរ� � តព្វ កិច្ច ផង និង� លក្ខ ណៈមនុស្ស ធម៌ផង។ '� e�ស� ំង 
ពីរនឹងបន្ដ អនុវត្ដ �ើកិច្ច �� ម!� ៀង និងអនុស្ស រណៈ  ��ល	 នចុះហត្ថ -
��~ រួចមកPើយ ក្ន ុង0£  រតីមនុស្ស ធម៌ Ö£  ន� របង្ខ ិតបង្ខ ំក្ន ុងន័យជំរុញ  
កិច្ច សហ'� តិបត្ដ ិ� រ��'� e�ស� ំងពីរកម្ព ុ� -អូäÆ �  លី ឲ្យ � ន់|�រឹង! ំ 
រីកចU� ើនe្វ �rើង}�មeៀត។

@ �� ឹកÏ្ង �ទី ១៩ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ ស"្ដ �ចអគ្គ មG ^�� បតី 
%�&  ហ៊ុន �ាន និងស"្ដ �ចកិត្ដ ិ�� ឹទ្ធ បណs ិត �� ម� ំងគណៈ'� តិភូ� ន់
ខ្ព ស	់ ន�្វ ើ! តុភូមិនិវត្ដ ន៍'� កប� យសុខសុវត្ថ ិ� ព៕

ស"្ដ �ច%�&  ហុ៊ន �ាន ទទួលជួបពិ� ក»  � រ; រ� មួយ
ឯកឧត្ដ ម Tា  យុទធ  ច ន់អូច 
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@ ក្ន ុងÚ�តុ� ��ះ ស"្ត �ចអគ្គ មG ^�� បតី%�&  ហ៊ុន �ាន        

� យករដ្ឋ ម" � ្ត ី���� ះ� � 5 ច�� កម្ព ុ�  	 នអÕ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងកម្ម វិធីដ៏

! ន0 រសំ~ ន់មួយចំនួន@ ក្ន ុង'� e�ស។ វត្ត ! នរបស់ស"្ត �ច	 ន� �  ប់

� មួយនូវ� រកត់ស!¯  ល់អំពីវឌ្ឍ ន� ព និង� រ�ើកrើងនូវអនុ0 សន៍

ដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់��ល� ទស្ស នវិស័យរបស់� ជរ��  ភិ	 លផង��រ។

��� ឹកÏ្ង �ទី ៦ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ ស"្ត �ច%�&  ហ៊ុន �ាន 	 ន

អÕ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងសន្ន ិសីទវិនិª គអន្ត រ� តិ��  ម'� � នបទ កម្ព ុ� ៈ

សក� ជថី្ម ��� � នុវត្ដ � ព កំ:ើន � រvd  ស់ប្ដ ូរ និងស! ហរណកម្ម  

� 0 � ន ��លQៀបចំrើង� យស� Í ណិជ្ជ កម្ម អន្ដ រ� តិ��កម្ព ុ� @ 

ស5 ្ឋ  Ö រ� ំង$ �រកុងទីណង់a ល់ � ជ� នីភ្ន ំZ�ញ។� Z�លB ះស"្ត �ច

	 នបÂ �  ក់�ើចំណ ុចមួយចំនួន ក្ន ុងB ះê¤  តសំ~ ន់H �ើ� រÖ ំ �    

� រវិនិª គទុន@ កម្ព ុ� ។ 

ស"្ត �ច%�& 	 ន! ន'� 0 សន៍m  ខ្ញ ុំក៏សូមយកឱ� ស��ះបÂ �  ក់

ជូនm កម្ព ុ� @ |�! នជំហរបន្ដ 0   គមន៍ និងបន្ដ ជំរុញ�ើកទឹកចិត្ដ                   

ចំ¥ ះប5្ខ  គ��  ងវិនិª គបរe�សមកកម្ព ុ�  Pើយ� ជរ��  ភិ	 លនឹង

បន្ដ កិច្ច ខិតខំ'� ឹងc�  ងបñ្ថ �មeៀត ក្ន ុង� ល� បន្ដ ព� � ឹងកិច្ច សហ'� តិ-

បតិ� រ^�ដ្ឋ កិច្ច  � រ¶ើកទូ� យ �� ម� ំង� របp្ក ើតនូវបរិ� � សវិនិ-

ª គឱ្យ � ន់|�ល្អ '� ̂ ើរ ! ន� រ� ក់� ញ! នលក្ខ ណៈទុកចិត្ដ 	 ន  

ស��  ប់វិនិª គិន និងធុរជន ។ ខ្ញ ុំសូមបÂ �  ក់� ថ្ម ីម្ដ ងeៀតជូនmj  ក់ដឹក

� ំមÿ្ដ � ី���� សួង 0o  ប័នÍ ក់ព័ន្ធ នឹង� រ; រធុរកិច្ច វិនិª គm  Z�ល��ះ 

� ងZ�ល5 ៗ� ំងអស់ ��លãើង �̈ ©វ�្វ ើ� ររួមÖj  7ើម្ប ី� រអភិវឌ្ឍ  និង 

វិបុល� ពរបស់កម្ព ុ�  និងកh� ិតតំបន់� ំងមូល ។

ស"្ត �ចបន្ត m  � � រពិត^�ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ� @ ! នស�Æ  នុពលរីកលូត

� ស់ខ្ព ស់ និង! ន� � នុវត្ដ � ព�្វ ើពិពិធកម្ម ក្ន ុងវិស័យ� �� ើនeៀត     

��ល��ះ� ចបÂ �  ក់�៉ ងច  ស់m កម្ព ុ�  @ ! នលំហស��  ប់� រវិនិ-

ª គក្ន ុងចំនួនដ៏�� ើន� Z�ល~ ងមុខ។បច្ច ុប្ប ន្ន វិស័យ� ត់7�រ e�ស-     

ចរណ៍ សំណង់ និងវិស័យកសិកម្ម  � ជន្ទ ល់��កំ:ើនរបស់កម្ព ុ�  ។               

'� � រ��ះ ចង្អ ុលប;§  ញពី� ពt ំ	 ច់¨� ©វវិនិª គ�� ើន}�មeៀត ក្ន ុង            

វិស័យ«្ស �ងៗeៀត 7ើម្ប ីបp្ក ើតក  ល!៉ សុីន��កំ:ើនថ្ម ីៗរបស់កម្ព ុ� ។

��ះ� តh� ©វ� ររបស់កម្ព ុ�  Pើយ� � � នុវត្ដ � ពរបស់វិនិª គិន� ំង

å យ ពីâ�  ះខណៈ��ះ កម្ព ុ� ¨� ©វ�្វ ើទំ�ើបកម្ម ��វិស័យឧស»  ហកម្ម         

របស់ខ្ល ួន��ល� កិច្ច � រដ៏t ំ	 ច់មួយ� យ0 រវិស័យ��ះនឹង7ើរតួ� ទី

សំ~ ន់ក្ន ុងយុទ្ធ 0 1្ដ � កំ:ើន ។ � ក!d  ំងចលករក្ន ុង� រ �  � ង់ដល់            

កំ:ើនរយៈZ�លមធ្យ ម និងរយៈZ�ល[�ង។ � វិស័យស�Æ  នុពលស��  ប់ 

បp្ក ើត� រ; រដល់យុវជន និង� ជន្ទ ល់កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច ថ្ម ី ��ល� ច1� ូប

យក� រវិនិª គបñ្ថ �ម��  ពីវិស័យកសិកម្ម  និងe�សចរណ៍ ។ 

សន្ន ិសីទវិនិª គអន្ត រ� តិij  ំ ២០១៤ 	 ន'� �� ឹត្ត H ��  ម'� � ន-

បទ កម្ព ុ�  ៈ សក� ជថ្ម ី��� � នុវត្ដ � ពកំ:ើន � រvd  ស់ប្ដ ូរ និងស! -

ហរណកម្ម � 0 � ន ¨� ©វ	 នQៀបចំ� យស� ធុរកិច្ច អន្ដ រ� តិ��កម្ព ុ� 

@ Z�ល��ះ និងគឺ� សន្ន ិសីទវិនិª គអន្ដ រ� តិធំបំផុត�ើកទី១� ij  ំ 

២០១៤ ��លQៀបចំe្ប ើង��  យ� របp្ក ើតrើងនូវ� ជរ��  ភិ	 លនីតិ-

� លទី ៥ ។ 

េª ងa មឯក0 រ��លប;§  ញ@ ក្ន ុងសន្ន ិសីទ��ះ 	 នបÂ �  ក់m         

ក្ន ុងរយៈZ�លបុ៉�£  នij  ំចុង��  យ��ះ កម្ព ុ� ¨� ©វ	 ន� �ទទួល0̄  ល់m   

	 នឆ្ល ង� ត់� រvd  ស់ប្ដ ូរ�៉ ង�� ើន មិន¨� ឹម|�@ ក្ន ុង�្ន �កនª 	 យ         

និងសន្ត ិសុខបុ៉�Ô  ះe� បុ៉ñ្ដ �}�ម� ំង! ន� រvd  ស់ប្ដ ូរ~ ង�្ន �ក^�ដ្ឋ កិច្ច 

Í ណិជ្ជ កម្ម  និងសង្គ មផង��រ ។ � ក់ù្ដ �ង ^�ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ� t ប់ពីij  ំ     

២០០៩ ដល់ij  ំ ២០១៣ 	 ន±ើនrើង� មធ្យ ម'� ! ណ ៦,៧%¶ើ· ះ

បី� ! ន� រ�d  ក់ចុះ@ ក្ន ុងij  ំ២០០៩� យ0 រ|�វិបត្ដ ិហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង� រ

�d  ក់ចុះ��^�ដ្ឋ កិច្ច សកល� កក្ត ី ។ @ ij  ំ២០០៩^�ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ� រក»  

សXត ាច9ាZា ៈ កមព ុជ មិនអ ចសក ប់សក ល់_ា�ង ៀមbា Lា ូវcាបនត dាទeា ង់

 ស"្ត �ច%�&  ហ៊ុន �ាន }្ល �ងសន្ទ រកm ក្ន ុងសន្ន ិសីទវិនិª គ 
អន្ត រ� តិ��  ម'� � នបទ កម្ព ុ� ៈសក� ជថី្ម ��� � នុវត្ដ � ព កំ:ើន 

� រvd  ស់ប្ដ ូរ និងស! ហរណកម្ម  � 0 � ន

î្ញ ៀវ� តិ-អន្ត រ� តិ អÕ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងសន្ន ិសីទវិនិª គអន្ត រ� តិ��  ម 
'� � នបទ កម្ព ុ� ៈសក� ជថី្ម ��� � នុវត្ដ � ព កំ:ើន� រvd  ស់ប្ដ ូរ 

និងស! ហរណកម្ម  � 0 � ន
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	 ននូវកំ:ើនវិជ្ជ ! នក្ន ុងកh� ិត០,១% ខណៈ'� e�សមួយចំនួនធំ! ន      

កំ:ើនអវិជ្ជ ! ន។ កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ� 	 នpើបrើងវិញ�d  ម� យ

សU�  ច	 ននូវអ½�  កំ:ើន� មធ្យ ម'� ! ណ  ៧% ពីij  ំ ២០១០-

២០១៣ � 1� ័យ� យ� ពរឹង!ំ ��វិស័យ� ំ*�ញទំនិញ¿ យនភណs         

e�សចរណ៍ និងវិស័យសំណង ់¶ើ· ះបី� � រpើបe្ប ើង��^�ដ្ឋ កិច្ច ពិភព

� ក@ ! នកh� ិតÀ»  យ Pើយកម្ព ុ� 	 នជួប'� ឈមនឹងu�  ះទឹក       

ជំនន់ និងបÂ§  មួយចំនួនeៀត��ល±ើតe្ប ើងប�Ã  ប់ពី� រF ះyj  តក៏

� យ ។ សន្ទ ុះកំ:ើនខ្ព ស់��^�ដ្ឋ កិច្ច ក្ន ុងតំបន់ និង� រpើបe្ប ើងវិញ��

�̂ដ្ឋ កិច្ច សហរដ្ឋ � "�រិក និងតំបន់អឺរុ៉ប គួបផ្ស ំនឹងសមត្ថ � ពរបស់� ជរ��   

ភិ	 លក្ន ុង� ររក»  	 នកaÆ  សុខសន្ដ ិ� ព ស្ថ ិរ� ពនª 	 យ និង      

ស5្ខ  ប់�j  ប់សង្គ ម	 នផ្ដ ល់ផល� វិជ្ជ ! នចំ¥ ះ^�ដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុ�  ��ល   

ក្ន ុងij  ំ ២០១៣ កម្ព ុ� សU�  ច	 នកំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច '� ! ណ៧,៦%។ 

ស��  ប់ij  ំ ២០១៤ ��ះ និងក្ន ុងរយៈZ�លមធ្យ មH មុខកំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច  

¨� ©វ	 នពÉ  ករណ៍m  នឹង±ើន�ើសពី ៧ % � យ�្អ �ក�ើ� ររីកចU� ើន

ក្ន ុងវិស័យm មពល និងP���  រច� សម្ព ័ន្ធ រូបវន្ដ ដÊ�eៀត � រ�ើកកម្ព ស់

សមត្ថ � ព'� កួត'� Ë�ង � រ��លម្អ កិច្ច សh� ÌលÍ ណិជ្ជ កម្ម  និងបរិ� -    

� សវិនិª គ� 7ើម។ � យ� �ក a ម� រ	៉ ន់'� ! ណចំ¥ ះអតិផរ-

5 វិញ គឺស្ថ ិត@ ក្ន ុងកh� ិត� ប¨� ឹម'� ! ណ៣ -៤% ក្ន ុងij  ំ ២០១៤ 

��ះ · ះបីអ½�  អតិផរ5 ក្ន ុងតំបន់! នកំ:ើនខ្ព ស់ គួបផ្ស ំនឹង� រ±ើន

rើង��Ï្ល �ម្ហ ូប� G រ និងÑ�  ងឥន្ធ នៈក៏� យ ។ ចំÒ�កឯអ½�  ប្ដ ូរÓ�  ក់

Qៀល�ៀបនឹងÓ�  ក់ដុ�d  រវិញគឺ! នស្ថ ិរ� ពល្អ  និង! ន� រvd  ស់ប្ដ ូរតិច   

តួចបុ៉�Ô  ះ ។ '� ព័ន្ធ ធ� Ö រ � រួម! ន� ពរឹង! ំល្អ  � យ! ន'� ភព       

មូលធនS� ប់Ù�  ន់ និង! នសន្ន ិធិ0 ច់Ó�  ក់សមរម្យ  ។ Ó�  ក់បÕ្ញ ើ និង     

កម្ច ីក្ន ុងធ� Ö របន្ដ ±ើនrើងក្ន ុងij  ំ ២០១៣ ��លឆ្ល ុះបÂ×  ំងពីទំនុកចិត្ដ  

របស់0 � រណជនមក�ើ'� ព័ន្ធ ធ� Ö រកម្ព ុ�  ។ ទុនបh� ុងអន្ដ រ� តិក្ន ុង

ij  ំ២០១៣! នកំ:ើន'� ! ណ៥,២% Pើយ¨� ©វ	 នរំពឹងm នឹង±ើន

e្ប ើងរហូតដល់'� ! ណ ៥.០០០ � នដុ�d  រ� "�រិក ក្ន ុងij  ំ ២០១៤ ��ះ

��ល! នចំនួនS� ប់Ù�  ន់ស��  ប់ចំ5 យ�ើ� រ� ំចូល'� ! ណ ៤ Ú� 

កន្ល ះ ។ 

ស"្ត �ច� យករដ្ឋ មÿ្ត � ី! ន'� 0 សន៍eៀតm  7ើម្ប ីរួមចំÒ�ក           

សU�  ច� ល� Ö ំÍ រ� ពអំ� យផល��កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច  ស��  ប់ 

Ï្ង �~ ងមុខ ��លនឹង�្វ ើឱ្យ កម្ព ុ� � ចនឹងS� ប់S� ង និងរក»  ចីរ� ព��                 

កំ:ើន �̂ដ្ឋ កិច្ច របស់ខ្ល ួន	 នB ះ � ជរ��  ភិ	 លក្ន ុងនីតិ� លទី ៥ ��    

រដ្ឋ ស�  	 ន¶្ដ �� �  ចិត្ដ ខ្ព ស់ក្ន ុង� របន្ដ អនុវត្ដ នូវ� រ��ទh� ង់សុីជx�   និង 

! ន'� សិទ្ធ � ព�ើ� រ; រសំ~ ន់ៗ រួម! ន៖ ១.� រ��លម្អ បរិ0o  នវិនិ-

ª គ និងកិច្ច សh� ÌលÍ ណិជ្ជ កម្ម  ។ ២.� រ��ទh� ង់ហិរញ្ញ វតុ0 � -

រណៈ។ ៣.� រ��ទh� ង់ច  ប់ និង'� ព័ន្ធ យុត្ត ិធម៌ និង� រ'� យុទ្ធ '� i ំង   

អំZើពុករលួយ ។ ៤.� រសh� បសh� Ìលឱ្យ ! ន� ពសុីច;   ក់Öj  រ¿ ងវិស័យ 

អប់រំ វិស័យបណ្ណ ុះប5្ខ  លវិ� �  ជីវៈ និងបន្ដ បណ្ណ ុះប5្ខ  លធន� នមនុស្ស  

7ើម្ប ី�្ល ើយតបH នឹងតh� ©វ� រទីផ»  រ និង៥.� របន្ដ ជំរុញ�្វ ើពិពិធកម្ម '� ភព 

��កំ:ើន �̂ដ្ឋ កិច្ច ឱ្យ ! ន'� សិទ្ធ � ព a មរយៈ� រអនុម័ត និងជំរុញ    

� លនª 	 យអភិវឌ្ឍ ន៍ឧស»  ហកម្ម ។ 

ស"្ត �ច%�& បÂ �  ក់eៀតm  ចំ¥ ះមុខ��ះក្ន ុង� រ�្វ ើស! ហរណ-

កម្ម ̂ �ដ្ឋ កិច្ច � 0 � នក្ន ុងij  ំ ២០១៥ កម្ព ុ� ¨� ©វ* � ៀមខ្ល ួន�ើកិច្ច � រមួយ

��លមិន� ចខ្វ ះ	 ន គឺ� រអភិវឌ្ឍ មូលធនមនុស្ស  ។ កម្ព ុ� ¨� ©វ� រធន� ន 

មនុស្ស '� កប� យគុណ� ព និងសមត្ថ � ព 7ើម្ប ី� ្ល ើយតបH នឹង^�ច-

ក្ដ ី¨� ©វ� រក្ន ុង� រ'� កួត'� Ë�ង� អ� គត[�ងi +  យ~ ងមុខ។� រ��ទh� ង់

� រ; រអប់រំ«្ស �ងៗeៀត7ើម្ប ី� � m  ធន� នមនុស្ស @ កម្ព ុ� ¨� ©វ! ន

គុណ� ពពិតÓ�  កដ ��ល� ច� ្ល ើយតបH នឹងតh� ©វ� រ��� ររីកចU� ើន

លូត� ស់របស់'� e�ស និងពិ^�ស តh� ©វ� ររបសវិ់ស័យឯកជន។ក្ន ុង      

ចំណុច��ះ� ជរ��  ភិ	 លនឹងបន្ដ ព� � ឹងគុណ� ពអប់រំ និង� រអភិវឌ្ឍ     

ជំ� ញប*្ច �កe�សស��  ប់យុវជន កម្ម ករ និងនិª ជិត 7ើម្ប ី� ច� ្ល ើយ  

តបH នឹង^�ចក្ដ ី¨� ©វ� រ��ទីផ»  រ� រ; រ និង7ើម្ប ី� � នូវ� របន្ដ ö�ន   

ស"្ត �ច%�&  ហ៊ុន �ាន '� គល់សÂ្ញ  ប¨� 
ជូនដល់និស្ស ិតជ័យ� ភី��0 កលវិទÉ  ល័យឯកe�ស��កម្ព ុ� 

និស្ស ិតជ័យ� ភី��0 កលវិទÉ  ល័យឯកe�ស��កម្ព ុ�  
ចូលរួមក្ន ុងពិធី'� គល់សÂ្ញ  ប¨� 
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ក្ន ុង� រដឹក� ំ និង� រអភិវឌ្ឍ '� e�ស'� កប� យចីរ� ព។ 

��� ឹកÏ្ង �ទី ៩ Ú�តុ�  ស"្ត �ច%�& � យករដ្ឋ ម" � ្ត ី	 នអÕ្ជ ើញចូល

រួមក្ន ុងពិធី'� គល់សÂ្ញ  ប¨� ជូនដល់និស្ស ិតជ័យ� ភី ��0 កលវិទÉ  -     

ល័យឯកe�ស��កម្ព ុ� ចំនួន ៦.៧៤៨ � ក់ @ មជ្ឈ មណs លសន្ន ិ	 ត និង 

ពិព័រណ៍2 ះZ�� � ។ @ ទីB ះ ស"្ត �ច	 ន}្ល �ង� ក់ទងH ដល់� របន្ត    

ជំរុញកំÒ�ទh� ង់ និង� រពÉ  រណ៍អំពី� ពJ នrើង� ជំG នៗរបស់  

កម្ព ុ�  ។

ស"្ត �ច! ន'� 0 សន៍m  ពិតô�ន|�ãើង@ ! នបÂ§  ��ះបÂ§  

B ះមិនចប់ បុ៉ñ្ត �@ ក្ន ុ្ង ងដំ5 ក់� ល��� រJ នrើងរបស់'� e�សគឺ

Ö£  ន'� e�ស5 មួយ��លនិ� យm ស្ក ប់ស្ក ល់	 នe� ។ ¨� ©វនិ� យពី 

� រ��ទh� ង់ ។ សូម្ប ី|�@ សហរដ្ឋ � "�រិក��ល� '� e�សÞឿន�ឿន

5 ស់H Pើយក៏និ� យពី� រ��ទh� ង់។ @ អឺរុ៉បក៏និ� យពី� រ��  

ទh� ង់។ @ ជបុ៉នក៏និ� យពី� រ��ទh� ង់។ ដូ*្ន �ះស��  ប់@ កម្ព ុ� � រ

��ទh� ង់¿ � � រt ំ	 ច់ 7ើម្ប ី7ើរឲ្យ � ន់តh� ©វ� រ��� រអភិវឌ្ឍ '� e�ស

គឺមិន� ច@ ស្ក ប់ស្ក ល់@ ^្ង ៀម	 នe�។ ដូច��ះS� ប់0o  ប័នរបស់រដ្ឋ       

បុគ្គ ល!j  ក់ៗ� ម" � ្ត ី� ជ� រក្ត ី ឬក្ន ុងចំ� មយុវជនក្ត ី គឺ¨� ©វ|�! ន� ររួម

ចំÒ�ក7ើម្ប ី�្វ ើកំÒ�ទh� ង់។ � ល� ��� រ��ទh� ង់របស់ãើងគឺ        

7ើម្ប ីរក»  ឱ្យ 	 ននូវ�្ប ឿន��កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច  ក៏ដូច� ចីរ� ព��� រអភិ-

វឌ្ឍ  � ប់� ំងបÂ§  ធន� នធម្ម � តិ និងបÂ§  បរិ0o  នផង��រ ។ 

ស"្ត �ច%�& បន្ត m  @ '� e�សដÊ�� ្ល �កពី'� e�សកម្ព ុ� @ ¨� ង់m 

'� e�ស� �! ន� រvd  ស់ប្ត ូរ · ះបី� � រvd  ស់ប្ត ូរB ះa មរយៈ� រF ះ-

yj  តក្ត ី ឬa មរយៈ� រផ្ត ួលរំលំ� យក!d  ំង'� � ប់� វុធក្ត ី ក៏បុ៉ñ្ត �'� e�ស

របស់� �@ ! នធន� នមនុស្ស  @ ! នរច� សម្ព ័ន្ធ  · ះបី� ក្ន ុងរូបិយ-  

ប័ណ្ណ � �G មបន្ត Ñ� ើរូបិយប័ណ ្ណ t ស់��របបមុន ឬ� �� ចF ះរូបិយប័ណ ្ណ  

ថ្ម ី7ើម្ប ីប្ត ូររូបិយប័ណ ្ណ t ស់ ។ បុ៉ñ្ត �ស��  ប់'� e�សរបស់ãើងវិញគឺ¨� ©វ      

Qៀបចំrើងវិញ� ំងអស់� ប់� ំងរូបិយប័ណ ្ណ ។ កម្ព ុ� Ö£  នរូបិយប័ណ ្ណ ��ល

បន្ស ល់ទុក� យរបបលន់ណ ុល ស��  ប់ប្ត ូរ� មួយរូបិយប័ណ ្ណ ��លãើង

F ះផ»  យ��  យÏ្ង �  ៧ មក� ij  ំ ១៩៧៩ e�។ ��ះ� បÂ§  ខុស� �@ �ើ 

ពិភព� ក Pើយកម្ព ុ� ខ្ល ួនឯងក៏មិននឹក0£  នផង��រm @ ចុងសតវត្ស រ៍

ទី ២០ ! នQឿង��ះ±ើតrើង@ ក្ន ុង'� e�សមួយ��� 0 � ន��ះ គឺ 

'� e�សកម្ព ុ�  ។

ស"្ត �ចបន្ត eៀតm  ឥឡូវ��ះគឺãើង	 នឆ្ល ង� ត់� ប:្ណ ើរៗអស់   

រយៈZ�ល� ង ៣៥ ij  ំ រួចមកPើយ។ គឺ! ន� រលំ	 ក5 ស់ទ��  ំ|� 

	 នមកដល់Z�ល��ះ។ កម្ព ុ� ãើង	 នស្ថ ិត@ ក្ន ុង0o  ន� ព^្ម ើមុខ   

្̂ម ើ! ត់� មួយនឹង� �។ កម្ព ុ� មិន¨� ឹម|�� ះä�  យនូវបÂ§  របស់ខ្ល ួន

B ះe�ក៏បុ៉ñ្ត �ãើងក៏	 នរួមចំÒ�ក� ះä�  យបÂ§  � មួយនឹង'� e�ស

ដÊ�ផង��រ។

ក្ន ុងបÂ§  កំÒ�ទh� ង់��ះ��រ ស"្ត �ច� យករដ្ឋ ម" � ្ត ីក៏	 នរំលឹកពីវីរ-   

� រី ស៊ន ^ៀវមីុ កីå � រិនី%��   ន់ដូ��ល	 ន� ំមកនូវ"�� យ! សពី    

កីå � សុី�ើកដំបូងមក� ន់�� ះ� � 5 ច�� កម្ព ុ� ។ ស"្ត �ចបÂ �  ក់m 

¨� ង់ចំណុច��ះãើង� ចពÉ  ករណ៍	 នm  កម្ព ុ� កំពុងJ នÞើងបន្ត ិច      

ម្ត ងៗ��ដំ:ើរវិវឌ្ឍន៍@ ក្ន ុង�� បខណs '� e�សរបស់ខ្ល ួនផង និង@ ក្ន ុង     

�� បខណs តំបន់ផង ។ កម្ព ុ� 	 នJ នrើងបន្ត ិចម្ត ងៗក្ន ុងB ះ! ន                 

វិស័យកីå ផង��រ។ ãើង! នç ទន� ពm ãើងនឹងJ នrើងបន្ត ិច

ម្ត ងៗ។ Ö£  នអ្ន ក5 មួយ��លមិនឆ្ល ង� ត់ដំ5 ក់� លអន្ត រ� លJ ន

rើងB ះe�។ ដំ:ើរ� ប់រយគីឡូô៉�¨�  ឬ� ប់Í ន់គីឡូô៉�¨�  ̈ � ©វt ប់«្ត ើម 

ពីមួយជំG នដំបូង។ដូច��ះ ãើងនឹងបន្ត កិច្ច ខិតខំរបស់ãើងបន្ត eៀត

Pើយចំណង� ក់ទងរបស់ãើង � មួយសហគមន៍អន្ត រ� តិ� ន់|�ធំៗ 

H  តំបន់� វូបនីយកម្ម  និង0 កល� វូបនីយកម្ម  តh� ©វឲ្យ កម្ព ុ� ¨� ©វ|�       

ជំរុញនូវ� រអភិវឌ្ឍ  ក្ន ុងB ះធន� នមនុស្ស គឺ� បÂ§  ដ៏! ន0 រសំ~ ន់។

ធន� នមនុស្ស ��ះមិន¨� ឹម|�¨� ©វ� រស��  ប់� រអភិវឌ្ឍ � ច់� យ� �ក

របស់កម្ព ុ� បុ៉�Ô  ះe� បុ៉ñ្ត �¨� ©វ� រស��  ប់� រ'� កួត'� Ë�ងក្ន ុង�� ប-

ខណs តំបន់ និងអន្ត រ� តិ Pើយ¶ើ· ះបីមិន! ន� រ'� កួត'� Ë�ងក្ន ុង    

តំបន់ និងពិភព� កក៏� យ ក៏ãើង �̈ ©វ� រអភិវឌ្ឍ '� e�សរបស់ãើង    

a មរយៈចំ:�ះដឹងរបស់ពលរដ្ឋ កម្ព ុ� ãើង។ ãើង� ចពÉ  ករណ៍	 ន

m កម្ព ុ� កំពុងJ នÞើងបន្ត ិចម្ត ងៗ ក្ន ុងដំ:ើរវិវឌ្ឍន៍@ ក្ន ុង�� បខណs  

'� e�សរបស់ខ្ល ួនផង និង@ ក្ន ុង�� បខណs តំបន់ផង��រ។

��� ឹកÏ្ង �ទី១៣ Ú�តុ�  ស"្ត �ច%�& 	 នអÕ្ជ ើញចូលរួមក្ន ុងពិធី

Ó�  រព្ធ ខួបអនុស»  វរីយ៍�ើកទី ២០ ��Ï្ង �បp្ក ើតកងពលតូច0 ្ម ើរÞើង      ��ខ 

៧០ @ បÂ �  � រ��  នកងពលតូច0 ្ម ើរÞើង��ខ៧០(ò ម1 )   ។     ក្ន ុង 

ឱ� សB ះ ស"្ត �ច	 នបÂ�  ក់អំពី� រជំរុញកំÒ�ទh� ង់កងទ័ព@ កម្ព �ុ    

ឲ្យ � ន់|�រីកចU� ើន� ំងសមត្ថ � ព និងគុណ� ព។

ស"្ត �ច! ន'� 0 សន៍m  ទន្ទ ឹមនឹងអ្វ ី��លកងទ័ពរបស់ãើងសU�  ច

	 នមក��ះ � ជរ��  ភិ	 លនឹងបន្ត ខិតខំ'� ឹងc�  ងក្ន ុង� រអនុវត្ត កម្ម វិធី��

ទh� ង់� �  7ើម្ប ីបន្ត ព� � ឹង និងព� � ីកសមត្ថ � ព� រ�្វ ើទំ�ើបកម្ម � រ  

ក0 ងសំ5 ញ់សុវត្ថ ិ� ពស��  ប់កងª ធពលÀ�មរភូមិន្ទ 7ើម្ប ីឱ្យ � រ

បំZ�ញ� រកិច្ច របស់កងទ័ព� ន់|�! ន'� សិទ្ធ � ព � កងក!d  ំង! នវិ� �  -

ស"្ត �ច%�&  ហុ៊ន �ាន អÕ្ជ ើញ �̈ Ìតពលក្ន ុងឱ� សÓ�  រព្ធ ពិធីខួប
អនុស»  វរីយ៍�ើកទី ២០ ��Ï្ង �បp្ក ើតកងពលតូច0 ្ម ើរÞើង��ខ ៧០
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ជីវៈជំ� ញ ! នសមត្ថ � ពZ�ញ��ញ � ន់|�ç ះមុត 7ើម្ប ីចូលរួមក្ន ុង

¶�សកកម្ម � � ឱ្យ 	 ន& គជ័យ ។

ស"្ត �ចបន្ត m  � រÓ�  រឰខួប��កំ:ើតកងពលតូច��ខ ៧០ ��ះ គឺ

មិន¨� ឹម|�	 នឆ្ល ុះបÂ×  ំងពីឆន្ទ ៈដ៏ç ះមុតរបស់� ជរ��  ភិ	 លក្ន ុង� របន្ដ 

Ö ំ� និង�ើកទឹកចិត្ដ ខ្ព ស់ដល់"�បÂ�  � រ "�បÂ�  � ររង និងពល� G ន 

� ំងអស់��កងពលតូច��ខ ៧០ បុ៉�Ô  ះe� បុ៉ñ្ដ �ក៏� ឱ� ស3 � ើនរំឮក

ពី� ពt ំ	 ច់~ នពំុ	 ន��� រព� � ឹង��ន0 មគ្គ ី� តិឯក� ព� តិ � រ         

ពួត� �Öj  � ធ្ល ុងមួយក្ន ុង0£  រតី7ើម្ប ីរួមចំÒ�កបន្ដ �ើកកម្ព ស់� រ}�រក»  

ឱ្យ 	 នគង់វង្ស នូវកaÆ  សុខសន្ដ ិ� ព � ពសុខដុមរម�  និងសុខុ! ល� ព

របស់'� � � តិ� ំងមូល។ ãើង� ំងអស់Öj  	 នយល់ច  ស់5 ស់អំពី  

កaÆ  សុខសន្ត ិ� ព��ះ ពីâ�  ះ� បុព្វ លក្ខ ខណs មិន� ចខ្វ ះ	 ន��� ល់កិច្ច 

អភិវឌ្ឍ ន៍ និង� ពរីកចU� ើន��'� � � តិនីមួយៗ។ ពិ^�ស� រ�្វ ើឱ្យ ជីវ-

� ពរបស់'� � ជន� ន់|�ល្អ '� ̂ ើរrើងពីមួយÏ្ង �H មួយÏ្ង �។ a មរយៈ 

��ះ ãើង� ច"ើលÝើញអំពីគុណបំ5 ច់ដ៏ធំ��ងមិន� ច� ត់Ï្ល �	 ន  

របស់កងª ធពលÀ�មរភូមិន្ទ  ��ល|�ង	 នបូ� 0 ច់1� ស់J ម         

1� ស់ G � ន�្វ ើពលិកម្ម ជីវិតក្ន ុង� របំZ�ញ¶�សកកម្ម ដ៏ឧត្ដ ុង្គ ឧត្ដ មរបស់   

ខ្ល នួក្ន ងុបុព្វ P�តុ7ើម្ប ី � តិ 0 ស�  �� ះមG ក្ស ̈ �  @ S� ប់ដំ5 ក់� ល។ 

ស"្ត �ចបន្ត m  ពិត5 ស់m � ពរីកចU� ើនលូត� ស់� លំ� ប់��កង

ទ័ពកម្ព ុ� ãើង��ះ 	 ន«្ដ ើម*�ញពីឆន្ទ ៈ��ក!d  ំងមG 0 មគ្គ ីរបស់កង   

ទ័ពរណសិរ្ស 0 មគ្គ ីស5¯ �  ះ� តិកម្ព ុ�  ��ល	 នផ្ដ ួលរំលំរបប'� ល័យ   

ពូជ0 សន៍ បុ៉ល ពត @ Ï្ង � ៧ មក�  ១៩៧៩ ��ល� ចំណ ុចt ប់«្ដ ើម��

� រក0 ងrើងវិញនូវ� ល់សមិទ្ធ ផលS� ប់� �ប�៉ ង� ំងអស់របស់'� � -

ជន និងសង្គ មកម្ព ុ� រួម� ំង� យុជីវិត សិទ្ធ ិ^�រី� ព '� � �ណី ទំ�ៀម 

ទ!d  ប់ ជំ�ឿ0 ស�  លទ្ធ ិ'� � ធិប%�យ្យ  និង� រអភិវឌ្ឍ �ើS� ប់វិស័យ    

ដូច��លãើង� ំងអស់Öj  កំពុង"ើលÝើញ� Z�លសព្វ Ï្ង ���ះ ។ ចំ¥ ះ 

មុខ��ះ � ជរ��  ភិ	 ល@ |�'� � ន់ជំហរបន្ដ Ö ំ � ឥត; កQ� ចំ¥ ះ� រ 

ព� � ឹង និងព� � ីកបñ្ថ �មeៀតនូវកិច្ច សហ� ររបស់អង្គ � ពកងទ័ពនីមួយៗ

� មួយនឹង0o  ប័នសីុវិល«្ស �ងៗeៀត ក្ន ងុ� ល� រួមចំÒ�ក�ើកកម្ព ស់ 

សមត្ថ � ពកងទ័ពកម្ព ុ�  ។

ស"្ត �ច	 នសង្ក ត់ធ្ង ន់m  a មរយៈ� រអភិវឌ្ឍ សមត្ថ � ពកងទ័ព�    

បន្ដ ប�Ã  ប់ កងទ័ពកម្ព ុ� នឹងមិន¨� ឹម|�� ក!d  ំងស្ន ូលទទួល�៉ ប់រង� រ; រ

}�រក»  � រÍ របូរណ� ពទឹកដី និងរួមចំÒ�កក្ន ុង� រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម-

�̂ដ្ឋ កិច្ច � តិបុ៉�Ô  ះe� បុ៉ñ្ដ �នឹង	 ន�d  យខ្ល ួន� ក!d  ំង�៉ ងរឹង! ំជួយ  

រក»  សន្ត ិ� ព@ ប5្ខ  '� e�សមួយចំនួន a មសំ:ើរបសអ់ង្គ � រសហ-

'� � � តិeៀតផង។ ដូ*្ន �ះ t ំ	 ច់5 ស់��លកងទ័ព��កងពលតូច

��ខ៧០ និ� យ� យ� �ក និងនិ� យរួម កងª ធពលÀ�មរភូមិន្ទ ̈ � ©វ 

បន្ដ � រ; រអភិវឌ្ឍ ន៍សមត្ថ � ពកងទ័ពឱ្យ 	 ន� ប់� '� t ំ។ * � ៀមក!d  ំង 

* � ៀម0£  រតី� ះä�  យឱ្យ 	 ន@ S� ប់ស� ព� រណ៍ ។  ãើងក៏ដឹង         

Pើយm u�  ះមហន្ដ � យធម្ម � តិ� ចនឹង±ើតrើង� យm P�តុ និងបង្ក  

ឱ្យ ខូច~ ត � ព្យ សម្ប ត្ដ ិផល'� ª ជន៍� តិ និង'� � ជន� យមិន� ច  

គិតទុក� មុន	 ន។ បÂ§  មួយ��ះ	 នតh� ©វឱ្យ ãើង �̈ ©វ! ន� រ� ្ល ើយតប

ក្ន ុង'� តិបត្ដ ិ� រ��ះឱ្យ 	 ន� ន់Z�លö��  � ពិ^�សពីសំ5 ក់កង          

ក!d  ំង'� � ប់� វុធS� ប់'� î�ទរបស់ãើង ។ កងទ័ពãើង �̈ ©វ* � ៀម    

ម�É  	 យស��  ប់ដឹកជញ្ជ ូនស! 6  រៈ និងជនរងu�  ះ។ ផ្ដ លជំ់នួយ^្ប ៀង 

� G រ និងស! 6  រៈÑ� ើÓ�  ស់។ Qៀបចំ�� ុមZ�ទ្យ ចល័ត7ើម្ប ីផ្ដ ល់^�¿ }�

� ំពÉ  	 លសុខ� ព ។ បp្ក ើនកិច្ច សហ� រសh� បសh� Ìល� មួយសម� -

គី�្ន �កសីុវិលក្ន ុង'� តិបត្ដ ិ� រស5¯ �  ះ� �  ដូចអ្វ ី��លកងទ័ព	 នអនុវត្ដ       

រួចមកPើយក្ន ុង'� តិបត្ដ ិ� រស5̄ �  ះ� �  ដូច� u�  ះទឹកជំនន់ u�  ះ� ងំ- 

ស្ង តួ u�  ះអគ្គ ភ័ិយ � រ� ះមីនរំ� ះដីõ�  ជូន'� � ជនស��  ប់ បង្ក បp្ក ើន-

ផល និង� របញ្ជ ូន�� ុមS� ©Z�ទ្យ ស្ម ័S� ចិត្ដ ចុះពិនិត្យ ពÉ  	 លជំងឺជូន'� � -

ជន@ a មជនបទ� 7ើម។

អ្វ �ី�លស"្ត �ច%�& � យករដ្ឋ ម" � ្ត ី	 ន�ើកrើង នូវកម្ម វិធី� �        

��លស"្ត �ច	 នអÕ្ជ ើញចូលរួម មិន¨� ឹម|�� � រឆ្ល ុះបÂ×  ំងអំពី� រយក

ចិត្ត ទុក� ក់របស់� ជរ��  ភិ	 លបុ៉�Ô  ះe� |�ក៏	 នបÂ �  ក់�៉ ងច  ស់    

អំពីឆន្ទ ៈដç៏ ះមុតរបស់� ជរ��  ភិ	 លកម្ព ុ�  ក្ន ុង� រដឹក� ំ� ¿ កម្ព ុ� 

J នH រកវឌ្ឍ ន� ព សុខសន្ត ិ� ព និងវិបុល� ព�៉ ងពិតÓ�  កដ៕

ក្ប ួនព្យ ុះហ� ½�  របស់កងពលតូច0 ្ម ើរÞើង��ខ ៧០  ក្ន ុងឱ� សÓ�  រព្ធ ពិធីខួបអនុស»  វរីយ៍�ើកទី ២០ ��Ï្ង �បp្ក ើតកងពលតូច0 ្ម ើរÞើង��ខ ៧០
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គណបកស @ា ជ ជនទទួលប នភ ពជ អន កដឹកន ំ_ាកន ុងតួន ទី
របស់គណបកស នiាប យ_ាអ សីុ

ឯកឧត្ត មបណs ិតស� t រ្យ  សុខ អ ន ឧប� យករដ្ឋ ម" � ្ត ី ស! ជិក  

គណៈអចិ7 �  ្ត យ៍គណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  ល ��គណបក្ស '� � ជនកម្ព ុ�        

និង� អនុ'� � នគណៈអចិ7 �  ្ត យ៍��សន្ន ិសីទអន្ត រ� តិ ��គណបក្ស  

នª 	 យ@ � សុី (ICAPP) 	 នដឹក� ំគណៈ'� តិភូគណបក្ស '� � -

ជន កម្ព ុ� H ចូលរួមក្ន ុងមG សន្ន ិ	 ត�ើកទី  ៨ របស់  ICAPP ��  ម 

'� � នបទ � របp្ក ើតសហគមន៍� សុី ��ល'� �� ឹត្ត ិH @ ទី�� ុងកូឡំបូ 

'� e�ស1� ីល;្ក   � Ï្ង �ទី ១៨-២១ Ú�កÂ្ញ   ij  ំ ២០១៤ ��ល! នអ្ន កចូល 

រួមពី'� តិភូបរe�ស� ង ៣០០� ក់  មកពីគណបក្ស នª 	 យចំនួន ៦៧ 

មកពី ២៩ '� e�ស។ 

គួរបÂ�  ក់m  ICAPP �̈ ©វ	 នបp្ក ើតrើង@ ទី�� ងុ!៉ នីល '� e�ស 

ហ្វ ីលីពីន � ij  ំ ២០០០ *�ញពីស! ជិក0o  បនិក��លមកពី'� ! ណ ៤០ 

គណបក្ស នª 	 យ@ � សុី ។ បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ ICAPP ! នស! ជិក 

'� ! ណ ៣៤០ គណបក្ស នª 	 យ ��ល! នមB គមវិ� �  នª 	 យ

ខុសៗÖj  មកពី'� e�សចំនួន ៥២ @ ទ្វ ីប� សុី។

ICAPP និងអង្គ � រ'� � ធិប%�យ្យ និយមក5្ខ  ល� សុី	៉ សីុហ្វ កិ-

អន្ត រ� តិ (CAPDI) ��ល� អង្គ � របងប្អ នូ'� � ន់~�  ប់នូវ� ល� រណ៍          

'� � ធិប%�យ្យ a ម��ប'� e�សនីមួយៗ@ � សុី និងបដិ^�ធនូវS� ប់   

ទh� ង់��ទស្ស នវិ� �  � � ុលនិយម។ 

ឯកឧត្ត មបណs ិតស� t រ្យ 	 ន}្ល �ង@ ក្ន ុងសម័យ'� ជំុ � យ	 ន 

�ើកrើងពីបទពិ� ធន៍��� របញ្ច ប់ស ̄ �  មសីុវិល@ កម្ព �ុ  � ពិ �̂ស 

កិច្ច �� ម! � ៀងទី�� ុង	៉ រីស� ij  ំ១៩៩១ និងនª 	 យឈ្ន ះឈ្ន ះ� ij  ំ 

១៩៩៨ & គ ជ័យ��0 � ក្ត ីÚ្ម �រ�� ហម (ECCC) � Ú�សGី  ij  ២ំ០១៤ 

� រអភិវឌ្ឍ ̂ �ដ្ឋ កិច្ច  និងសង្គ មដ៏i ប់រហ័ស � រ�្វ ើ� !×  ស់ផ្ទ ះ� សម័យ   

'� ជំុ�ើកទី ៣៧ ��គណៈក!£  ធិ� រ¶�តិកភណs ពិភព� ក�  ij  ២ំ០១៣ 

និង� រ* � ៀម�្វ ើ� !×  ស់ផ្ទ ះ��សន្ន ិសីទពិភព� ក�ើកទី ១ រ¿ ងអង្គ � រ 

e�សចរណ៍ពិភព� ក (UNWTO) និងអង្គ � រ UNESCO ស្ត ីពីe�ស-    

ចរណ៍ និងវប្ប ធម៌� ij  ំ ២០១៥ ~ ងមុខ��ះ។

ឯកឧត្ត មបណs ិតស� t រ្យ 	 ន�ើកrើង� យç ទន� ពm សមិទ្ធ 

ផល��� រប� � Ìបប� � Ìម� តិ        និង� រអភិវឌ្ឍ � តិ t ប់ពី7ើមij  ំ១៩៨០ 

មកដល់បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ � ច 

សU�  ច	 ន � យ! នគណ-

បក្ស '� � ជនកម្ព ុ�     7ើរតួ� ទី 

� ស្ន ូល និង! ន� ជរ��  ភិ	 ល 

ដឹក� �ំ យស"្ត �ច%�&  ហុ៊ន 

�ាន � � យករដ្ឋ ម" � ្ត ី។     

 ចំ¥ ះ� របp្ក ើត  សហគមន៍ 

� សុីវិញ ឯកឧត្ត មបណs ិត 

ស� t រ្យ 	 នអំÍ វ� វ ឲ្យ អ្ន ក 

ដឹក� ំក្ន ុងទ្វ ីប� សុី� ំងអស់  គួរ�្វ ើអ្វ ីៗS� ប់� �ប�៉ ង7ើម្ប ីលុបបំ	 ត់� ព

�� ី�� ��ល� '� ភព��ទំ� ស់ � យជួយជន�� ី�� ឲ្យ ទទួល 	 នផល�� 

កំ:ើន �̂ដ្ឋ កិច្ច  និង� រអភិវឌ្ឍ សតវត្ស របស់� សីុ'� កបH � យ 

សមធម៌។ ឯកឧត្ត មបណs តិស� t រ្យ ក៏	 នបÂ�  ក់ផង��រm  7ើម្ប ីសU�  ច 

	 ននូវកិច្ច � រ� ំង��ះ សន្ត ិ� ព សន្ត ិសុខ និងស្ថ ិរ� ព នª 	 យ@ |�

� មូល��  នS� ឹះស��  ប់� រក0 ង� តិ ��ល¨� ©វ|�រក»  ឲ្យ ~ ង|�	 ន។

ឯកឧត្ត ម សួស យ8ារ ៉ា អ្ន កតំ5 ង� 1� ្ត  ក្ន ុង� មអនុ'� � ន� ន់ខ្ព ស់ 

��យុវជន ICAPP ¨� ©វ	 នអÕ្ជ ើញ�្វ ើ� អ្ន កសh� បសh� Ìល@ ក្ន ុងកិច្ច  

'� ជុំ�ើកទី ៣ ស្ត ីពីយុវជន ICAPP ��  ម'� � នបទ តួ� ទីរបស់អ្ន ក នª 

	 យវ័យ±្ម �ងក្ន ុង� របp្ក ើតសហគមន៍� សុី ។ ö�ទិ� យុវជនក៏	 ន¶ើកទូ-

� យឲ្យ ! ន� រពិ� ក»  �៉ ងចំហពីទស្ស នៈ��� រ�្វ ើដំ:ើរ  yz  ះH រក 

� របp្ក ើតសហគមន៍� សុី Pើយតំ5 ងយុវជនមកពីS� ប់តំបន់	 ន�្វ ើ  

បទអន្ត � គមន៍។ � យ� �កយុវជនស��  ប់តំបន់� សុី� � ្ន �យ៍¨� ©វ	 ន

}្ល �ង� យ� ក សុខ សូ� ន (អគ្គ ��~ ធិ� ររង� ជរ��  ភិ	 ល)។ ក្ន ុង 

ឱ� សB ះ ឯកឧត្ត ម សួស យ8ារ8ា ក៏	 ន�ើកrើងm � របp្ក ើតសហ-

គមន៍� សីុ �̈ ©វ|�t ប់«្ត ើម*�ញពី� របp្ក ើតអត្ត សÂ្ញ  ណ� សុីមួយ និង� 

� រពិត5 ស់� រចូលរួមរបស់យុវជន គឺ� កa¤  t ំ	 ច់7ើម្ប ីសU�  ចនូវ

¶�សកកម្ម � ំង��ះ ។ ក្ន ុង� ម� ជំ� ន់បន្ត ö�នរបស់ ICAPP អ្ន កនª -   

	 យវ័យ±្ម �ង	 ន¶្ត ���  ចិត្ត m នឹង'� � ន់~�  ប់នូវគតិបណs តិរបស់អ្ន កជំ� ន់ 

មុន និង� ល� រណ៍ធម្ម នុញ្ញ របស់ ICAPP 7ើម្ប ីបp្ក ើត� ö�ទិ� មួយ 

ស��  ប់vd  ស់ប្ត ូរª បល់ និងបp្ក ើត� ប5្ខ  ញក្ន ុងចំ� មអ្ន កនª -

	 យវ័យ±្ម �ង និងជំរុញវប្ប ធម៌អហិង»   � រពិ� ក»  អន្ត រ0 ស�  និងអន្ត រ-

វប្ប ធម៌7ើម្ប ីរស់@ ក្ន ុងសន្ត ិសហវិជ្ជ ! ន និងវិបុលសុខរួមÖj  ក្ន ុងS� Ì0 រ

��ទ្វ ីប� សុីãើង��ះ។ 

អង្គ សន្ន ិ	 តក៏	 នផ្ត ល់� ទិ� ពដល់ö�ទិ�  ស្ត ីពីតួ� ទី1� ្ត ីផង��រ        

��ល	 នអនុÂ្ញ  តឲ្យ តំ5 ង1� ្ត ីមកពីS� ប់មជ្ឈ ��  ន }្ល �ងអំពីទស្ស នៈ 

និងតួ� ទី1� ្ត ីក្ន ុងសង្គ ម ពិ^�ស¿ គ្ម ិននីមួយៗ	 នt ប់� រម្ម ណ៍~d  ំង�ើ

� របំ	 ត់អំZើហិង»  �ើ1� ្ត ី និង� រជួញដូរ1� ្ត ី និងកុ! រ@ ក្ន ុងតំបន់៕

គណៈ'� តិភូចូលរួមក្ន ងុមG សន្ន 	ិ ត�ើកទី៨របស់ ICAPP @ ទី�� ងុកូឡំបូ 
'� e�ស1� លី;្ក   � Ï្ង �ទី១៨-២១ Ú�កÂ្ញ   ij   ំ២០១៤
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Ï្ង �ទី ២០ Ú�តុ�  ij   ំ២០១៤ � ក ជំ� វ =៉ាន សំអន ឧប� យករដ្ឋ ម"� ្ត  ីរដ្ឋ ម"� ្ត ី�ី� សួង ទំ� ក់ទំនង  
� មួយរដ្ឋ ស� -�� ទឹ្ធ ស�  និងអធិ� រកិច្ច  ស! ជិ� គណៈអចិ9្ត �  យ៍គណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  ល 	 នទទួលជួប 
សំ:�ះសំ5 ល� មួយកÂ្ញ   ស៊ន ^ៀវមីុ  កីå � រិនីកម្ព �ុ ��លទទួល	 នជ័យ� ភី"�� យ! ស@  
ក្ន ងុ� រ'� កួតកីå � សីុ�ើកទី ១៧ @ '� e�សកូQ៉� �្ន �ក%��   ន់ដូ។ ក្ន ងុឱ� សB ះ ក្ន ងុ� មស! គម 
� រី7ើម្ប ីសន្ត �ិ ព និងអភិវឌ្ឍ ន៍ � កជំ� វ	 នផ្ត ល់ថវិ�  �ើកទឹកចិត្ត ដល់កÂ្ញ   ស៊ន ̂ ៀវមីុ  ចំនួន ២០០០ 
ដុ�d  រ ។

Ï្ង �ទី ១១ Ú�តុ�   ij  ំ ២០១៤ ឯកឧត្ត ម ý ត ឈន់ ឧប� យករដ្ឋ មÿ្ត � ី'� t ំ� រ ស! ជិកគណៈ              
អចិ9្ត �  យ៍គណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  លគណបក្ស '� � ជនកម្ព ុ�  និង� កជំ� វ �� ម� ំងបុ½�  បុ¨� ី 1 '� ុស 
1 1� ី រួមនឹងមិត្ត : តិស5្ខ  ន 	 នដ; ្ហ �អង្គ កឋិន� នH � ន់វត្ត ¿ លកñ្ស �ង ឃ ុំកំពង់ដំរី 1� ុកឆ្ល ូង À�ត្ត  
�� *�ះ។ អង្គ កឋិនទទួល	 នបច្ច ័យចំនួន ១៨០ � នQៀល។

Ï្ង �ទី ១៦ Ú�តុ�   ij  ំ២០១៤ ឯកឧត្ត ម អ៊ុក Ŭ៉ ប៊ុន ស! ជិកគណៈអចិ" � ្ត ៃយ៍គណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  ល 

គណបក្ស '� � ជនកម្ព ុ�   រដ្ឋ ម" � ្ត ី�� សួងកសិកម្ម រុ� ?  '� ! ញ់ និង��0 ទ 	 នអÕ្ជ ើញចូលរួមទិ¿ ^្ប ៀង

� G រពិភព� កij  ំ ២០១៤ ��ល� ij  ំអន្ត រ� តិ��កសិកម្ម � លក្ខ ណៈS� Ì0 រ ��  ម'� � នបទ កសិកម្ម  

� លក្ខ ណៈS� Ì0 រ ចិញ្ច ឹមពិភព� ក និង 

}� រក»  ភព��នដី  @ ក្ន ុងបរិö�ណ0 �  ឃ ុំ 

អូរឬស្ស ី 1� ុកកំពង់¨� å ច À�ត្ត កំពង់-

ij  ំង។

Ï្ង �ទី១៧-១៩ Ú�តុ�  ij  ំ២០១៤ ឯកឧត្ត មបណs ិត ងួន ញិុល អនុ'� � នទី ២ រដ្ឋ ស�   ស! ជិក 

គណៈអចិ9្ត �  យ៍គណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  លគណបក្ស '� � ជនកម្ព ុ�  '� � ន�� ុម� រ; រmj  ក់ក5្ខ  លចុះ 

ជួយÀ�ត្ត កំពង់ធំ 	 នអÕ្ជ ើញ� អធិបតីក្ន ុងពិធី'� 5 ំងទូក ង @ mj  ក់À�ត្ត  7ើម្ប ី* � ៀមលក្ខ ណៈចូលរួម 

ក្ន ុង�� ះ� ជពិធីបុណ្យ អំុទូក លយ'� ទីប អកអំបុក និងសំពះ�� ះÚ� @ � ជ� នីភ្ន ំZ�ញ � Ï្ង �ទី ៥.៦.៧ 

Ú�វិច្ឆ ិ�  ij  ំ ២០១៤ ។ ក្ន ុងឱ� សB ះ��រ ឯកឧត្ត មបណs ិត ងួន ញុិល 	 នអÕ្ជ ើញm   យបង្គ ុំ�� ះសង្ឃ   

និងជួបសំ:�ះសំ5 ល� មួយកីå ករអំុទូក ��ល� ទូកពិ^�សចំនួន ៣ របស់ឯកឧត្ត មបណs ិត គឺទូក 

@£  ះ ù�នសិរី! នជ័យ ស្ថ ិតក្ន ុងវត្ត ù�នសិរី ស;្ក  ត់1� យ៉ូវ �� ុងស្ទ ឹងù�ន ទូក@£  ះ %�& ù�នជ័យ 

ស្ថ ិតក្ន ុងវត្ត ក្ត ីដូង ឃ ុំក្ត ីដូង 1� ុកកំពង់0   យ និងទូក@£  ះស្ទ ឹងù�ន! នជ័យ ស្ថ ិតក្ន ុងវត្ត ù្ល �ង ឃ ុំក្ត ីដូង 

1� ុកកំពង់0   យ ។  ឯកឧត្ត មបណs ិត ងួន ញុិល 	 នចំ5 យvÃ  ល់ឧបត្ថ ម្ភ ដល់គណៈកម្ម � រQៀបចំបុណ្យ  

� តិ-អន្ត រ� តិÀ�ត្ត កំពង់ធំ ��ល	 នQៀបចំពិធី'� 5 ំងទូកងmj  ក់À�ត្ត នូវថវិ� ចំនួន ២.០០០ ដុ�d  រ និងមី ២០ ±�សធំ ។ '� � �នបច្ច ័យ1 អធិ� រវត្ត � ំងបីក្ន ុងមួយវត្ត  

១.០០០ ដុ�d  រ ។ ឧបត្ថ ម្ភ កីå ករអំុទូកពិ^�ស� ំងបីចំនួន ៣០០ � ក់ គឺF  ៣០០ � វ ៣០០ មួក ៣០០ 0 រុង ៣០០ និងថវិ� ក្ន ុងមួយ� ក់ចំនួន ៤០.០០០ Qៀល។

t ប់ពីÏ្ង �ទី ១៤ ដល់ ១៨ Ú�តុ�  ij  ំ 
២០១៤ ឯកឧត្ត ម បូ៊ ថង ស! ជិកគណៈ 
អច9ិ ្ត �  យ៍គណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  ល '� � ន 
�� ុម� រ; រmj  ក់ក5្ខ  ល ចុះជួយÀ�ត្ត  
រតនគិរី និង� កជំ� វ 	 នផ្ត ួច«្ត ើមពិធី         

បុណ្យ កឋិន� ន7ើម្ប ី'� មូលបច្ឆ ័យក0 ងសមិទ្ធ ផល� � ក្ន ុងវត្ត 0 មគ្គ ីរត� � ម (វត្ត ភូមិថី្ម ) ស្ថ ិត@ ភូមិ 
ថី្ម  ស;្ក  ត់å 	 ន^ៀក �� ងុ	 នលុង À�ត្ត រតនគិរី ។  បច្ឆ យ័��លទទួល	 នសរុបចំនួន ៣២ � នQៀល  ។ 
ឯកឧត្ត ម	 ន� �កអំ� យដល់សិស»  នុសិស្ស ចំនួន ៦០ � ក់ ក្ន ុង!j  ក់ៗ^ៀវH  ២ ក  ល បិ៊ច ២ 7ើម 
ថវិ�  ៥ Í ន់Qៀល។  ជូន� កS� © អ្ន កS� © ៥ � ក់ ក្ន ុង!j  ក់ៗទទួល	 ន ៣  មុឺនQៀល និង	 ន អÕ្ជ ើញចូល
រួមក្ន ុងពិធីបុណ្យ កឋិន� ន��លផ្ត ួច«្ត ើម7�ាយឯកឧត្ត ម ថង ស វុន អភិ	 ល��គណៈអភិ	 លÀ�ត្ត រតនគិរី 7ើម្ប ី'� មូលបច័្ឆ យក0 ងសមិទ្ធ ផល� � ក្ន ុងវត្ត � រញ្ញ � ម 
ស្ថ ិត@ 1� ុកលំv ត់ À�ត្ត រតនគិរី ។ ឯកឧត្ត ម  ប៊ូ ថង 	 នអÕ្ជ ើញ� អធិបតី� ពក្ន ុងកិច្ច '� ជំុផ្ស ព្វ ផ»  យបូកសរុបលទ្ធ ផល� រ; ររយៈZ�ល ៩ Ú� ij  ំ ២០១៤ និងទិស
� ស��  ប់អនុវត្ត � រ; របន្ត  @ 0 ល'� ជំុគណបក្ស À�ត្ត រតនគិរី េ� យ! ន� រអÕ្ជ ើញចូលរួមពីឯកឧត្ត ម ប៊ូ ឡ ំ ត5ំ ង� 1្ត � À�ត្ត រតនគិរី ឯកឧត្ត ម មួង ប៉យ 
'� � ន�� ុម'� ឹក»  À�ត្ត  និងឯកឧត្ត ម ថង ស វុន អភិ	 ល��គណៈអភិ	 លÀ�ត្ត  ្រ ពម� ំងមន្ទ ីរជំុវិញÀ�ត្ត  និង�� ុម� រ; រmj  ក់À�ត្ត ចុះជួយ1� ុក� ំង ៩ ។

Ï្ង �ទី ២ Ú�តុ�  ij  ំ២០១៤ ឯកឧត្ត ម មិន ឃិន  រដ្ឋ ម" � ្ត ី�� សួងធម្ម � រ និង0 ស�  ស! ជិកគណៈក!£  -
ធិ� រក5្ខ  លគណបក្ស '� � ជនកម្ព ុ�  �� ម� ំង�� ុមហ៊ុនម៉ុងឫទ្ធ ី និង�� ះសង្ឃ  	 ន� ំយកអំ� យ�  
� � ឿងឧប� គបរិ� គ និងស! 6  រÑ� ើÓ�  ស់មួយចំនួន ផ្ត ល់ជូនបÂ �  � រ��  នទ័ពបញ្ជ ូន0 រ ស្ថ ិត@ ស;្ក  ត់ 
កBÃ  ក ខណs ¥ ធិù�នជ័យ � ជ� នីភ្ន ំZ�ញ ។
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Ï្ង �ទី ១១ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ ឯកឧត្ត ម សុខ េផង រដ្ឋ ��~ ធិ� រ�� សួងសុ~ ភិ	 ល 
ស! ជិក�� ុម� រ; រគណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  លគណបក្ស '� � ជនកម្ព ុ� ចុះÀ�ត្ត a ��វ 	 ន
អÕ្ជ ើញចូលរួមö�ទិ� 0 � រណៈរ¿ ងmj  ក់ដឹក� ំÀ�ត្ត  � មួយមÿ្ត � ីS� ប់លំ� ប់mj  ក់របស់ 
1� ុកគីរីវង់ ។

Ï្ង �ទី ១៨ Ú�តុ�   ij  ំ ២០១៤  ឯកឧត្ត ម  វង សូត  រដ្ឋ មÿ្ត � ី�� សួងសង្គ មកិច្ច  អតីតយទុ្ធ ជន 
និងយុវនីតិសម្ប �  ស! ជិកគណៈក!£  ធិ� រក5្ខ  លគណបក្ស  '� � ជនកម្ព ុ�  
	 នអÕ្ជ ើញសួរសុខទុក្ខ  និង� �កអំ� យដល់កុ! រកំK �  @ បុរី� រក និងកុ! រ� តិ 
@ ភូមិដំ5 ក់ធំ ៣ ស;្ក  ត់ស្ទ ឹង! នជ័យ ខណs ! នជ័យ � ជ� នីភ្ន ំZ�ញ។

Ï្ង �ទី២ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ ឯកឧត្ត ម  p៉ា    ធនិន  អភិ	 លÀ�ត្ត ¥ ធិ0 ត់  	 នផ្ត ល់

បណ ្ណ កម្ម សិទ្ធ ដីធ្ល ីជូន'� � ជនចំនួន ៣៥២ S� Ì0 រ@ ភូមិ បឹងឈូក និងភូមិ បឹង�� 0 ំង�ើ 

និងបិទផ»  យឯក0 រទិន្ន ន័យក  លដី@ ភូមិ  កំពង់�� 0 ំង��  ម និងភូមិí�  ក្ត ី��  ម 

ឃ ុំក:្ណ ៀង 1� ុកក:្ណ ៀង À�ត្ត ¥ ធិ0 ត់។

Ï្ង �ទី១៥ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ � ក dាវ ពិសិដឋ  ស! ជិក�� ុម� រ; រយុវជនគណ-

បក្ស mj  ក់ក5្ខ  លចុះជួយ1� ុកព: L �  ក ទទួលបន្ទ ុកឃ ុពំZ�ល 1� ុកព: L �  ក À�ត្ត ត្ប ូង-

ឃ ្ម ុំ និង�� ុម� រ; រ0j  ក់� រគណបក្ស ឃ ុំពZ�ល 1� ុកព: L �  ក À�ត្ត ត្ប ូងឃ ្ម ុំ 	 នអÕ្ជ ើញ

� អធិបតីក្ន ុងពិធីបញ្ច ុះបឋមស�ិ 0 ងសង់0j  ក់� រគណបក្ស ឃ ុពំZ�ល 1� ុកព: L �  ក 

À�ត្ត ត្ប ូងឃ ្ម ុំ ែដល! នប�្ខ  យ ១២ ô៉�¨�  ទទឹង ៩ ô៉�¨�  កម្ព ស់ ៦ ô៉�¨�  0 ងសង់ 

�ើបរöិ�ណដីទំហំ ១៨ គុណនឹង ៣៦ ô៉�¨�  និងបញ្ច ប់� រ0 ងសង់ក្ន ុងរយៈZ�ល ៣ Ú� ។ 

 Ï្ង �ទី០៥ Ú�តុ�  ij  ំ ២០១៤ ឯកឧត្ត ម ម៉ម បុ៊នន ង អនុ'� � នទី ២ គណៈអចិ9 ្ត �  យ៍គណៈ

ព� � ឹងមូល��  ន1� ុកក5្ខ  លស្ទ ឹង-1� ុក�ៀន0   យ À�ត្ត ក5្ខ  ល 	 នអÕ្ជ ើញ� អធិបតីក្ន ុងពិធី 

'� � ស��សh� Ìល និង|�ងa ងំគណៈព�� ងឹមូល��  នឃំុ� ក �̈ ប់ 1� កុក5្ខ  លស្ទ ងឹ À�ត្ត ក5្ខ  ល ។  

ក្ន ុងZ�លB ះ ឯកឧត្ត ម	 នឧបត្ថ ម្ភ ដល់ស! ជិក�� ុម� រ; រព� � ឹងមូល��  នភូមិ� ំង៩ "�ឃ ុំ និងមÿ្ត � ី 

ប៉ូលីសចំនួន ១២៧ � ក់ � យ!j  ក់ៗទទួល	 នទឹកÓ�  ក់ចំនួន ២០០០០ Qៀល ។ ឯកឧត្ត ម ម៉ម 

ប៊ុនន ង 	 នបន្ត ចុះពិនិត្យ '� å យ រំ� ះទឹកមួយកñ្ល �ង�  ៣ ភូមិ គឺភូមិR �  ករ�  ស្ថ ិតក្ន ុងឃ ុំR �  ករ�  

ភូមិ¨� ស់ ស្ថ ិតក្ន ុងឃ ុំV �   និងភូមិ� ក�� ីង ស្ថ ិតក្ន ុងឃ ុំ� ក¨� ប់ 1� ុកក5្ខ  លស្ទ ឹង À�ត្ត ក5្ខ  ល                       

េ� យឯកឧត្ត ម	 នចំ5 យថវិ� vÃ  ល់ខ្ល ួនចំនួន ២០០ ដុ�d  រ� "�រិក េលី� � ឿងច�� � យ'� å យ

ជួយរំ� ះទឹកកំុឱ្យ ទឹកលិច ភូមិ ផ្ទ ះ និងõ�  ចំ� ររបស់បងប្អ ូន'� � ពលរដ្ឋ  ។ 

@ Ï្ង �ទី៤ Ú�តុ�  ij  ំ២០១៤ ឯកឧត្ត ម សួស យ8ារ8ា អ្ន កតំ5 ង� 1� ្ត មណs ល�� ះវិG រ 
អÕ្ជ ើញ� អធិបតីចូលរួមÓ�  រព្ធ ពិធី1� ង់�� ះ និង¶ើក�� ះ��¨� �� ះពុទ្ធ រូបចំនួន៣អង្គ  ��ល 
និមន្ត មកតំកល់ក្ន ុង0 � i ន់ ក្ន ុងវត្ត មរតក%�& បុរីស្វ រៈ ! ន'� ភពពី�� ះអង្គ កុកសB X   
�� ះអង្គ ភ្ន ំ�  និង�� ះអង្គ � កឆ្ល កក0 ងក្ន ុងរច� បថ	 យ័ន។

ពិធី��ះ ! ន�� ះសង្ឃ និមន្ត មកពីវត្ត ចំនួន៤ និង! ន� រអÕ្ជ ើញចូលរួមពីអភិ	 ល�� 
គណៈអភិ	 លÀ�ត្ត �� ះវិG រ '� � ន� � �  ធរ� តិ�� ះវិG រ អ្ន កតំ5 ង� 1� ្ត À�ត្ត �� ះវិG រ 
�� ុម'� ឹក»  À�ត្ត  និង'� � ពលរដ្ឋ '� ! ណ២០០� ក់	 នចូលរួម'� កប� យក្ត ីរីក� យ។
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ចំណ�លពន្ធ 
 រ�ក�្ញ    ៈ

អគ្គ � យក��  នពន្ធ � រ���� សួង^�ដ្ឋ កិច្ច  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ	 នឲ្យ ដឹងm  

@ ក្ន ុងÚ�កÂ្ញ  ij  ំ ២០១៤ ��ះ ពន្ធ � ររក	 នចំណfលពន្ធ ចំនួន� ង    

៣១៧,៨៨ Í ន់� នQៀល ឬ'� ! ណ ៧៩,៥ � នដុ�d  រ� "�រិក។ ចំនួន 

��ះ	 នប;§  ញឲ្យ Ýើញm ! នកំ:ើន ១០,៨% ¶ើÑ� ៀប�ៀបនឹងចំណfល 

'� t ំÚ�កÂ្ញ  � ij  ំ ២០១៣ ។

� យ� �កក្ន ុងរយៈZ�ល ៩ Ú� ��ij  ំ��ះ ពន្ធ � ររកចំណfល	 នសរុប 

្̂ម ើនឹង ៨០,៦% ��� ល� កំណត់ក្ន ុងច  ប់ថវិ�  ក្ន ុងB ះថវិ� រដ្ឋ  

សU�  ច	 ន ៨១,៩% និងថវិ� mj  ក់��  ម� តិសU�  ច	 ន ៧២,៥%។ 

¶ើÑ� ៀប�ៀបនឹងរយៈZ�លដូចÖj  ��ij  ំ ២០១៣ គឺចំណfល ៩ Ú���ij  ំ 

២០១៤ ! នកំ:ើន^្ម ើនឹង ១៨,២ %។

¶ើa ម� រវិ� គ'� î�ទពន្ធ Ýើញm  ចំណfលក្ន ុងij  ំ ២០១៤ ! ន� រ 

±ើនrើងS� ប់'� î�ទពន្ធ  ក្ន ុងB ះ'� î�ទពន្ធ សំ~ ន់ៗ��ល! ន� រ±ើន

rើង! នដូច�  ពន្ធ �ើÓ�  ក់¶ៀវត្ស រ៍±ើនrើង'� ! ណ ៣០,៦%។ ពន្ធ  

�ើÓ�  ក់ចំ:�ញ±ើនrើង'� ! ណ ២៦,៧%។ � ករ�ើតú្ល �បñ្ថ �ម 

±ើនrើង'� ! ណ ១៣,៩% និង� ករពិ^�ស±ើនrើង'� ! ណ         

១០,៩ %។

¶ើពិនិត្យ a មវិស័យក៏Ýើញm  ចំណfលក្ន ុងij  ំ ២០១៤ ! ន� រ±ើន 

rើង ្̂ទ ើរS� ប់សកម្ម � ព ក្ន ុងB ះ��្ន ក^�¿ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ±ើនrើង'� ! ណ 

២១,៣%។ ទូរគម� គមន៍±ើនrើង ៣,៧%។ �្ន �ក0o  បត្យ កម្ម  និង 

សំណង់±ើនrើង ៦៣,៧%។ ផលិតî�សជ្ជ ៈ±ើនrើង១៧,៣% ។ �្ន �ក 

ផលិត� � ឿងÑ� ើÓ�  ស់±ើនrើង ៣២,៤%។�្ន �កផលិតស"្ល ៀកបំÍ ក់ 

±ើនrើង  ៤៥,៣៥%។ នីហរ័ណ� ហរ័ណ±ើនrើង ១៣,៩%។ �្ន �ក 

ស5 ្ឋ  Ö រ ផ្ទ ះសំ5 ក់±ើនrើង ៤៦%។�្ន �កផលិតmj  ំជក់±ើន៣,៨%។

លក់î�សជ្ជ ៈ±ើន៣៣,៦%។ ផលិតម្ហ ូប� G រ±ើនrើង៧៧,៧%។�្ន �ក

លក់សំ� រៈ� រិ� ល័យ±ើនrើង ៤៣,៣%។�្ន �កលក់� � ឿងយន្ត ±ើន

rើង៦០,៩%និង�្ន �កលក់ឱសថ±ើនrើង១៨៣,៤% និង� � ឿងសំណង់

ក៏±ើនrើង~d  ំងរហតូដល់ ១១៥៨,២%។ 

ចំនួន� នយន្ត ចុះបញ្ជ ីរយៈ�ល ៩ �  ៈ

 � យក��  នដឹកជញ្ជ ូនផ្ល ូវ� ក���� សួង0 � រណ� រ និងដឹក 

ជញ្ជ ូន	 នបÂ �  ក់m  រថយន្ត  និងមូ៉តូ��ល	 នចុះបញ្ជ ី¨� ឹម¨� ©វក្ន ុងរយៈ  

Z�ល ៩ Ú�ij   ំ២០១៤ ��ះ ! នចំនួន ២៥២ ០០៦ � � ឿង ក្ន ុង��ះ! នរថយន្ត  

ចំនួន ៣២ ០១៦ � � ឿងនិងមូ៉តូចំនួន ២១៩ ៩៩០ � � ឿង។ ចំនួន� ន 

យន្ត ��ល	 នចុះបញ្ជ ី��ះ ¶ើÑ� ៀប�ៀបរយៈZ�លដូចÖj  ��ij  ំ២០១៣

Ýើញm ! ន� រ±ើនrើងចំនួន ២៩ ៧៦៧ � � ឿងឬ ្̂ម ើនឹង១៣,៣៩%។

រយៈZ�ល ៩ Ú���ះ មូ៉តូ±ើនrើង ២៩១៩២ � � ឿង^្ម ើនឹង ១៥,២៩% 

និងរថយន្ត ±ើនrើង ៥៧៥ � � ឿង^្ម ើនឹង ១,៨២%។

បច្ច ុប្ប ន្ន  � នយន្ត ��លកំពុង�្វ ើច� ចរ@ �ើផ្ល ូវ0 � រណៈក្ន ុង�� ះ

� � 5 ច�� កម្ព ុ� ! ន'� ! ណ ២,៧ � ន� � ឿង ក្ន ុង��ះ! នមូ៉តូចំនួន 

២,៥ � ន� � ឿង។ តួ��ខ��ះមិន	 នគិតបញ្ច ូល� នយន្ត ��ល	 នចុះ

បញ្ជ ី@ �� សួង� រÍ រ� តិ និង�� សួងមG Y ្ទ �B ះe�។

ទំហំ! ណិជ្ជ កម្ម កម្ព ុ( -) *រិករយៈ�ល ៨ � ៈ

ª ងa មតួ��ខពី� រិ� ល័យស្ថ ិតិÍ ណិជ្ជ កម្ម � "�រិក	 នឲ្យ ដឹង

m  ទំ� ក់ទំនងÍ ណិជ្ជ កម្ម រ¿ ងកម្ព ុ�  និង� "�រិក@ ក្ន ុងរយៈZ�ល ៨ Ú� 

ij  ំ ២០១៤ ��ះ ! នទំហំ ២ ១០៨,៨ � នដុ�d  រ គឺ! ន� រ±ើនrើង 

'� ! ណ ៦,១៨% �ៀបនងឹរយៈZ�លដ��ល� លពីij   ំ២០១៣ ��ល! ន 

ទំហំទឹកÓ�  ក់សរុប ១ ៩៨៦ � នដុ�d  រ។ 

ទំហំÍ ណិជ្ជ កម្ម សរុបរ¿ ងកម្ព ុ�  និង� "�រិក@ ក្ន ុងរយៈZ�ល��ះ   

±ើនrើង'� ! ណ ១២២,៨ � នដុ�d  រ ក្ន ុងB ះកំ:ើន��� រ� ំ*�ញ

ទំនិញកម្ព ុ� H � ន់� "�រិកក៏±ើន និងទំនិញ��ល� "�រិក� ំ*�ញមក

� ន់'� e�សកម្ព ុ� វិញ ក៏! ន� រ±ើនrើងផង��រ។

� រ� ំ*�ញរបស់កម្ព ុ� H � ន់ទីផ»  រ� "�រិក ±ើនrើង'� ! ណ 

៥៨,៦ � នដុ�d  រ ឬ'� ! ណ ៣,២១%។ រយៈZ�ល ៨ Ú�ij  ំ��ះកម្ព ុ� 

� ំ*�ញH � "�រិក! នតú្ល � ១ ៨៨៣,៣ � នដុ�d  រ ។ រយៈZ�លដូចÖj   

� លពីij  ំ ២០១៣ ! នចំនួន ១ ៨២៤,៧ � នដុ�d  រ។

� យ� �ក ស��  ប់ទំនិញ��ល� "�រិក� ំ*�ញមក� ន់'� e�ស       

កម្ព ុ� វិញ! នកំ:ើនរហូតដល់H ៣៩,៨៨%។ រយៈZ�ល ៨ Ú�ij  ំ��ះ

� "�រិក� ំ*�ញមក� ន់កម្ព ុ� ! នតú្ល � ២២៥,៥ � នដុ�d  រ ខណៈ��ល 

� ij  ំH មិញក្ន ុងរយៈZ�លដូចÖj  ! ន¨� ឹម|� ១៦១,២ � នដុ�d  រ ។

រហូតមកដល់Z�ល��ះ � "�រិកគឺ� ទីផ»  រ� ំ*�ញដ៏សំ~ ន់របស់     

កម្ព ុ� ។ � លពីij  ំ ២០១៣ ទំហំÍ ណិជ្ជ កម្ម សរុប'� e�ស� ំងពីរ! ន  

តú្ល �'� ! ណ ៣ ០១២,៨ � នដុ�d  រ ក្ន ុងB ះទំនិញកម្ព ុ� � ំ*�ញ! ន

តú្ល �  ២ ៧៧១,៦ � នដុ�d  រ។ ចំÒ�កទំនិញ��ល� "�រិក� ំ*�ញមក

� ន់កម្ព ុ� ! នតú្ល � ២៤១,២ � នដុ�d  រ ។ 

ទំនិញ��លកម្ព ុ� � ំ*�ញH � ន់ទីផ»  រ� "�រិក ! នដូច�  ផលិត-

ផលឧស»  ហកម្ម � ត់7�រ និងù្ប �កÞើង ផលិតផលកសិកម្ម  ដូច� អង្ក រ។

ចំÒ�កកម្ព ុ� � ំចូលពី� "�រិកមកវិញ! នដូច�  � នយន្ត  � � ឿង!៉ -

សុីន mj  ំនិងបរិ� ?  Z�ទ្យ  � 7ើម។

វិស័យធ2 3 ររយៈ�ល ៨ �  ៈរថយន្ត  និងមូ៉តូ��លច� ចរណ៏�ើដងផ្ល ូវ  

! នចំនួន±ើនrើងឥតឈប់ឈរ
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ធ� Ö រ� តិ��កម្ព ុ� បÂ �  ក់m  គិតមក¨� ឹមÚ�សីG ij  ំ ២០១៤ ��ះ 

 � ព្យ សកម្ម ��ធ� Ö រ	 ន±ើនrើងដល់'� ! ណ ១៥ Í ន់� នដុ�d  រ 

� "�រិក គឺ±ើនrើង'� ! ណ ៧២ ដង �ៀបនឹង ២០ ij  ំមុន។ទំហំទឹកÓ�  ក់ 

បÕ្ញ ើ	 ន±ើនrើងដល់'� ! ណ ៩ Í ន់� នដុ�d  រ ^្ម ើនឹង១២៨ ដង    

និងទំហំឥណ� ន	 ន±ើនrើងដល់'� ! ណ ៨ Í ន់� នដុ�d  រ ̂ ្ម ើនឹង 

១៣៦ ដង ។  � ព្យ សកម្ម ក្ន ុងវិស័យធ� Ö រ^្ម ើនឹង'� ! ណ៩៣%�� 

ផ.ស.ស(ផលិតផលសរុបក្ន ុង1� ុក)PើយÓ�  ក់បÕ្ញ ើ^្ម ើនឹង៥២%និង 

ឥណ� ន^្ម ើនឹង ៤៧%។

រីឯ'� ព័ន្ធ ទូ� ត់! នលក្ខ ណៈទំ�ើប� ន់សម័យដូចប5្ខ  '� e�សក្ន ុង

តំបន់��រ � យS� ឹះ0o  នធ� Ö រ� ំងអស់ព� � ីកប5្ខ  ញ^�¿  និងផលិត 

ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ខ្ល ួន ដូច� � រ±ើនrើង��^�¿ ដកÓ�  ក់� យស្វ ័យ

'� វត្ត ិa ម!៉ សុីន ATM � យÑ� ើប័ណ ្ណ ឥណ� នពន្ធ  និងប័ណ ្ណ ឥណ� ន

�̂¿ ទូ� ត់� យ!៉ សុីនឆូត� ត(POS) និង^�¿ ធ� Ö រa មទូរស័ព្ទ  

ចល័ត� 7ើម។

គិត �̈ ឹមÚ�សីG ij  ំ��ះ@ ទូ� ំង'� e�ស '� ព័ន្ធ ធ� Ö រកម្ព ុ� ! ន 

!៉ សុីន ATM ចំនួន ៨៨៦ កñ្ល �ង �ៀបនឹងij  ំ ២០០៥ ! ន|�មួយកñ្ល �ង 

ប៉ុ�Ô  ះ។ ប័ណ ្ណ ឥណ� នពន្ធ ! នចំនួន ១,២៣ � ន ប័ណ ្ណ ឥណ� ន! ន 

ចំនួន ៣០ មឺុន !៉ សុីនឆូត� តចំនួន ៥ ៦១៣ និងបុ៉ស្ត ិ៍ ̂ �¿ «្ទ �រÓ�  ក់វីង

! ន�j  ក់; រចំនួន ១.៩២៧ កñ្ល �ង និង! នចំនួនអ្ន កÑ� ើÓ�  ស់'� ! ណ  

៥៣ មឺុន� ក់។

វិស័យ4 ត់7ររយៈ�ល ៩ �  ៈ

ª ងa មរ	 យ� រណ៍របស់�� សួងឧស»  ហកម្ម  និងសិប្ប កម្ម ស្ត ីពី

សកម្ម � ព� រ; ររយៈZ�ល ៩ Ú�ij  ំ ២០១៤ 	 នប;§  ញm  តú្ល �សរុប 

បរិ! ណផលិតផលក្ន ុងរយៈZ�ល ៩ Ú� ! នចំនួន ៤ ៧៣០ � នដុ�d  រ 

� "�រិក ក្ន ុងB ះ ឧស»  ហកម្ម បU� ើទីផ»  រក្ន ុង1� ុក! នចំនួន ៧៤០ � ន 

ដុ�d  រ។ ��  ពី��ះគឺ� ឧស»  ហកម្ម � ំ*�ញ (� ត់7�រស"្ល ៀកបំÍ ក់ 

ù្ប �កÞើង និង«្ស �ងៗ)! នចំនួន ៣ ៩៩០ � នដុ�d  រ។ ដូ*្ន �ះតú្ល �សរុប 

បរិ! ណផលិតផល! នកំ:ើន ១១% ��លរួម! នចំនួន ១១% ស��  ប់ 

ឧស»  ហកម្ម � ំ*�ញ និង ១១,៥% ស��  ប់បU� ើទីផ»  រក្ន ុង1� ុក ¶ើ�ៀប 

នឹងij  ំ ២០១៣ ក្ន ុងរយៈZ�លដូចÖj  ។

� រចុះបញ្ជ ីÛ ងច�� @ �� សួងឧស»  ហកម្ម  និងសិប្ប កម្ម ! នចំនួន 

១៤៩ Û ងចក ្រ ̂ ្ម ើនឹងកំ:ើន ២១% ¶ើ�ៀបនឹងij  ំ ២០១៣ ។ ចំនួន 

Û ងច�� សរុប±ើនrើងដល់ ១ ២៥៧ Û ងច��  គិតមក¨� ឹមÚ�កÂ្ញ   ij  ំ 

២០១៤។ ��  ពី� រចុះបញ្ជ ី �� សួង	 នផ្ត ល់វិÂ្ញ  បនប័¨� អនុÂ្ញ  តឲ្យ  

ដ:ំើ� រÛ ងច�� ចំនួន ៥២ បន្ត វិÂ្ញ  បនប័¨� អនុÂ្ញ  តឲ្យ ដំ:ើ� រÛ ង-

ច�� ចំនួន ៣៤ ប្ត ូរ'� � សថ្ម ីចំនួន ៧ ប្ត ូរទីa ំងចំនួន ៦ ប្ត ូរ� មករណ៍�� ុម-

ហ៊ុនចំនួន ៨ និងទិញ� ព� !×  ស់គ��  ងa មរូប� ព (Acquisittion) 

ចំនួនមួយ ព� � ីកផលិតកម្ម ចំនួន ៤ និង«្ទ �រ� គហ៊ុនចំនួន ១០ ។

មកដល់Z�ល��ះ ពលកម្ម សរុប! នចំនួន ៧៦១ ៣០០ � ក់ គឺ! ន 

កំ:ើនរហូតដល់H  ១៧,៣៨%។ បុ៉ñ្ត �ចំ¥ ះចំនួនពលកម្ម ��ល	 ន 

បp្ក ើតថ្ម ីក្ន ុងរយៈZ�ល ៩ Ú���ij  ំ��ះ � ប់បញ្ច ូល� ំងពលកម្ម ស្ថ ិតក្ន ុង 

គ��  ង��ន� រផងB ះ ! នចំនួន ៧៥ ១៥៣ � ក់ គឺ! ន� រ�d  ក់ចុះ 

បន្ត ិចបន្ត ួច ¶ើÑ� ៀប�ៀបនឹងij  ំ ២០១៣ ក្ន ុងរយៈZ�លដូចÖj   ¶ើ· ះបី

� ចំនួនÛ ងច�� ! ន� រ±ើនrើងក៏� យ។ មូលP�តុ� យ0 រ|�        

Û ងច�� ��ល	 នបp្ក ើតថ្ម ី� Z�ល��ះ � '� î�ទឧស»  ហកម្ម ��\ ្ន � ផ្គ ុំ     

ដំrើង និងម្ហ ូប� G រ�� ើន� ងij  ំកន្ល ងH  ��លពំុសូវÑ� ើÓ�  ស់ក!d  ំង 

ពលកម្ម �� ើន។

ទំហំ! ណិជ្ជ កម្ម កម្ព ុ( និង9គូរយៈ�ល ៨ �  ៈ

�� សួងÍ ណិជ្ជ កម្ម អះ� ងm  ទំហំÍ ណិជ្ជ កម្ម របស់់កម្ព ុ� � មួយនឹង

� �គូគឺ� រ� ំ*�ញ និង� រ� ំចូលសរុបរបស់កម្ព ុ� @ ក្ន ុងរយៈZ�ល៨Ú�

��ij  ំ ២០១៤ ��ះ ! នទំហំទឹកÓ�  ក់� ង ១២ Í ន់� នដុ�d  រ� "�រិក 

¥ ល±ើនrើង� ង ១៥% �ៀបនឹងចំនួនទឹកÓ�  ក់� ង១០Í ន់� ន-

ដុ�d  រ � ij  ំ ២០១៣ ក្ន ុងរយៈZ�លដូចÖj  ។ 

� រ� *ំ�ញរបសក់ម្ព ុ�  ចBd  ះពីÚ�មក� រហតូដលÚ់�សGី  ! នចំនួន 

ទឹកÓ�  ក់� ង ៥ Í ន់� នដុ�d  រ ! ន� រ±ើនrើង'� ! ណ ១៥% ¶ើ 

�ៀបនឹងរយៈZ�លដ��ល� ij  ំ ២០១៣។ ij  ំ ២០១៣ ! នតú្ល �¨� ឹម|� 

៤,៥២ Í ន់� នដុ�d  រ ។

� យ� �កស��  ប់� រ� ំចូលវិញ@ ក្ន ុងរយៈZ�ល៨Ú�ij  ំ��ះ! ន

ទឹកÓ�  ក់ចំនួន ៦,៩០ Í ន់� នដុ�d  រ គឺ±ើនrើង'� ! ណ ១៦ % �ៀប 

នឹងទឹកÓ�  ក់��� រ� ំចូលដូចÖj  � ij  ំ ២០១៣ ��ល! នតú្ល �¨� ឹម|� 

៥,៩៣ Í ន់� នដុ�d  រ ។

អគ្គ ិសនីរយៈ�ល ៨ �  ៈ

�� សួង]៉� និងm មពល	 នបÂ �  ក់m  � រួមគិតមកដល់Ú�សីG  ij  ំ 

២០១៤ ��ះ ប5្ខ  ញផ្គ ត់ផ្គ ង់អគ្គ សិនី��ល	 នអភិវឌ្ឍ រួច	 នS� បដណ្ណ ប់ 

�ើភូមិចំនូន ៧ ៧៥៥ ភូមិ ^្ម ើនឹង ៥៥,១០% ��ចំនួនភូមិសរុបទូ� ំង   

'� e�ស។ ចំ¥ ះ� រត� �  ប់ចរន្ត ឱ្យ អ្ន កÑ� ើÓ�  ស់ (លំ@ ��  ន សិប្ប កម្ម  

� ជីវកម្ម ។ល។)@ ចុងij  ំ ២០១៣ ! ន|� ១ ១៧៥ ៦៧៩ |�មកដល់
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edIm,IbeBa©ósplb:HBal;dl;suxPaBRbCaBlrdæEdlCaGñk

briePaK eqøIytbeTAnwgtRmUvkarcaM)ac;kñúgbuBVehtukarBarsux-

PaBRbCaCn kñúgnItikalTI 5 enH raCrdæaPi)al)anCMruj[RksYg  

]sSahkmμ nigsib,kmμ cab;epþImbegáInkarplitcMNIGahar              

RbkbedaysuvtßiPaBkñúgkRmitsþg;darGnþrCati edaybegáItRkum 

GFikarkic©edIm,IcuHeTARtYtBinitüdl;kEnøgplitpÞal; tamsh-

RKasFuntUc nigmFümenATUTaMgRbeTs.

Cak;Esþg RksYg]sSahkmμ nigsib,kmμ)ancab;epþImbNþúH 

bNþalRKUbegÁalRbmaNCag 40 nak; mkBIsßab½nBak;B½n§ nig 

shRKasplitcMNIGaharmYycMnYn edIm,IeFVICaGñkRbwkSaeya-

bl;dl;shRKasFuntUc nigmFüm RbEhlCag 5 Esnsh-

RKasenATUTaMgRbeTs sMedAQaneTAGnuvtþsuvtßiPaBcMNIGa-

harl¥ Rsbtamsþg;darCati nigGnþrCati.

Ék]tþmeTsrdæmRnþI cm RbsiT§ rdæmRnþIRksYg]sSahkmμ 

nigsib,kmμ )anmanRbsasn_kñúgBiFIebIkvKÁbNþúHbNþalRKU     

begÁalkalBIeBlfμI²knøgmkenHfa vKÁbNþúHbNþalenHCa   

CMhanTI 1 eq<aHeTArkkarRKb;RKgsuvtßiPaBcMNIGaharenARKb;   

shRKasTaMgGs;enATUTaMgRbeTs[manRbsiT§PaBx<s; tam 

ry³karRKb;RKgtamEbbTMenIb edayGñkEdlmanKMrUl¥RtUv                   

beRgónbnþdl;shRKasEdlenAmanPaBTn;exSay ehIyCn       

begÁalTaMgenHnwgCYypþl;RbwkSaeyabl;dl;RKb;shRKasTaMg

Gs;edayminKitkéRm edIm,IeFVIy:agNa[karplitcMNIGahar   

TaMgGs;Fana)anKuNPaBl¥ KμanCatiKImI ehIyGacRbkYtRbECg 

)any:ageBjelj TaMgenATIpSarkñúgRsuk nigeFVIkarnaMecj. 

Ék]tþmeTsrdæmRnþI cm RbsiT§ )anbEnßmfa karelIkkm<s;      

smtßPaBBak;B½n§eTAnwgsuvtßiPaBcMNIGahar KWCaktþasMxan;min 

GacemIlrMlg)aneLIy ehIyTamTar[mankarcUlrYmedaH-

RsayTaMgGs;Kña edayKitcab;BIGñkdaM GñkciBa©wm GñkEkécñbnþ 

Gñkplit GñkEckcay Gñklk;duM Gñklk;ray pSarTMenIb nig    

ePaCnIydæan CaedIm.

plitplEdlKμansuvtßiPaB mandUcCakareRbIR)as;fñaMksikmμ 

elIskRmitGnuBaØat kareRbIR)as;sarFatubEnßmelImðÚbGahar   

minRtwmRtUvtambTdæanbec©keTs kareRbIminsmRsbnUvsar-

FaturkSaKuNPaBmðÚbGaharTuk)anyUr karerobcM nigkarrkSaTuk 

kñúgXøMagedaymineKarBtamtRmUvkar nig lkçxNÐsþg;darGna-

m½y. Ék]tþm)anbBa¢ak;fa sarFatuTaMgenHnwgbgá[  maneRKaH-

fñak;dl;suxPaBGñkeRbIR)as; ehIycugeRkaybgáCaCMgWdmáat; 

epSg² EdlnaM[mankar)at;bg;CIvitCaedIm. KeRmagbNþúH   

bNþalCnbegÁaleBlenHRtUv)aneFVIeLIgxN³EdlraCrdæaPi-      

)al)anGnum½t[mansþg;darCatirYmmYysRmab;RtYtBinitüsuvtßi

PaBcMNIGaharenAtamshRKasFuntUc nigmFüm nigenAtam 

ePaCnIydæan ehIyenHCaCMhandMbUgénkarpSBVpSay edIm,IQan 

eTAeFVIkarcab;bgçM[GnuvtþtamnaeBlxagmux.

 Ék]tþm ehg suxKg; rdæelxaFikarRksYg]sSahkmμ 

nigsib,kmμ)an[dwgfa RkumGFikarkic©rbs;RksYgeRKagcab;     

epþImcuHRtYtBinitüKuNPaBsuvtßiPaBcMNIGaharenAtameragcRk 

nigshRKasenAeBlqab;²xagmuxenH edIm,IkarBarsuxumalPaB 

GñkeRbIR)as; . karcuHRtYtBinitüenHnwgGnuvtþmundMbUgeKenA                   

shRKasplitnM nigsib,kmμplitcMNIGahar enAraCFanIPñMeBj   
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kEnøgEdlplitkmμmanhaniP½yx<s;CageK ehIyRtYtBinitü  

Ep¥keTAelIRbBn§½plitkmμl¥ Gnam½yl¥ nigRbBn§½KuNPaBcMNI 

GaharRsbtamsþg;darGnþrCati. RkumGFikarkic©enHmantYnaTI

sMxan;Nas;kñúgkarvaytémøtamdanral;ExsgVak;plitkmμrbs;

eragcRk shsRKas[GnuvtþeTAtameKalkarN_rbs;raCrdæa- 

Pi)al.

KeRmagcuHRtYtBinitüsuvtßiPaBcMNIGaharenHnwgeFVIeLIgkñúg 

lkçN³RTg;RTayFMenATUTaMgRbeTs bnÞab;BIRkumm®nþIGFikar-

kic©RtUv)anBRgwgsmtßPaBbEnßm ehIymankic©shkarCamYy   

RksYgBaNiC¢kmμ nigRksYgsuxaPi)al edIm,IFana[karcuHRtYt     

BinitüenHRbRBwtþeTARbkbedayeCaKC½y.

km<úCacaM)ac;Nas;RtUvEtGnuvtþynþkarenH[)anl¥RbesIr       

edayvaminRtwmEtCYyCMrujkarGPivDÆplitkmμ nigTajyk      

cMENkTIpSar)ankan;EteRcInb:ueNÑaHeT EfmTaMgeFVI[GñkeRbI            

R)as;mansuxPaBl¥eTotpg. kñúgkarcuHRtYtnitüenH RkumGFi-

karkic©RtUvEteKarBeTAtamCMnajviC¢aCIv³ nigRkmsIlFm’ edIm,I 

Fana)annUvPaBéføfñÚr KμanGMeBIBukrlYy rYmCamYynwgkar seRmc  

)aneCaKC½yx<s;.

GñkCMnajkarGgÁkarplitPaBGasuI APO EdlCaGñkpþl; 

bec©keTssRmab;kmμviFIenH)an[dwgfa enHCameFüa)ayedaH-

Rsayd¾l¥ sRmab;shRKasFuntUc nigmFümTaMgGs;enAkm<úCa 

Fana)annirnþrPaBenAeBlEdlGas‘aneFVIsmahrNkmμnaqñaM 

2015 xagmux.

karplitksipl karEkécñ nigkarnaMecjes,ógGahar )an 

rYmcMENkdl;kMeNInesdækic©Cati[seRmc)anCamFümRbmaN 

7° kñúgmYyqñaM. dUecñHkarCMrujkarGPivDÆvis½yenH KWCaerOg          

sMxan;bMputEdlRtUvKitKUrcab;BIeBlenHteTA.

sUmbBa¢ak;fa sRmab;CMhanTI 2 énkmμviFIenHnwgRtUvbNþúH-

bNþalCnbegÁalepSg²eTotenABak;kNþalExkBaØa ehIynwg 

QaneTAplitÉksarbNþúHbNþaltamsßanIyTUrTsSn_TaMg 

Gs;enAkñúgRsuk edIm,Ikan;EtbgálkçN³gayRsYldl;m©as; 

shRKasFuntUc nigmFümTaMgGs;)ansikSa nigRbtibtiþtam   

eKalkarN_RtwmRtUv.

KYrrMBJkpgEdrfa karcuHRtYtBinitüEbbenHFøab;)aneFVIeLIg 

taMgcab;BIqñaM 2010 knøgmk b:uEnþsßitkñúgRTg;RTaytUc ehIyk¾  

)annaM[mankarbiTshRKasmYycMnYnpgEdredaykarplit 

KμanKuNPaB nigeFVI[b:HBal;dl;suxPaBRbCaBlrdæ kñúgenaH 

mandUcCa shRKasplitsésKuyTav TwksuIGuIv TwkemÞs nig 

eragcRkplitTwkkkCaedIm.¼ 

cMNIGaharCaRbGb; nigkMb:ug RtUv)andak;lk;enAtamhagnana

karlk;dUrcMNIGaharenAtamdgpøÚvd¾manRbCaRbIy
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vis½yeTscrN_enAkm<úCakMBugEtmankarrIkceRmInCalMdab;. 

edayQrelIskþanuBleTscrN_d¾Tak;Taj TaMgvb,Fm’ nigFmμCati 

d¾sm,ÚrEbb km<úCaRBHraCaNacRkGcäriy³ mantMbn;ebtikPNÐ 

GgÁr tMbn;eTscrN_eqñrsmuRT tMbn;eGkUeTscrN_PUmiPaK|san 

nigtMbn;eGkUeTscrN_CIv³cRmuHbwgTenøsabd¾Tak;TajbMput. eRkA 

BIenHvis½yeTscrN_km<úCak¾kMBugEtepþaty:agxøaMgeTAelITsSn-

TanGPivDÆn_ébtg¬KMrUGPivDÆn_EdlKitKUrdl;karGPirkS EfrkSa 

ebtikPNÐvb,Fm’ FnFanFmμCati nigbrisßanRbkbedaynirnþrPaB¦ 

Edlmansar³sMxan;RsbnwgeBlevla nigtRmUvkarbc©úb,nñkñúgkar 

FananirnþrPaB.

bc©úb,nñenH kñúgeBlEdlbNþaRbeTsCitxagxøHkMBugCYbvibtþi 

neya)ay RbeTskm<úCaeyIgkMBugmansuxsnþiPaB sßirPaB Edlbgá 

lkçNsm,tþiedIm,IseRmceKaledArkSa[)annUvGRtakMeNIneTs-

cr 2 xÞg;. RksYgeTscrN_)andak;ecjnUvviFankar 8 cMNuc edIm,IeFVI 

[eKaledAenaHseRmc)aneCaKC½y KWTI 1-CMrujbegáInkarpSBV- 

pSayeTscrN_tamRKb;rUbPaB nigmeFüa)ayeTAkan;TIpSareTs-

crN_FM²EdlmanskþanuBl nigEdlmanlT§PaBtP¢ab;karehaHehIr 

mkkm<úCa BiessTIpSarcin kUer: Cb:un nigTIpSarkñúgtMbn;Gas‘an TI 2- 

erobcMeKalneya)ayKnøwHcaM)ac;mYycMnYnedIm,IbegáIneCIgehaHehIr

BITIpSareTscrN_FM²mkkm<úCa  TI 3-bBa©úHtémøkBa©b;TsSnkic©   

sRmab;kñúgmYyry³eBl TI 4-CMrujkarbegáItRBwtþikarN¾ nigplit-

pleTscrN_Tak;TajfμI²¬enAtMbn;eqñr raCFanIPñMeBj nigtMbn; 

eGkUeTscrN_FmμCati¦TI5-CMrujBRgwgKuNPaBesvakmμ nigplit-

pleTscrN_ TI 6-CMrujynþkarsRmÜlkareFVIdMeNIr nigdwkCBa¢Ún 

eTscrN_ edayxitxMbnþkat;bnßynUvr)aMgénkareFVIdMeNIrmincaM)ac; 

nana TI 7-CMrujclnaeTscrN_kñúgRsuk nigTI 8-bnþBRgwgsnþisux 

nigsuvtßiPaBeTscrN_. Tak;TgnwgviFankarTaMg 8 cMNucenH Ék-    

]tþm efag xun rdæm®nþIRksYgeTscrN_)anEføgfa RksYgeTscrN_

kMBugGnuvtþTTYl)anlT§pll¥eday)anbegáInkarpSBVpSayeTA 

kan;TIpSarcin nig)anCMruj[mankarehaHehIrbEnßmBITIRkughugkug 

mkkan;tMbn;esomrab GgÁr ¬bc©úb,nñenHmanRkumh‘unGakascrN_ 

Dragon Airline ehaHpÞal;BITIRkughugkugmkextþesomrab cMnYn 2 

eCIgkñúgmYys)aþh_¦RBmTaMgmankarehaHehIrCalkçN³GnþrCati 

dMbUgrbs;Rkumh‘unGakascrN_Catikm<úCaGgÁrEG‘r nigRkumh‘unGa-

kascrsáayvIgEG‘rLaj EdlnwgeFVIkarehaHehIreTAmkrvagextþ 

RBHsIhnu-saFarNrdæRbCamanitcin nigextþRBHsIhnu-saFar-

NrdækUer: enAcugExkkáda qñaM 2014 enH. dMeNIrkartP¢ab;eCIgehaH 

ehIrrvagkm<úCa-Cb:unk¾kMBugmankarvivDÆCaviC¢man. Cak;EsþgRkum-

h‘unGakascrN_km<úCaGgÁrEG‘rnwgcab;ehaHehIrRtg;BIextþesom-

rabeTAkan;TIRkugtUküÚ cab;BIcugExtula qñaM 2014 RBmCamYynwgkar 

tP¢ab;eCIgehaHehIrCalkçN³ Charter Flights CaeRcIn edayRkum-

h‘unGakascrN_km<úCa Skywings Asia Airlines¬8 eCIg BIextþ       

esomrabeTAextþepSg²rbs;Cb:unkalBIedImqñaM 2014 ehIyrkSa 

KeRmagehaHehIrCabnþeTot¦. Rkumh‘unGakascrN_Cb:un Japan 

Airlines (10 eCIg BICb:unmkextþesomrab kalBIedImqñaM 2014 

kñúgenaH Exmkra man 8 eCIg nigExmIna man 2 eCIg¦. Rkumh‘unGakas-

crN_ Asia Atlantic Airlines ¬2 eCIg BItUküÚmkesomrab kñúgEx     

]sPa qñaM 2014 ehIy rkSaKeRmagehaHehIrCabnþeTot¦. Rkum 

h‘uneTscrN_Cb:unmYyeToteQμaH ANA k¾eRKagnwgbegáItkarehaH 

ehIrRtg;mkkan;RBHraCaNacRkkm<úCapgEdr. Ék]tþm efag xun 

manRbsasn_fa Rkumh‘unGakascrN_Cb:unEdlehaHehIrRtg;mk    

kan;RbeTskm<úCa nwgCYybegáIncMnYnePJóveTscrCb:unmkkan;km<úCa

[kan;EteRcIn xN³EdlmanePJóveTscrCb:unCag 4 lannak; )an 

eTscrN_km<úCa
kñúgckçúvis½y

énCMhanrIkceRmIn

ePJóveTscrCati-GnþrCati cUlTsSnaR)agÁR)asaTnana

enAextþesomrab

ePJóveTscrCati-GnþrCati cUlTsSnaR)agÁR)asaTnana

enAextþesomrab
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mkkmSanþenAbNþaRbeTskñúgtMbn;rbs;eyIgknøgmk Etkm<úCa)an 

RsUbykePJóveTscrCb:un)anRtwmEtCag 20mWunnak;b:ueNÑaH.

kMeNIneTscrN_enAkm<úCamankarekIneLIgKYr[kt;smÁal; 

edaykñúgqñaM 2013 km<úCaseRmc)ankMeNIneTscr 17/5° eFob 

nwgqñaM  2012  CamYynwgkarmkdl;éneTscrN_GnþrCatiRbmaN 

4/2 lannak; eday)annaMmknUvcMNUlCatiRbmaNCag 2 500 

landuløar nig)anpþl;»kaskargaredaypÞal;RbmaNCag 50 muWn-

nak; rYmcMENkRbmaNCag 15° én GDP . tamkarBüakrN_enA  

qñaM 2014 km<úCaGacTTYl)aneTscrN_GnþrCatiRbmaN 4/6 eTA 

4/7 lannak; kñúgqñaM 2015 GacTTYl)an 5 lannak; nigkñúgqñaM 

2020 GacTTYl  )anBI 7/5 eTA 8 lannak;. KYrkt;smÁal;fa 

kñúgry³eBl 8 Ex edImqñaM 2014 enH ePJóveTscrGnþrCatimk 

kmSanþenAkm<úCamancMnYn 2 lan 9 Esn nak; ebIeRbóbry³eBl 

dUcKñakñúgqñaM 2013 mankarekIneLIg 4/2°. 

edaysarkMeNInePJóveTscrecHEtekI;;neLIgCalMdab;karKitKUr

eTAdl;GñkbeRmIkñúgvis½yeTscrN_kMBugkøayCaRbFanbTmYy 

EdlRtUvykcitþTukdak;. ebIsinCaminmanFnFanmnusSRKb;RKan; 

enaH vis½yeTscrN_GacCYbnwgvibtþi . km<úCaRtUvkarGñkbeRmIkar 

kñúgvis½yenHRbmaNBI 3 eTA 4 muWnnak;bEnßmkñúgmYyqñaM ehIytam 

kar)a:n;sμandl;qñaM 2020 RtUvkardl;eTA 80 muWnnak;.

Ék]tþm efag xun rdæm®nþIRksYgeTscrN_)anEføgfa edIm,IFa- 

na[)aneCaKC½ykan;EtFMeFgEfmeTot kñúgvis½yeTscrN_Tam      

Tar[mankarcUlrYmBIRKb;PaKIBak;B½n§kñúgkarGPivDÆ karRKb;RKg 

nigkareFVIFurkic©kñúg]sSahkmμeTscrN_. karcUlrYmenATIenHmin  

EmnRtwmEtepþatelIEpñkrdæEdlCaGñkdak;ecjyuT§saRsþGPivDÆn_

vis½yeTscrN_b:ueNÑaHeT . k¾b:uEnþk¾sMedApgEdrdl;tYnaTIrbs; 

RbtibtþikreTscrN_ RBmTaMgGñkpþl;esvakmμnana EdlRTRTg;dl; 

vis½yeTscrN_ bNþaédKUGPivDÆn_nana nigRbCaBlrdæenAmUldæan 

pgEdr edayRtUvpSarP¢ab;nwgkarTTYlxusRtUvxagEpñkbrisßan . Ca 

mYyKñaenH RksYgeTscrN_k¾)an nigkMBugepþatkarykcitþTukdak; 

EfmeTotkñúgkarGPivDÆplitpleTscrN_ dUcCa eTscrN_Ebb 

shKmn_ eTscrN_CnbT ksieTscrN_ nigeTscrN_tamdg-

TenøCaedIm .¼

ePJóveTscrCati-GnþrCati kmSanþenAtMbn;eqñrsmuRT

extþRBHsIhnu

ePJóveTscrCati-GnþrCati muCTwkkmSanþenAtMbn;rmNIydæan

FmμCatibwgykSeLam extþrtnKirI

ePJóveTscrCati-GnþrCati muCTwkkmSanþenAtMbn;rmNIydæan

FmμCatiTwkeRCaHb‘URsa extþmNðlKirI

ePJóveTscrCati-GnþrCati muCTwkkmSanþenAtMbn;rmNIydæan

FmμCatiTwkeRCaHPñMKUEln extþesomerob
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raCrdæaPi)alkm<úCasRmab;nItikalTI 5 énrdæsPa kMBugbnþepþat

karykcitþTukdak;y:agxøaMgelIRKb;vis½y CaBiessvis½ykargar nig 

bNþúHbNþalviC¢aCIv³ edayeFVIxitxMeFVI[RbesIreLIg  nUvlkçxNÐkar-

garbegáIn»kaskargar begáItbriyaskargar BRgwgPaBsuxdumrm-

naénTMnak;TMngviC¢aCIv³ nigBRgwgkarbNþúHbNþalbec©keTs nigviC¢a 

CIv³[smRsbtamtRmUvkarTIpSar kargarsMedArYmcMENkkñúgkar    

kat;bnßyPaBRkIRk nigelIksÞÜyCIvPaBRbCaCn nigGPivDÆesdækic© 

RbkbedaycIrPaB. edIm,IseRmcTisedAenH RksYgkargar nigbNþúH 

bNþalviC¢aCIv³)andak;ecjnUvyuT§sa®sþGaTiPaB 5 rYmman ³1-kar 

GPivDÆlkçxNÐkargar nigsuxdumnIykmμénTMnak;TMngviC¢aCIv³ 2- 

karGPivDÆkarGb;rMbNþúHbNþalbec©keTs nigvIC¢aCIv³  3-karGPi-

vDÆmuxrbr nigkargar 4-karGPivDÆrbbsnþisuxsgÁmsRmab;Cn       

TaMgLayEdlsßiteRkambTb,BaØtþiénc,ab;sþIBIkargar nig 5-kar 

BRgwgGPi)alkic©l¥.

GaRs½yedaymanEpnkarkmμviFIc,as;las; eTIbkñúgry³eBl 6 

ExedImqñaM 2014 enH karGPivDÆvis½ykargar nigbNþúHbNþalviC¢a-

CIv³mankarrIkceRmInKYr[kt;smÁal; . skmμPaBrbs;shRKas 

RKwHsßankat;edrTUTaMgraCFanI extþ mancMnYnsrub 522 mankmμkr 

nieyaCitsrub 477 521 nak; kñúgenaH RsIman 280 828 nak; 

shRKas RKwHsßaneRkABIkat;edrmancMnYnsrub 5 254 mankmμkr 

nieyaCitsrub 206 282 nak; kñúgenaH RsIman 96 296 nak;. 

shRKasRKwHsßanebIkfμIkñúgqmasTI 1 enH man 59 mankmμkr 

nieyaCit 12 567 nak; kñúgenaH RsIman 8 878 nak;. shRKas 

RKwHsßanbiTElgdMeNIrkarman 15 mankmμkr nieyaCitrgkarb:H-

Bal;man 8 405 nak; kñúgenaH RsIman 3629 nak;. shRKas 

RKwHsßanBüÜrkargarmancMnYn 3 kmμkr nieyaCitrgplb:HBal;man 

1665 nak; kñúgenaHRsIman 120 nak;. cMeBaHkargarRKb;RKg nig 

bBa¢ÚnBlkrExμreTAeFVIkarenAbreTskñúgqmasTI 1 enH tamry³TI-

Pñak;gareRCIserIsÉkCncMnYn 28 RksYg )anbBa¢ÚnBlkrExμreTAeFVI 

karenAbreTssrubcMnYn 6830 nak; kñúgenaHRsIman 2723 nak;. 

KYrbBa¢ak;fa mkdl;eBlenH ¬Extula qñaM 2014¦manBlkrkm<úCa 

srubcMnYnCag  30 muWnnak;)ankMBugeFVIkarenAtamRbeTscMnYn 5 kñúg 

enaH manRbeTséf 27 muWnnak; saFarNrdækUer:Cag 34 muWnnak; 

m:aeLsuICag 1 muWnnak; Cb:unCit 1 Ban;nak; nigsigðburIRbmaNCag 

400 nak;.

Ék]tþm Guit sMehg rdæm®nþIRksYgkargar nigbNþúHbNþal 

viC¢aCIv³)anEføgfa kñúgcMnYnBlkrCag 30 muWnnak;enH mYyqñaM² eKrk 

R)ak;cMNUlepJImk[RkumRKYsarmanCag 300 landuløar . Twk           

R)ak;enH)anCYydl;RkumRKYsarrbs;BYkeKmankRmitCIvPaBrs;enA 

kan;Etl¥RbesIr ehtuenHehIyeTIbraCrdæaPi)aleyIgykcitþTuk          

dak;xøaMgNas;cMeBaHBlkrEdleTAeFVIkarenAeRkARbeTs. eday 

ELk Kitmkdl;edImExkBaØa qñaM 2014 BlkrbreTsmk suMEbbbT-

kargarenARksYgkargarmancMnYnCit 1 muWnnak; ekIneLIg 30°  ebI 

eFobnwgqñaM 2014 manEt 8 Ban;nak;b:ueNÑaH. RksYg)anxitxMkñúg 

Ék]tþm  Guit sMehg EføgeTAkan;kmμkr kmμkarinI bBa¢ak;GMBIkar

xitxMRbwgERbgrbs;RksYg kñúgkaredaHRsaysMNUmBrkmμkr

Ék]tþm  Guit sMehg GeBa¢IjCaGFIbtIkúñgBiFIebIksikçasala

sþIBIkic©BiPakSabþÚreyabl;elIesckþIeRBogc,ab;sþIBIshCIB

]sSahkmμkat;edr nigplitEs,keCIg 

)anpþl;kargardl;Blkrkm<úCaCit 7 Esnnak;
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viC¢aCIv³tm,aj begáItCakargar edaymin)ac;eFVIcMNakRsuk

karTb;sáat;kareRbIR)as;kmøaMgBlkmμkumar eday)ancuHeFVIGFikar-

kic©kargarsamBaØ)an 566 elIk rkeXIjshRKaseRbIR)as;Blkmμ 

kumarcMnYn 25 ehIy)anCYyse®gÁaHkumar 8993 nak;. cuHeFVIGFi-

karkic©eBTükargarsrubcMnYn 519 elIk enAtameragcRk shRKas 

RKwHsßansrub 606 kEnøg eday)anpþl;dMbUnμanGMBIGnam½y nigsnþi-

suxkargar nigesvaeBTükargardl;m©as;eragcRk shRKas RKwH-

sßan eragsib,kmμEdlBuMTan;manlkçxNÐsþg;darGnam½y nigsuvtßi-

PaBkargarenAkEnøgeFVIkar . RksYg)anykcitþTukdak;Gnuvtþy:ag   

x¢ab;x¢ÜnrbbFanar:ab;rg haniP½ykargar.

cab;taMgBIdMeNIrkardMbUgnaExvicäikaqñaM 2008 rhUtmkdl; 

qmasTI 2 qñaM 2014 enH ebLaCatirbbsnþisuxsgÁm)ancuH bBa¢ika 

shRKas RKwHsßansrubcMnYn 6577 mankmμkrnieyaCitcMnYn 

868288 nak;. edayELksRmab;qmasTI 1 qñaM 2014 enH ebLa 

CatirbbsnþisuxsgÁm)anTTYlcuHbBa¢ikashRKas RKwHsßancMnYn 

578 mankmμkrnieyaCitcMnYn 26 335 nak;. cMeBaHhaniyP½y

kargarsRmab;qmasTI 1 enH ebLaCatirbbsnþisuxsgÁm)anTTYl 

r)aykarN_haniP½ykargarBIbNþashRKas RKwHsßantambNþaraC 

FanI extþ enATUTaMgRbeTscMnYn 8072 krNI mankmμkr nieyaCit 

cMnYn 9367 nak;kñúgenaHRsIcMnYn 6840 nak;. tamry³lT§plén

karGegátmaneRKaHfñak;kargarcMnYn 8734 nak; kñúgenaHeRKaHfñak;

kEnøgeFVIkarman 6200 nak; nigeRKaHfñak;eBleFVIdMeNIrman 2534 

nak;. cMeBaHkRmiténrbYsvij manrbYsRsalcMnYn 7938 nak; rbYs 

F¶n; 750 nak; nigsøab; 46 nak;. krNInieyaCit dYlsnøb;kñúgqmasTI 

1 qñaM 2014 ekItmanenA 14 shRKas kmμkr nieyaCitdYlsnøb; 

man 806 nak; kñúgenaHRsIman 804 nak; ebIeFobnwgry³eBldUc 

KñakñúgqñaM 2013 manEt 6 shRKas  ÉkmμkrdYlsnøb;man 398 

nak;. Tak;TinnwgbBaðaenH TamTartRmUv[mankarEksRmYllkçxNÐ 

enAkñúgshRKaseragcRkmYycMnYn BIeRBaHfamanmUlehtusMxan;      

EdleFVI[b:HBal;dl;suxPaBkmμkr dUcCa briyakaskñúgeragcRk 

minl¥ kemþAeLIgxøaMg xVHxül;ecjcUlRKb;RKan; sarCatiKImI kmμkr 

eFVIkarEfmem:ageRcIn. RksYgkargarnigbNþúHbNþalviC¢aCIv³)an 

begáItKN³kmμkarTb;sáat; nigRsavRCavkardYlsnøb;rbs;kmμkr   

eragcRktaMgBIqñaM 2011  ehIym®nþIGFikarkic©)ancuHeFVIkarRtYt-

BinitüshRKas RKwHsßankargar nigeragcRkkat;edrCaRbcaM. Ék- 

]tþmrdæm®nþIRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³)aneFVIkarRBman

cat;viFankartampøÚvc,ab;cMeBaHeragcRkshRKasNaEdlenAEt   

mankmμkrdYlsnøb;dEdlCadEdl. 

RksYgk¾)andak;ecjEpnkaremelIkTI 2 qñaM 2014-2018 

edIm,IeFVI[suxPaB nigsuvtßiPaBkargarenAtameragcRkshRKas 

nanakan;EtmanlkçN³l¥RbesIr. EpnkaremenH mankmμviFIGaTi-

PaBcMnYn 6 rYmman TI1-CMrujkarGnuvtþc,ab; niglixit bTdæanKtiyutþi 

suxPaB nigsuvtßiPaBkargar TI2-Eklm¥kareFVIGFikarkic©sþIBIsux-

PaB nigsuvtßiPaBkargar  TI3-BRgwgr)aykarN_RbB½n§eRKaHfñak; 

kargar nigviC¢aCIv³ TI4-BRgwgkmμviFIbNþúHbNþalsuxPaB nigsuvtßi-

PaBkargarfñak;Cati TI5-BRgIkkarkarBarEpñksuxPaB nigsuvtßiPaB

kargareTAdl;shRKasxñattUc mFüm nigesdækic©eRkARbB½n§ nigTI 

6-GnuvtþkmμviFIBiessRKb;RKgmuxrbrgayeRKaHfñak; lubbM)at;Bl 

kmμkumar nigkmμviFIbgáarCMgWeGds_enAkEnøgeFVIkar.

kñúgqmasTI 1 qñaM 2014 enHEdr kñúgsßanPaBEdlbBaðaneya-   

)ayminsUvl¥edaysarEtKNbkSRbqaMgjúHjg;bgá[mancla-

clkñúgsgÁm k¾mankarekIteLIgnUv)atukmμ kUdkmμ kñúg cMeNamkmμkr 

pgEdr. kUdkmμekItmancMnYn 134 elIk kñúgenaH raCFanIman 88 

elIk cMnYnkUdkrcUlrYm 66998 nak; kñúgenaH raCFanIPñMeBjman 

40887 nak;. )atukmμekItmancMnYn 14 krNI kñúgenaH raCFanIman 

9 krNI cMnYn)atukrsrub 10917 nak; kñúgenaHraCFanIman 7817 

nak;.

eTaHbICamankarxitxMRbwgERbgkñúgkarCMrujGnuvtþvis½ykargar 

nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³)anlT§pld¾eRcInEbbenHkþI k¾enAmanbBaða

RbQmCaeRcInEdlRtUvedaHRsayenAkñúgkarbnþdMeNIrkarénkar 

GPivDÆrbs;eyIg. bBaðaRbQmTaMgenaHdUcCakarGnuvtþc,ab;sþIBI   

kargarminTan;manRbsiT§PaBx<s; krNIkUdkmμ )atukmμ nigkar                    

rMelaPbMBanc,ab;ekIteLIgCabnþbnÞab; lkçxNÐkargarrbs;kmμkr 

karbNþúHbNþalviC¢aCIv³t,ajkenÞl 



24 qñaMTI 14 elx 161 Extula qñaM 2014TsSnavdþI RbCaCn

nieyaCitenAmankRmit karGnuvtþesrIPaBGgÁkarviC¢aCIv³enAxVHPaB

TTYlxusRtUvminTan;RsbeTAtambTdæanKtiyutþi RkmsIlFm’viC¢a-

CIv³ nigminbeRmIplRbeyaCn_rbs;kmμkr nieyaCit nigsmaCikrbs; 

xøÜnBitR)akd karpþl;esvakargar nigB½t’manTIpSarkargarenAmin 

Tan;RKbdNþb;)anTUlMTUlayenAeLIy karRKb;RKgBlkrExμrkñúg   

nigeRkARbeTs nigkarerobcMbTdæankargar nigkarRKb;RKgkmøaMg   

BlkmμbreTsenAmancMNucxVHcenøaH karGb;rMbNþúHbNþalbec©k-  

eTsviC¢aCIv³BuMmanPaBsIucgVak;Kñal¥rvagkarbNþúHbNþalCMnaj nig 

tRmUvkarTIpSar karcUlrYmrbs;EpñkÉkCnelIvis½yGb;rMbNþúH-

bNþalbec©keTs nigviC¢aCIv³enATab karGnuvtþrbbsnþisuxsgÁm 

minTan;)aneBjelj . eTaHCay:agenHkþI k¾bBaðaRbQmTaMgenHmin 

EmnCa]bsKÁEdlGacraMgsÞHmin[vis½ykargar nigbNþúHbNþal 

viC¢aCIv³bnþQaneTAmuxenaHeT.

kñúgqñaM 2014 enH RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³)andak; 

ecjEpnkarskmμPaBCaeRcInedIm,IedaHRsaybBaðaRbQmTaMg    

enaHeTAtamdMNak;kalnImYy² enaHKWbnþelIkkm<s;lkçxNÐkargar 

[kan;EtRbesIreLIg BRgwgynþkaredaHRsayvivaTkargarrYmtaMgBI 

eBlcab;epþImmanvivaTrhUtdl;krNIvivaT RtUv)anbþwgeTARkumRbwkSa 

GaCJakNþal. BRgwgnigBRgIkesrIPaBshCIB GgÁkarviC¢aCIv³ nig   

bnþCMrujbBa©b;karksagesckþIRBagc,ab;sþIBIshCIB nigsikSaRsav

RCavsRmab;begáItynþkarkñúgkarbegáIttulakarkargar. Tb;sáat;[ 

)ankareRbIR)as;kmøaMgBlkmμkumar.

RksYgkargark¾)anykcitþTukdak;y:agxøaMgeTAelIR)ak;QñÜl         

rbs;kmμkrnieyaCitEpñkvaynPNÐkat;edrsemøókbMBak; nigplit 

Es,keCIg edayEtg)anCYbBiPakSaCamYytMNagshCIB tMNag 

eragcRk nigEpñkBak;B½n§TaMgLay edIm,IrkviFIedaHRsayedayGac

TTYlyk)anTaMgGs;Kña. b:uEnþral;elIkeKsegáteXIjfamanPaKI      

xøHmanectnaeqøótykbBaðaeTAbeRmI[plRbeyaCn_pÞal;xøÜn b¤k¾ 

plRbeyaCn_neya)ay minbeRmI[plRbeyaCn_Bitrbs;kmμkr 

eTIbRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³)anENnaMdl;Rkumcrca  

TaMgGs;[eKarBRkmsIlFm’ 6 cMNucrbs;RksYg kñúgeBlcrcat 

eTAmuxeTot.

edayELk Tak;TgnwgkarGnuvtþkmμviFIeragcRkkan;Etl¥RbesIr      

eyagtamr)aykarN_tmøaPaBTI 3 rbs;GgÁkarGnþrCatixagkargar 

(ILO)Edl)anecjpSayenAéf¶TI 21 Extula  )anbgðajfa lkç-

xNÐkargarenAkñúgeragcRkkat;edrmanlkçN³l¥RbesIrCagmun 

b:uEnþkareFVIkUdkmμ nig)atukmμrbs;shCIBkmμkr enAEtmineKarBtam

nItiviFIc,ab;Tal;EtesaH. karhVwkhat;CemøósecjBIGKareBlman

Gasnñ)anekIneLIg xN³EdlkarerIseGIgkmμkrnieyaCitBIsMNak;

eragcRkmankarfycuH. karpþl;R)ak;rgVan;bEnßmdl;kmμkrEdl    

manGtItPaBkargarRtwmRtUv k¾)anekIneLIgelIsBImun. bBaðaCa   

eRcInEdleragcRkmin)anEkERbGs;ry³eBlCaeRcInqñaMmkehIy   

enaH \LÚvenH)anEklm¥ehIy. karsikSa)anrkeXIjfa karGnuvt

þc,ab;rbs;shCIBkmμkrenAmankRmitTab. RKb;kUdkmμTaMgGs; 

EdlRtUv)anrYmbBa©ÚlenAkñúgTinñn½ytmøaPaBenAExtulaqñaM 2014 

enH KμankUdkmμNamYyEdleFVIeLIgenAkñúgeragcRk)aneKarBnItiviFI 

nigtRmUvkarrbs;c,ab;eT.

RbeTskm<úCa CaRbeTsmYyEdlmankmøaMgBlkmμv½yekμgeRcIn

CageKenAkñúgtMbn;edaybc©úb,nñ mansrubRbmaNCag 7 lannak;. 

km<úCaminmanbBaðakgVHkmøaMgBlkmμ b¤RbQmCamYyktþasgÁm          

EdlmanmnusScas;eRcIndUcRbeTsGPivDÆn_mYycMnYnenaHeT. 

Ék]tþm Giut sMehg rdæm®nþIRksYgkargar nig bNþúHbNþalviC¢aCIv³   

)anEføgfa tamsßitiCMerOnRbCasa®sþ)anbgðajfa yuvCnGayuBI 15 

dl; 29 qñaM mancMnYn 22/5° Gayu BI 25 dl; 34 qñaMman 17/7° 

GayuBI 35 dl; 64 qñaM man 25/4° . cMnYnenH ebIeFobCamYy   

bNþaRbeTskñúgtMbn;eXIjfa km<úCamanGRtayuvCneBjkmøaMg    

cenøaHBIGayu 15 dl; 24 qñaM eRcInCageKKWrhUtdl; 32° . enA   

\NÐÚensIuman 18° éfman 13° nigevotNamman19° . RbCaCn 

km<úCaEdlQandl;GayubMeBjkargar manRbmaNcenøaHBI  

250000  eTA  300000 nak; rYmCamYynwgkMeNInRbCaCnRbmaN 

Cag 2 Esnnak; kñúg 1 qñaM.

ebItamkarBüakrN_kMeNInRbCaCnkm<úCa nigmansPaBefr Kit 

cab;BIeBlenH rhUtdl;qñaM 2050. dUecñHbBa¢ak;fa km<úCaminman  

bBaðakgVHkmøaMgBlkmμ b¤RbQmCamYyktþasgÁmEdlmanmnusS 

v½ycas;eRcIndUcRbeTsGPivDÆn_mYycMnYnenaHeT. Ék]tþm Giut sM 
ehg )anCMruj[yuvCneyIgeRtómxøÜn tamry³karGb;rM nigksag 

smtßPaB[)aneBjelj RsbtammuxviC¢aÉkeTsTaMgGs; Edl 

mantRmUvkarcaM)ac;enAeBleFVIsmahrNkmμGas‘an edIm,ImanlT§

PaBRbkYtRbECgx<s;kñúgkarcab;yk»kaskargarTaMgkñúg nigeRkA 

RbeTs BiessRtUvecHERbkøaybBaða RbQmTaMgGs; [eTACa»kas 

d¾sm,ÚrEbbenAkñúgdMNak;kalénkareFVIsmahrNkmμenH.    

karGnuvtþkargarqmasTI 4 énqñaM 2014 EdlCaqñaMdMbUgénkar

cab;epþImkarGnuvtþtamyuT§sa®sþGPivDÆn_vis½ykargar nigbNþúH-

bNþalviC¢aCIv³qñaM 2014-2018 )anseRmcnUvsmiT§pl y:ageRcIn 

enaHk¾GaRs½yedayRksYg)anGnuvtþEpnkarTaMgLayrbs;xøÜn            

EdlmanPaBTn;Pøn;bt;EbneTAtamsPaBkarN_nigsßanPaBCak;-

Esþg. eCaKC½yenH KWCaEpñkmYyenAkñúgcMeNameCaKC½yTaMgLay

EdlseRmc)ankñúgkarGnuvtþyuuT§sa®sþctuekaNdMNak;kalTI 3 

edIm,IkMeNInkargar  smFm’ nigRbsiT§PaB enAkm<úCarbs;raCrdæaPi-   

)alkm<úCasRmab;nItikalTI  5 énrdæsPa CaBiessenAkñúgctuekaN 

TI 3 sþIGMBIkarGPivDÆn_vis½yÉkCn nigkargar nigctuekaNTI 4 sþI 

GMBIkarksagsmtßPaB nigkarGPivDÆFnFanmnusS.¼
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បន្ថ យនូវ� ព�� ី��  a មរយៈ� រផ្ត ល់ឱ� ស 
� រ; រ និងចំណfលដល់'� � ពលរដ្ឋ ក្ន ុងសហ-
គមន៍មូល��  ន។ ទន្ទ ឹម��ះ e�សចរណ៍វប្ប ធម៌ 
ក៏	 ន និងកំពុងចូលរួម}�រក»  � រÍ រសម្ប ត្ត ិ 
វប្ប ធម៌ធន� នធម្ម � តិ និងបរិ0o  នសហគមន៍
ឲ្យ � ន់|�! ន'� សិទ្ធ � ព}�មeៀតផង��រ ។ 

ក្ន ុងបរិ� រណ៍��ះ � ជរ��  ភិ	 លកម្ព ុ� 	 នt ត់
ទុកm  សម្ប ត្ត ិវប្ប ធម៌គឺ�  ចលករដ៏! ន0 រៈ  
សំ~ ន់ Pើយ! នទំ� ក់ទំនងជិតសិ្ន ទ្ធ � មួយ
�្ន �កÍ ក់ព័ន្ធ «្ស �ងៗ ក្ន ុងទh� ង់យុទ្ធ 0 1� ្ត រួម 
មួយស��  ប់� រ អភិវឌ្ឍ '� e�ស� តិ។

� រភិរក្ស  និងអភិវឌ្ឍ វប្ប ធម៌� តិ � � ររួម    
ចំÒ�ក� ៉ងសំ~ ន់ដល់� រអនុវត្ត យុទ្ធ 0 1� ្ត  
ផ្ស ព្វ ផ»  យe�សចរណ៍ a មរយៈ� រព� � ឹង និង
បp្ក ើត� ផលិតផលឧស»  ហកម្ម វប្ប ធម៌។ ��ះ 
� ដំ5 ក់� លJ នH រក� រអភិវឌ្ឍ � ល-
� e�សចរណ ៌ � យ�្អ �ក�ើS� ឹះវប្ប ធម៌� តិ។

� រ«្ទ �រចំ:�ះជំ� ញពីជំ� ន់មួយH ជំ� ន់ 
មួយ @ ក្ន ុង^�ចក្ត ី'� � ស� រួមមួយរបស់អង្គ 
� រយូ:�ស្ក ូស្ត ីពី� រ� រÍ រ និង�ើកស្ទ ួយ       
� ព«្ស �ងÖj  ��វិញ្ញ ត្ត ិវប្ប ធម៌ ��លកម្ព ុ� 	 ន   
ផ្ត ល់សt×  ប័ន	 ន� �ងm  វប្ប ធម៌សំ� �ើ     
លក្ខ ណៈដ៏សំ~ ន់~ ង�្ន �កផ្ល ូវចិត្ត  ស! 6  រៈ បÂ្ញ   
និង� រម្ម ណ៍របស់មនុស្ស  �� ុមមនុស្ស  សង្គ ម ឬ 
សហគមន៍ ��ល	 នឆ្ល ុះបÂ×  ំងa មរយៈអក្ស រ-
0 1� ្ត  សិល្ប ៈ វប្ប ធម៌ រ¶ៀបរស់@   '� ព័ន្ធ �� 
� រS� ប់S� ងសង្គ ម រួម� ំង'� � �ណី និងជំ�ឿ។ 
អត្ត សÂ្ញ  ណ� តិ និង� ព«្ស �ងៗÖj  ��វប្ប ធម៌
គឺ� '� ភពដ៏សម្ប ូរ� �បរបស់កម្ព ុ�  ¶ើនិ� យ 
រួម � �� ច}�រក»  ទh� ង់វប្ប ធម៌'� � �ណី� ំង
B ះ	 ន លុះ½�  |�� �អភិរក្ស 	 ននូវចំ:�ះ  
ដឹងa មលក្ខ ណៈ'� � �ណី� ំងB ះ និង� � 
	 ន� រ«្ទ �រចំ:�ះដឹង� ំងB ះ H អ្ន កជំ� ន់ 
��  យៗ � យសô្ត �ងប;§  ញ� រផ្ស ព្វ ផ»  យ         
និង� រ��កt យឲ្យ  ដល់0 � រណជន	 ន 
0̄  ល់ ។ មÉ ៉ ងeៀតអត្ត សÂ្ញ  ណវប្ប ធម៌� ច 
ទទួល	 ននូវ� រ}�រក»  លុះ½�  |�! ន� រចូល
រួម'� តិបត្ត ិ ពីសំ5 ក់យុវជនជំ� ន់��  យ 

� យP�តុm  សព្វ Ï្ង ���ះ ប*្ច �ក
វិទÉ  	 នសh� Ìល� �  ប់ទំ� ក់   ទំនង 
និងជំរុញឲ្យ ! ន� រvd  ស់ប្ត ូរ�៉ ង
�ឿន ��ល�្វ ើឲ្យ យុវជន  ! ន� រ 
ថ្ល ឹង }្ល �ង រ¿ ងអត្ត សÂ្ញ  ណវប្ប ធម៌ 
'� � �ណីពីបុ� ណ � មួយនិង� រ 
បp្ក ើត គំនិតថ្ម ី � យ � ព� ន់ 
សម័យ �� ម� ំង� រ¶ើកចំហH  
រកបរិបទថ្ម ី � យ� រÑ� ើÓ�  ស់ 
រ¶ៀបទំ� ក់ទំនងថ្ម ី។
កិចច សហក រxើមប ី,ា ,ា ង់

ឧសស  ហកមម |ន ា 
@ា ឌិតរបស់សហគមន៍

�� សួងវប្ប ធម៌� មួយ និង �� សួងឧស»  ហ-
កម្ម ]៉� និងm មពល �� សួងÍ ណិជ្ជ កម្ម  និង 
�� សួង កសិកម្ម  រុ� ?  '� ! ញ់ និង��0 ទ ��ល�  

�̂� ធិ� ររបស់� ជរ��  ភិ	 ល 	 ន�្វ ើកិច្ច     
សហ'� តិបត្ត ិ� រ� មួយអង្គ � រ UNESCO 
UNDP  ILO   FAO 7ើម្ប ីអនុវត្ត កម្ម វិធីÖ ំ � ឧស»  -
ហកម្ម \ ្ន �'� ឌិត ក្ន ុងគ��  ងមូលនិធិ ស��  ប់      
� ល� អភិវឌ្ឍ ន៍សហស្ស វត្ស  ចំ¥ ះ'� � ជន
!×  ស់1� ុក@ À�ត្ត រតនគិរី មណs លគិរី កំពង់ធំ 
និង�� ះវិG រ ដូច�   :

-� រព� � ឹងសមត្ថ � ព��0o  ប័ន� តិ 7ើម្ប ី  
អភិរក្ស  និងអភិវឌ្ឍ សម្ប ត្ត ិវប្ប ធម៌រូបី និងអរូបី 
� យ�្វ ើឲ្យ វប្ប ធម៌� ំងB ះ � ន់|�'� ̂ ើរ 
rើង សំ� �ើកស្ទ ួយស�¤  នុពល^�ដ្ឋ កិច្ច  
សង្គ ម។ 

-� របp្ក ើនឱ� ស� រ; រ និងÓ�  ក់ចំណfល
ដល់ឧស»  ហកម្ម \ ្ន �'� ឌិត a មរយៈ� រព� � ឹង   
ជំ� ញសហS� ិនវប្ប ធម៌ ក្ន ុង� រអភិវឌ្ឍ ̂ �¿   
កម្ម ស��  ប់�្វ ើÍ ណិជ្ជ កម្ម  និងទីផ»  រ^�រី។ 

-� របp្ក ើន និងព� � ឹង� រ�្វ ើÍ ណិជ្ជ កម្ម ��
ផលិតផល និង �̂¿ កម្ម វប្ប ធម៌ស��  ប់ទីផ»  រ 
ក្ន ុង1� ុក ក្ន ុងតំបន់ និងអន្ត រ� តិ។
ម}ា~ា ពសិលប ៈមហ ជនអភិវឌឍ ន៍

� រ¶ើកម� 1� ពសិល្ប ៈមG ជន អភិ-
វឌ្ឍ ន៍mj  ក់� ជ� នី À�ត្ត  mj  ក់ភូមិ� គ និងmj  ក់ 
� តិ គឺ7ើម្ប ីអភិវឌ្ឍ ន៏សិល្ប ៈមG ជនឲ្យ �d  យ
� សិល្ប ៈអភិវឌ្ឍ ន៍ពិតÓ�  កដ a មរយៈ� រ 
បណ្ណ ុះប5្ខ  លអ្ន កនិពន្ធ  អ្ន កដឹក� ំQឿង អ្ន ក 
សô្ត �ង និងអ្ន កប*្ច �កe�ស។ � រ0o  ប� 0j  � � 
ថ្ម ី និង� រសô្ត �ងជូន0 � រណជន'� កប� យ
គុណ� ព នឹងផ្ត ល់នូវសh� ស់វប្ប ធម៌� ំង� រ 
អប់រំ និង� រផ្ស ព្វ ផ»  យអំពីតú្ល �សិល្ប ៈ 7ើម្ប ី 
ព� � ឹង និងព� � ីក គុណ� ព0j  � �សិល្ប ៈ ទស្ស -
នីយ� ព សំ� រួមចំÒ�កក្ន ុង� រអភិវឌ្ឍ សង្គ ម 
និង �̂ដ្ឋ កិច្ច � តិ៕

រ	 ំអប្ស � � រ	 ំមួយក្ន ុងចំ� មទh� ង់រ	 ំក  ច់បុ� ណÚ្ម �រ 
� េបតិកភណs វប្ប ធម៌អរូបី

Ó�  0 ទ�� ះវិG រ��ល្រ ត©វ	 ន� ក់បÍ × ូល 
� សម្ប ត្ត ិេបតិកភណs ពិភព� ក

� រជួសជុលÓ�  0 ទសួ�� ័¨� 
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បច្ច ុប្ប ន្ន ��ះ ពិភព� ក� ំងមូលG ក់ដូច�  

កំពុងស្ថ ិតក្ន ុង0o  ន� ពj Æ  គគុក និង¨� ©វS� បដណ្ណ ប់ 

� យS� ប់បÂ§  ស្ម ុគ0£  ញ� �� ើន Pើយ��ល; យ 

បង្ក u�  ះmj  ក់បំផុត។ "�ដឹក� ំពិភព� កG ក់ដូច 

� កំពុងêÆ  ត� រម្ម ណ៍ |�H �ើជçd  ះ@ មជ្ឈ ិម 

បូÍ៌  � រ¿ យ'� យុទ្ធ � មួយពួកសកម្ម '� យុទ្ធ រដ្ឋ  

ឥ0d  ម� � ុលនិយម បÂ§  @ អុ៊យL�  ន @ តំបន់G្ក  -

ហ»  � 7ើម។ បុ៉ñ្ដ �ពួក� �G ក់ដូច� យកចិត្ដ ទុក� ក់

មិន� ន់ដិតដល់@ rើយអំពីu�  ះmj  ក់ ��ល� ំង 

អស់Öj  មិន� ច� �ចផុត	 ន គឺ� រvd  ស់ប្ដ ូរ� � ស-

� តុដ៏i ប់រហ័ស និងផ្ដ ល់ផល� �� ក់�៉ ង	 �  
 �ង 

ដល់ មនុស្ស � តិ និងពិភព� ក� ំងមូល។

@ ក្ន ុងជំនួបកំពូល ស្ដ ីពីប!d  ស់ប្ដ ូរ�  � ស 

� តុរបស់អង្គ � រសហ'� � � តិ ��ល�្វ ើrើង@ ក្ន ុង 

ទី�� ុងញូវយ៉ក��សហរដ្ឋ � "�រិក � លពីZ�លកន្ល ង 

H ��ះ ! ន� រសនÉ  � �� ើន បុ៉ñ្ដ �ដូច� Ö£  ន� រអះ  

� ងបÂ�  ក់5  មួយច  ស់� ស់@ rើយe� ។ ¿  

! ន� រកត់ស! ̄ ល�់� ើន��រ ដូច�  ឧប� យករដ្ឋ មÿ្ត � ី 

ចិន � ក      ច ង �� ាលី 	 នសនÉ  m  '� e�សរបស់ 

� កនឹង'� ឹងc�  ង� ត់បន្ថ យឲ្យ 	 ន� របំ� យ� - 

បូនឌីអុកសុីតa មលទ្ធ � ព��ល� ច�្វ ើH 	 ន ។ 

� ក'� � � ធិបតី� "�រិក ប រ8ាក់  អូប ម៉ា ក៏	 ន 

សនÉ  m @ ij  �ំ�  យ��ះ� កនឹង�្វ ើឲ្យ 	 នសU�  ច 

� រ� ក់*�ញ��ន� រ � ត់បន្ថ យ� របំ� យឧស្ម ័ន  

��  យij  ំ ២០២០។  ក៏បុ៉ñ្ដ �@ ក្ន ុង� រសន្យ  ា � ំង��ះ 

� �"ើលÝើញអំពីទំ� ក់ទំនង��'� តិបត្ដ ិ� រÍ ណិជ្ជ -

កម្ម @ ក្ន ុងវិស័យកសិកម្ម  ��ល*�ះ|�±ើនrើង@  

តំបនí់�  ��ល! នទឹកî្ល ៀង Pើយរ��  ភិ	 លមួយ          

ចំនួនក៏	 នចុះហត្ថ ��~  '� � សសនÉ  � ប់ប5្ខ  ញ 

í�  ដ៏ធំស្ដ ុកស្ដ ម្ភ មួយចំនួន@ ij  ំ ២០២០ និងរហូត 

ដល់ij  ំ ២០៣០ ។ ជំនួបកំពូល��ះ មិន	 ន�្វ ើ� រ            

'� ! ណទុក� មុន អំពី� រពិ� ក»  លម្អ ិតចំ¥ ះ 

សន្ធ ិសÂ្ញ  អំពី� � ស� តុថ្ម ីមួយ ��ល	 នចុះ 

ហត្ថ ��~ PើយB ះe� ។ � រពិ� ក»  B ះÙ�  ន់|�

	 ន�្វ ើrើង� យ! ន� រចូលរួមផ្ដ ល់ª បល់ របស់ 

the UN climate Andrew Burton/Getty � រ}្ល �ង 

សុន្ទ រកm របស់� ក អូប ម8ា H � ន់ជំនួបកំពូល

ស្ដ ីពី� រvd  ស់ប្ដ ូរ� � ស� តុរបស់ អ.ស.ប @ ទី�� ុង 

ញូវយ៉ក � រ* � ៀមសន្ន ិសីទមួយ@ ទី�� ុង	៉ រីស@ 

ij  ំ��  យ|�បុ៉�Ô  ះ។

�ើ� ពពិត� ក់ù្ដ �ង � �� ច"ើលÝើញu�  ះ

mj  ក់ដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រ ពីផលវិ	 ក��� រvd  ស់ប្ដ ូរ� � ស� តុដ៏

�ឿន ។ រលកកំ� ដ៏~d  ងំ��លមិន�d  ប់! ន@ '� e�ស 

អូäÆ �  លី� លពីij  ំកន្ល ងH   ¨� ©វ	 ន� �t ត់ទុកm  

B ះ� � រvd  ស់ប្ដ ូរ� តុ� � ស ��ល�្វ ើឲ្យ ប៉ះÍ ល់  

ដល់មនុស្ស � តិ�៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រ5 ស់ ។ រលកកំ�  

��ល±ើតrើង@ '� e�សជបុ៉ន ចិន និងអឺរុ៉ប ក៏	 ន 

ជះឥទ្ធ ិពល�៉ ងធ្ង ន់ធ្ង រដល់មនុស្ស � តិ��រ ។       ��ះ¶ើ 

ª ងa មរ	 យ� រណ៍សំª គមួយ��ល�� ! នអំ- 

ពី� ពu�  ះmj  ក់� សកល ��� រvd  ស់ប្ដ ូរ� � ស- 

� តុ ។  រ	 យ� រណ៍សំª គ��លF ះពុម្ព ផ»  យ

@ ក្ន ុង�� ឹត្ដ ិបត្ដ ិ the American Meteorological So-

ciety 	 នឲ្យ ដឹងm   អ្ន កវិទÉ  0 1្ដ �  ២២ �� ុម 

	 ន�្វ ើ� រសិក»  �៉ ងលម្អ ិត អំពីP�តុ� រណ៍� � ស

� តុដ៏ធ្ង ន់ធ្ង រចំនួន ១៦ ករណី ��ល±ើតrើង@ ក្ន ុង 

ij  ំ ២០១៣។ � រសិក»  	 ន�្វ ើ� រសន្ន ិ��  នm  @  

Z�ល��ះ ¿  គឺ� � រលំ	 កយល់�៉ ង	 �  
 �ងអំពី 

ផលវិ	 ក��លជះH �ើមនុស្ស � តិទូH � យ0 រ 

|�ប{ �  បh� Ìល� � ស� តុធ្ង ន់ធ្ង រ តួ�៉ ងដូច�         

u�  ះ� ងំស្ង តួដ៏យូរអ;្វ �ង@ � លីហ្វ ័រ:  î្ល ៀង�d  ក់ 

�៉ ងគំហុក@ ខូឡូ�៉ ដូ និងព្យ ុះទឹកកកមុនរដូវ� ល 

@  South Dakota � 7ើម ។ ��ះ� រ	 យ� រណ៍ 

'� t ំij  ំ�ើកទី ៣ Pើយ ��លនិ� យ� ក់ទិន រ¿ ង 

P�តុ� រណ៍��� តុ� � ស��ល	 នvd  ស់ប្ដ ូរ � ក់-

ù្ដ �ងនីមួយៗ និងប{ �  បh� Ìល� តុ� � សទូH  ។  

� រសិក»  � ំង��ះ ក៏	 នJ នH ដល់� រសន្ន ិ��  ន 

ចំ¥ ះu�  ះ� ំងស្ង ួតយូរអ; ្វ �ង @ � លីហ្វ ័រ:  ��ល

��សp្ក �តÝើញ� ព� ងំស្ង តួ±ើត! នអស់អំឡុងZ�ល  

១២ Ú� t ប់ពីij  ំ ២០១៣ ដល់7ើមij  ំ ២០១៤។ លទ្ធ -

ផល��� រសិក»  	 នរកÝើញm  ¿ ! ន� រ��  ប់ទំ� ក់ 

ទំនងÖj  រ¿ ងសីតុណ§ � ព@ �ើY ្ទ �មG សមុ � 	៉ សុី 

ហ្វ ិក និងQឿង�៉ វ� ្ល �កៗខុសពីធម្ម a ��ល±ើតក្ន ុង 

បរិ� � ស Pើយ��ល��មិន� ន់� ច! នលទ្ធ � ព 

រកÝើញm  %ើ¿ ! ន� ប់� ក់ទិន� យvÃ  ល់H ដល់ 

� រc�  '� Ìល� � ស� តុ ��លបង្ក rើង� យមនុស្ស  

� តិ ឬ�៉ ង5 B ះ។

រ	 យ� រណ៍	 ន�្វ ើសំª គ និងផ្ដ ល់� ª -

បល់m  � រÑ� ើÓ�  ស់ធន� នធម ្ម � តិ7ើម្ប ី� ញយក 

m មពល � រÑ� ើÓ�  ស់ដីធ្ល ី ឬក៏� រ�្វ ើអ្វ ីមួយS� ប់ 

'� e�ស� ំងអស់��ល! នឱ� ស ក្ន ុង� រ�្វ ើឲ្យ ! ន

កំ:ើន^�ដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុងZ�ល� មួយÖj  B ះ ក៏¨� ©វ� ត់ 

បន្ថ យ អំពីu�  ះmj  ក់��លប5្ខ  លមកពី� រc�  '� Ìល

� � ស� តុផង��រ៕

EpSgecjBIeragcRk]sSahkmμFM² eFVI[b:HBal;dl;brisßanPBEpndI

bERmbRmYlGakasFatueFVI[EpndI
kan;EtTTYlrgnUveRKaHFmμCati  

eRKaHraMgs¶Üt bNþalmkBIbERmbRmYlGakasFatu

ពិភព�ាកទ ំងមូលLា ូវរ�មគ� ាទប់ស� ាត់បម� ាស់បដ ូរអ ក សធ តុដ៏ធង ន់ធង រ
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អត្ថ �� �ោជន៍ពីការ
ទទួលទានទឹក�� �ចឆ្ម ារ

�្ល ��ើS� ប់'� î�ទសុទ្ធ |�! នមុខ; រ និង 

ផល'� ª ជន៍� យ� �កQៀងខ្ល ួន ស��  ប់ 

បU� ើដល់សុខ� ពមនុស្ស ãើង â�  ះ¿ ! នផ្ទ កុ

នូវវីa មីន� �� ើន'� î�ទ«្ស �ងៗÖj   ��លសុទ្ធ 

|�� 0 រ� តិt ំ	 ច់ស��  ប់0 រÍ ង្គ � យ ។

ក្ន ុងចំ� ម�្ល ��ើ� ំងអស់B ះ �� ©ចi£  រ

ក៏� �្ល ��ើមួយ'� î�ទ��ល 	 នផ្ត ល់គុណ  

'� ª ជន៍�៉ ង�� ើនដល់សុខ� ព។ � រទទួល 

� នទឹក�� ©ចi£  រ� មួយទឹកj ¤  ខណ§ ៗ  � Qៀង 

� ល់�� ឹក នឹងជួយជំរុញដំ:ើរ� រក" � ្ត ាក់របស់

'� ព័ន្ធ រំ� យ� G រ	 នល្អ '� ̂ ើរ ជួយ� ត់  

បន្ថ យ� តិ� សុីត@ ក្ន ុង�� ពះ និងសh� Ìល 

ដំ:ើរ� របBÃ  បង់� មក និងជួយសំ� ត0 រ 

� រöៀចខ្ទ ង់} � មុះ ¿ 	 ន±ើតrើង@ Z�ល

��លជÂ �  ំង^្ត ើងចBd  ះ រ¿ ងរន្ធ } � មុះ� ំងពីរ 

របស់អ្ន ក �̈ ©វ	 នvd  ស់ទីH មួយចំPៀង។ @  

9ើក រ�ៀចខទ ង់�ា មុះអ ចក រព រប នយ8ាងដូចXត ាច?

� តិពុល ��ល! ន@ ក្ន ុង0 ្ល ើម	 នមួយ�្ន �ក 

ផង��រ ។

@ ក្ន ុង�្ល ��� ©ចi£  រសម្ប ូរវីa មីន C និង� -

សុីត� ស្ក ូបីក ( Ascorbic Acid) �៉ ង�� ើន 

Pើយ0 រ� តុ� ំងB ះ គឺពិត� ! ន0 រៈ          

សំ~ ន់ស��  ប់បំប៉នសុខ� ពមនុស្ស �៉ ង~d  ំង 

â�  ះវីa មីន C � ច'� i ំង និងពÉ  	 លជំងឺv¤  -

0 យ ជួយ'� i ំង0 រ� តិពុលក្ន ុងខ្ល ួនរបស់ 

មនុស្ស  និង� ឱសថធម្ម � តិក្ន ុង� រ}�រក»  សុខ

� ពù្ប �ក'� i ំង នឹង� ពt ស់� � ីវ� � Ìញមុន   

� យុ	 ន�៉ ងល្អ '� ̂ ើរ ។ ចំÒ�ក� សុីត 

� ស្ក ូបីក ! នមុខ; រជួយជំរុញ0 រÍ ង្គ � យ

ឲ្យ 1� ូបយក0 រ� តិ��ក ពីចំណី� G រ 

	 ន�៉ ងល្អ  ។

'� សិន¶ើ� តិ� សុីត@ ក្ន ុង0 រÍ ង្គ � យ

របស់មនុស្ស មិន! នតុល្យ � ព ឬ�� ើន�ើស 

កh� ិត ¿ នឹង; យបង្ក ឲ្យ ! នជំងឺ«្ស �ងៗ � យ 

0 រកa¤  ចំណី� G រ និង� រទទួល� នä�   

� 7ើម B ះទឹក�� ©ចi£  រនឹងជួយសh� Ìល 

បរិ! ណ0 រ� តិ� សុីត ��ល�ើស� ំងអស់ 

B ះ	 ន�៉ ង'� ̂ ើរ ។ ទឹក�� ©ចi£  រ! ន� តិ 

ឌីអុ៊យQ៉�ធម្ម � តិ ជួយជំរុញដំ:ើរ� របÕ្ច �ញ

ò ល"�Û គ@ ក្ន ុងទឹកB មeៀតផង ។ មÉ ៉ ង 

eៀត � រ� ក់បញ្ច ូលÖj  រ¿ ងទឹក�� ©ចi£  រ និងទឹក 

j ¤  ខណ§ ៗ ក៏	 នជួយបំ	 ត់កង្វ ះ� តិទឹក �� 

0 រÍ ង្គ � យ �� ម� ំងសh� Ìល� របញ្ជ ូនអុក-

សុី�្ស �នH ក្ន ុងJ ម 	 នមួយ�្ន �កផង��រ         

��លនឹង�្វ ើឲ្យ មនុស្ស  ! ន� រម្ម ណ៍1� ស់ 

ä�  យZ�ញមួយÏ្ង � ៕

�ើមនុស្ស � �� ើន  សន្ទ ះ} � មុះ¨� ©វ	 នöៀច�្វ ើ

ឲ្យ រន្ធ } � មុះ! ?  ងតូច� ងមុន ។ Z�ល��ល! ន

� រöៀចខ្ទ ង់} � មុះ! នស� ពធ្ង ន់ធ្ង រ ¿ � ចខ្ទ ប់ 

រន្ធ } � មុះរបស់អ្ន ក! ?  ង និង� ត់បន្ថ យ� រខ្យ ល់  

ចូល បង្ក ឲ្យ ! ន� រលំ	 កក្ន ុង� រដកដp្ហ ើម។

បñ្ថ �ម�ើ� រöៀចខ្ទ ង់} � មុះ ខ្យ ល់ស្ង ួតឆ្ល ង 

� ត់a ម} � មុះ Z�លខ្ល ះ� ចនឹងរួមចំÒ�ក�្វ ើ 

ឲ្យ ! ន� រហូរJ ម ឬÑ�  ះ�ើបុគ្គ លមួយ 

ចំនួន។ � រស្ទ ះរន្ធ } � មុះ � ច±ើតrើងមកពី 

សន្ទ ះ} � មុះPើម Pើយស្អ ិត� ប់Öj  ។ � រពÉ  -

	 ល��� រស្ទ ះរន្ធ  } � មុះ� ចនឹងរួមបញ្ច ូល� ំង

� រÑ� ើÓ�  ស់mj  ំ7ើម្ប ី� ត់បន្ថ យ� រPើម7ើម្ប ី

ជួយ¶ើករន្ធ } � មុះ ។ 7ើម្ប ី��តh� ©វ� រöៀចខ្ទ ង់

} � មុះ� រវះ� ត់គឺ� � រt ំ	 ច់ ។ � រöៀចខ្ទ ង់ 

� ច¨� ©វ	 នបង្ក rើង� យ  ៖

-±ើត! នa ំងពីកំ:ើត ៈ ក្ន ុងករណីខ្ល ះ� រ

öៀចខ្ទ ង់} � មុះ±ើតrើង ក្ន ុងអំឡុងZ�ល��� រ 

វិវឌ្ឍ របស់� រកក្ន ុងY ្ទ � និង� ចដឹង	 ន@ Z�ល 

±ើត។

-� ររងរបួសH នឹង} � មុះ : អ្ន ក'� � �ល� 

� ចប; ្ក រ� ររងរបួស} � មុះរបស់អ្ន ក��ល� ច

ប5្ខ  លឲ្យ öៀចខ្ទ ង់ � មួយនឹង� រ'� ុង 

'� យ័ត្ន � ំង��ះ  ៖

-Í ក់មួកសុវត្ថ ិ� ព   :  @ Z�ល��ល��ង 

កីå  ឬ�្វ ើដំ:ើរa មមូ៉តូ។

-Í ក់Ú្ស ��� ¿៉ ត់ : @ Z�ល��លជិះ@ ក្ន ុង 

រថយន្ត ៕

EpøRkUcqμar pþl;RbeyaCn_

CaeRcIndl;suxPaBmnusS
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À�ត្ដ ¥ ធិ៍ 0 ត់ ស្ថ ិត@ � ប់បឹងទ�្ល �  0 ប 

និង� ប់តំបន់í�  ភ្ន ំ �� ម� ំងជិត��នសមុទ្ទ }�ម 

eៀត ��ល! នទីa ំង@ បស្ច ិមទិស��  '� e�ស 

កម្ព ុ� ។ À�ត្ដ ��ះ! ន ៦ 1� ុក ! ន ៤៩ ឃ ុំ � �ក 

�  ៤៩៥ ភូមិ។ ! ន'� � ជនរស់@  ៣៦០ 

៤៤៥ � ក់ ក្ន ុងB ះ 1្ដ � ី! ន ៥២% ��'� � ជន 

សរុបក្ន ុងÀ�ត្ដ ។ ដង់សុី%�'� � ជនរបស់À�ត្ដ  គឺ 

២៨ � ក់ ក្ន ុង ១ គីឡូô៉�¨� � Q៉�។ � ល5  

និ� យពីÀ�ត្ដ ¥ ធិ៍ 0 ត់ � �|�ងនឹកÝើញH  

ដល់@£  ះភ្ន ំ�� ¿ ញ និងថ្ម ��វ។ À�ត្ដ ��ះ! នភ្ន ំ

ធម្ម � តិមួយកñ្ល �ង គឺភ្ន ំ�� ¿ ញ ��ល'� � ជន

ãើង|�ង|�H Ö ស់យកថ្ម មÉ ៉ ង � '� î�ទថ្ម  

��វ��ល! នតú្ល � មកid  ក់� រូប«្ស �ងៗស��  ប់ 

លក់ដូរជូន'� � ជន � ំងក្ន ុង'� e�ស និង��   

'� e�ស។ � កសំ ឃ ីម  '� � នមន្ទ ីរe�ស-

ចរណ៍À�ត្ដ 	 នឲ្យ ដឹងm  @ ក្ន ុងÀ�ត្ដ ��ះ! ន 

សិប្ប ករដ៏! នជំ� ញ ��លãើង� ចÝើញពួក 

� �@ កñ្ល �ង�្វ ើសិប្ប កម្ម  ��ល! នច!d  ក់�� ះ 

ពុទ្ធ បដិ! ករតូចធំ និងរូបច!d  ក់ដ៏1� ស់0 �  ត 

«្ស �ងeៀត។ ! នសិប្ប កម្ម ច!d  ក់�� ើន� ង   

១៦០ កñ្ល �ងក្ន ុងប5្ខ  1� ុក �ើក
 �ង|�1� ុក 

¿ ល[�ងមួយបុ៉�Ô  ះ��ល� តំបន់ភ្ន ំ។ Û ង  

ច!d  ក់� គ�� ើន ! នលក្ខ ណៈ� សបិ្ប កម្ម ឯក-

ជនតូចៗ។ Û ងច!d  ក់ និងG ង� �� ើនក្ន ុង         

À�ត្ត ¥ ធិ៍ 0 ត់លក់របស់មួយចំនួន� ច!d  ក់�្វ ើ

� យ� ��៉ ងពិ �̂ស ដូច� ច!d  ក់ថ្ម ��វ ច!d  ក់ 

�ើ'� ណីត� 7ើម។ កñ្ល �ងច!d  ក់មួយ��ល 

គួរH ទស្ស �  គឺស្ថ ិតក្ន ុងមជ្ឈ មណs លបណ្ណ ុះ 

ប5្ខ  លវិ� �  ជីវៈសិប្ប កម្ម  ប៊ុន រ8ានី ហុ៊ន 

�ាន  ¥ ធិ៍ 0 ត់។ទី��ះក៏� កñ្ល �ងមួយ�៉ ង

ពិ �̂សបំផុតស��  ប់អ្ន កទស្ស �  â�  ះãើង 

� ចជË�កពិ� ក»  Öj  ��ង � មួយ'� � ជន        

សិក»  អំពីសិប្ប កម្ម '� � �ណី ដ៏! ន� ពល្ប ី 

S� ប់À�ត្ដ @ ទូ� ំង�� ះ� � 5 ច�� កម្ព ុ�  សុទ្ធ |�! នលក្ខ ណៈពិ^�ស� យ� �កៗពីÖj   
� 1� ័យH �ើភូមិ0 1្ដ �  '� � �ណី ទំ�ៀមទ!d  ប់ និង� ររស់@ � ក់ù្ដ �ងរបស់'� � ជន។  
ប5្ខ  À�ត្ដ @ ភូមិ� គឦ0 ន្ដ សម្ប ូរH � យí�  �ើ  សត្វ í�   Pើយ! ន� � ស� តុ¨� � ក់

្̂ទ ើរS� ប់រដូវ� ល	 ន�្វ ើឲ្យ តំបន់B ះ! ន� រ� ក់� ញ� �បមÉ ៉ ងH ។ À�ត្ដ @ ភូមិ� គÍ យ័ព្យ  
និងបស្ច ិម សម្ប ូរH � យ¿ លõ�  ល្វ ឹង�្វ ើយ ! នលទ្ធ � ពឲ្យ '� � ជន; យ1� ួលបង្ក បp្ក ើន-
ផល1� ូវ និងដំ5 ំ«្ស �ងៗ។ À�ត្ដ @ � ប់! ត់សមុ � ក៏! នលក្ខ ណៈពិ^�សរបស់ខ្ល ួនH a ម
B ះ��រ។ បុ៉ñ្ដ �អ្វ ី��លគួរកត់ស!¯  ល់ គឺS� ប់À�ត្ដ � ំងអស់សុទ្ធ |�! នតំបន់e�សចរណ៍ធម្ម � តិ  
តំបន់e�សចរណ៍វប្ប ធម៌ និងស�Æ  នុពល^�ដ្ឋ កិច្ច ដ៏ពិ^�ស។ � យ� �កÀ�ត្ដ ¥ ធិ៍ 0 ត់ក៏មិន  
ខុសពីÀ�ត្ដ ដÊ�eៀត��រ។

�ើង�� ឡាញ់��ត្ដ �ោធិ៍ សាត់របស់�ើង�ើង�� ឡាញ់��ត្ដ �ោធិ៍ សាត់របស់�ើង

� ក �  � Qឿន

rmNIydæanFmμCatiTwkhUrtamdgsÞwg  nigs<anqøgkat;sÞwgeBaFi_sat;

ePJóveTscrCati-GnþrCati TsSnakMsanþPUmibENþtTwkenAtamdgTenÞsab kñúgextþeBaFi×sat;
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ល  ញ ដូច� � រត  ញសូ្រ ត ត  ញក�្ទ �លដ៏ 

1� ស់0 �  ត ឬក៏សិក»  ù្វ �ងយល់អំពី� រ�្វ ើ  

ជំនួញ��រូបច!d  ក់� 7ើម ។ មជ្ឈ មណs ល��ះ     

! នទីa ំង@ ជិតវិទÉ  ល័យ¥ ធិ៍ 0 ត់ ~ ង      

Þើង�� ុង¥ ធិ៍ 0 ត់a មផ្ល ូវ� តិ��ខ ៩ ។

ដូចÀ�ត្ដ ដÊ�eៀត��រ ចង់H ��ងÀ�ត្ដ  

¥ ធិ៍ 0 ត់ គឺមិនt ំ	 ច់ភ័យ�� ÌយអំពីបÂ§    

អសន្ដ ិសុខអ្វ ីeៀតe�។ S� ប់កñ្ល �ង� ំងអស់គឺ� 

� សុវត្ថ ិ� ព។ À�ត្ដ ��ះសម្ប ូរH � យតំបន់ 

e�សចរណ៍�៉ ង�� ើន។ រមណីយ��  នធម្ម � តិ

2 ះm ស! នច! +  យ ១៦ គីឡូô៉�¨�  ពីទីរួម 

À�ត្ដ a មផ្ល ូវ��ខ ៥៦ ។ ទី��ះ! នកូនភ្ន ំ ! ន 

í�  �ើ ! នទឹកអូរធម្ម � តិ��ល! នទឹក�d  ក់

� '� t ំ និងសម្ប ូរH � យរុក្ខ � តិí�  �ើ 

ហូប�្ល � ដូច�  គុយ សិរ! ន់ � 7ើម។ បុ៉ñ្ដ �តំបន់ 

e�សចរណ៍��ល! នស�Æ  នុពល~d  ំង� ង� � គឺ 

រមណីយ��  នទឹក�d  ក់} � ក�្អ ៀង ស្ថ ិតក្ន ុងភូមិ 

បំណក់ 1� ុក�� គរ À�ត្ដ ¥ ធិ៍ 0 ត់ ��ល! ន  

ច! +  យពីទីរួម1� ុក yz  ះH ទិស~ ងត្ប ូងa ម 

ប�្ខ  យផ្ល ូវ� តិ��ខ ៥ '� ! ណ ៤១ គីឡូ-

ô៉�¨� ។ @ �ើY ្ទ �ទឹកបឹងទ�្ល �0 បវិញ ភូមិ 

សហគមន៍e�សចរណ៍ បÒ្ណ �តទឹកកំពង់លួង 

ស្ថ ិតក្ន ុង1� កុ�� គរ��រB ះ 	 នប;§  ញរូប� ព

ដ៏1� ស់បំ�� ងបង្អ ួតខ្ល ួន � មួយនឹងសh� ស់ធម្ម -

� តិដ៏¨� � ល G ក់ដូច� vÃ  ំងគំនូររបស់វិចិ¨� 

ករ� �ឯក��ល	 នគូស¿ សrើង � មួយនឹង  

មB សÕ្ច �ត� ជក់ចិត្ដ  ដិត� រម្ម ណ៍�៉ ង 

	 �  
 �ង។ ភូមិសហគមន៍��ះ! នច! +  យ 

'� ! ណ ៣៥ គីឡូô៉�¨� ពីទីរួមÀ�ត្ដ  � ទីកñ្ល �ងដ៏ 

សំ~ ន់មួយស��  ប់î្ញ ៀវe�សចរចh� ុះS� ប់� តិ

0 សន៍��លមកទស្ស � ពំុ! ន� ច់។ ភូមិ��ះ

a ំង@ �ើY ្ទ �ទឹកបឹងទ�្ល �0 ប ��ល! ន 

'� � ជនរស់@ � ង ១ មឺុន� ក់។ '� � ជន 

S� ប់រូប រស់@ �ើទូកបÒ្ណ �តទឹក Pើយភូមិ 

� ំងមូល¨� ©វប្ដ ូរទីa ំងចល័ត H a មកh� ិតភូមិ-

0 1្ដ �  ទឹក��   ឬទឹក� ក់��ទឹកបឹង។ ថ្វ ី¶ើភូមិ 

e�សចរណ៍មួយ��ះស្ថ ិត@ �ើY ្ទ �ទឹក បុ៉ñ្ដ �ជីវ-

� ពរបស់'� � ជន! ន� ពធូរ� រ មិនt ញ់អ្ន ក 

រស់@ �ើ� កe� Ù�  ន់|�រ¶ៀប��� ររស់@  

ខុសÖj  ពីអ្ន កដី� ក|�បុ៉�Ô  ះ។ ! ន0 � -

Qៀន ! ន ផ»  រ ! ន0j  ក់� រឃ ុំ ភូមិ ប៉ុស្ដ ិ៍ រដ្ឋ 	 ល 

វត្ដ � � ម បុ៉ñ្ដ �ចង់H ទីកñ្ល �ង5 មួយគឺជិះទូក 

សូម្ប ី|�Û ងបុណ្យ  Û ង� រ ក៏�្វ ើ@ �ើទូក 

��លចង� �  ប់Öj  ។ î្ញ ៀវe�សចរ� ំងå យ��ល 

H ទស្ស � ភូមិសហគមន៍បÒ្ណ �តទឹកB ះ ក៏ 

អត់! នបÂ§  អ្វ ី��រ â�  ះទីB ះ! នផ្ទ ះ 

សំ5 ក់ ! ន� ជនីយ��  ន � ប់� ំង! នG ង 

~ �៉ អូÀ�ផង ។ បុ៉ñ្ដ �ក៏� ចទស្ស � ¨� ឹមរយៈ 

Z�ល ១ Ï្ង � Pើយ¨� ឡប់មកស��  ក@ ទីរួម

1� ុក�� គរ ឬក៏ទីរួមÀ�ត្ដ ¥ ធិ៍ 0 ត់ក៏	 ន។ � �

� ច�្វ ើដំ:ើរH ទីB ះ� យជិះមូ៉តូ ��ល¨� ©វ 

ចំ5 យ ៦ ដុ�d  រ និងចំ5 យZ�លö�� �្វ ើ   

ដំ:ើរមួយç៉ ងកន្ល ះ ។ ប�Ã  ប់ពីទស្ស � ភូមិ 

សហគមន៍ បÒ្ណ �តទឹកY ្ទ �បឹងទ�្ល �0 បរួច 

Pើយ ãើងក៏ � ចH ទស្ស � តំបន់í�  ភ្ន ំរមណី

យ��  នទឹក�d  ក់} � ក�្អ ៀង}�មeៀត ។ � ក 

សំ ឃ ីម 	 នឲ្យ ដឹងeៀតm  À�ត្ដ ¥ ធិ៍ 0 ត់ថ្វ ី 

ត្ប ិត|�មិន! ន សម្ប តិ្ដ ¶�តិកភណs  ដូច� Ó�  -

0 ទបុ� ណ ��ល! ន@ À�ត្ដ ̂ ៀម� ប 	 ត់-

ដំបង កំពង់ធំ a ��វក្ដ ី បុ៉ñ្ដ �À�ត្ដ ��ះក៏! នធន-

� នសម្ប ត្ដ ិធម្ម � តិ� �� ើន� ច� ក់� ញî្ញ ៀវ

e�សចរ� តិ អន្ដ រ� តិផង��រ ដូច� សh� ស់ 

ធម្ម � តិ@ ភ្ន ំ�� ¿ ញសត្វ  í�  � ្ល �កៗ និងកh�  
អ្ន កមីង ភិន m វ� ក មូលផុន

rmNIydæanekaHsMeBAsÞwgeBaF×sat; kñúgextþeBaF×sat; ePJóveTscrCati-GnþrCati TsSnakMsanþenArmNIydæanFmμCati 

nigRbvtþisaRsþnana kñúgextþeBaFi×sat;
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0 1្ដ � ��Y ្ទ �ដី ។ បុ៉ñ្ដ � 

បងប្អ ូន           � ច� ំដំ5 ំ 

ឧស»  ហកម្ម  	 នបង្គ ួរ 

Pើយមកដល់Z���ះ គឺកñ្ល �ងខ្ល ះ � ច'� មូល 

ផល	 ន�  ប:្ណ ើរៗ Pើយ។ ដំ5 ំឧស»  ហ-

កម្ម  និងកសិឧស»  ហកម្ម  ¨� ©វចំ5 យZ�ល � ំ 

ដុះយូរ បុ៉ñ្ដ �'� ភពចំណfលក៏មិនតិច��រ។ � យ 

� �ក� ក មូលផុន '� � ជនរស់@ ឃ ុំ�ើតុំ 

1� ុក�� គរ � កសិករផង និង� S� ©ប� � ៀនផង 

	 ន! ន'� 0 សន៍m  ជីវ� ព'� � ជន@ មូល
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4- É>] RtaM GIuvtwk RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
5- É>] efag xun RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
6- É>] R)ak; cMerIn smaCikRBwTæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
7- É>] Kg; vibul RbtiPUraCrdæaPi)alTTYlbnÞúkGKÁnaykdæan énGKÁnaykdæanBn§dar énRksYgesdækic© nighirBaØvtßú >>>>> 100 duløar
8- É>] ln; lwméf RbFanKN³kmμaFikarKNbkSextþkMBg;cam>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
9- É>] eCog GM RbFanKN³kmμaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
10- É>] GUsμan hasSan; RbFanKN³clnasasnik\søaménKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
11- É>] sr cMru:g RbFanKN³kmμaFikarKNbkSextþRkecH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
12- É>] )a: suCativgS RbFanKN³kmμaFikarKNbkSraCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
13- É>] Qit suxun GPi)alénKN³GPi)alextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
14- É>] m:m b‘unnag GnuRbFanKN³kmμkarTI 10énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
15- É>] em:A Fnin GPi)alénKN³GPi)alextþeBaFisat; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
16- É>] GuIn vIrCati rdæelxaFikarTIsþIkarKN³rdæm®nþI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
17- É>] yU Pirmü smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;s<W RbFanRkumkargarcuHRsuk»ra:l; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
18- KN³kmμaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
19- KN³kmμaFikarKNbkSextþesomrab >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100 duløar
20- KN³kmμaFikarKNbkSextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
21- KN³kmμaFikarKNbkSRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
22- É>] lwm Kaneha RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
23- É>] m:m b‘unehg RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
24-  É>] fa y:av GnuRbFanKN³kmμaFikarKNbkSFnaKarCatiénkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213>470`
25- É>] CU yinsIum rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
26- É>] G‘uk R)afña rdæelxaFikarRksYgB½t’man >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
27- É>] ):av hmpan GnurdæelxaFikarRksYgmhaépÞ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
28- É>] sU CughYr RbFanRkumRbwkSaextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
29- É>] cay bUrin GñktMNagraRsþmNÐlkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
30- É>] sYs y:ar:a GñktMNagraRsþmNÐlRBHvihar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
31- É>] nr³ rtn³vDÆena rdæelxaFikarRksYgFmμkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000 `
32- É>] XYn r:anIn rdæelxaFikarRksYgsgÁmkic© GtItyuT§Cn nigyuvnItism,Ta >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
33- É>]>]>esnIyÉk mas viriT§ GKÁelxaFikarénGCJaFrCatiRbqaMgeRKÓgejon >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
34- É>]> bUn lwmehg GnurdæelxaFikarTIsIþkarKN³rdæmRnIþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
35- É>] esg eTog CMnYykarpÞal;semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 200>000`
36- É>] efag Qin smaCikKN³kmμaFikarRtYtBinitü énKN³kmμaFikarkNþal  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50 duløar
37- É>] em:A b‘unNarin smaCikKN³kmμaFikarkNþalKNbkSRbCaCnkm<úCa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
38- É/] ):an b‘uneFOn rdæelxaFikarRksYgEpnkar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
39- elakCMTav swug sIuyut >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
40- É>] Kwm Fa RbFanRkumRbwkSaextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
41- É>] biuc suvNÑÚ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
42- É>]bNiÐt mas b:U GnurdæelxaFikarRksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
43- elakCMTav Titü c½nÞtarIn GnurdæelxaFikarRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg; >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
44- É>] Ta c½nÞlIda TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
45- É>] Em:n vibul RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmμaFikarKNbkSextþsVayerog >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
46- É>] RCun efra:va:t TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
47- É>] em:A LaMg TIRbwkSaÉk]tþm gYn jiúl GnuRbFanTI 2 rdæsPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
48- É>] qay bJT§iEsn GKÁnaykénGKÁnaykdæanerobcMEdndInKrUbnIykmμ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
49- É/] G‘un qalI smaCikKN³RbcaMkarénKN³Gcié®nþy_KNbkSextþekaHkug >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
50- elak eGam cn RbFannaykdæanc,ab; vivaT nigsßitiénGKÁnaykdæanBn§dar >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
51- elak saM Bisidæ RbFanmnÞIrsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún raCFanIPñMeBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 100>000`
52- elak sux visalsm,tþi GnuRbFanRkumkargarcuHCYyXuMéRBedImfñwg nigXuMeBñA1 RsuksuIFrkNþal RbFanRkumh‘unsm,tþivisal >>>>>>>>> 100>000`
53- elak sarU rdæCati m®nþIsalaextþéb:lin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  70>000`
54- elakCMTav exg sMv:ada rdæelxaFikarRksYgkic©karnarI >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
55- É>] say bUrin TIRbwkSasemþcGKÁmhaBjacRkI ehg sMrin >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
56- É>] esg Kwmsan CMnYykarsemþcGKÁmhaFmμeBaFisal Ca sIum >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
57- É>] Bt can;nI smaCikRkumkargarcuHCYyextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
58- É>] ehg vNÑa smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
59- elak s‘ag can; smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
60- elak XYn sMbUr smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
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61- elakCMTav esO c½nÞfa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
62- elak Ca vuT§I smaCikRkumkargarKN³kmμaFikarkNþalcuHCYyextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
63- kBaØa pag nitEhV‘rI mRnþIRksYgeTscrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
64- elak eg:a em:gRCYn GPi)alRkuge)a:yEb:t >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
65- elak G‘¿u raRtI RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRkugesrIesaP½NÐ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
66- elak Ekv Esn RbFanKN³kmμaFikarKNbkSRsukGUreRCA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50>000`
67- elak sYn suFI RbFanmnÞIresdækic© nighirBaØvtßú extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
68- elak Kat h‘ul RbFanKN³kmμaFikarKNbkSsgáat;pSarkNþal extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
69- elak cab DINa smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkS xNÐdUneBj >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  50>000`
70- É>] evg saxun rdæelxaFikarRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
71- elak lI sarI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkS RbFanmnÞIrerobcMEdndI extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
72- elak Kwm suvNÑ RbFanmnÞIrsaFarNkar extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  40>000`
73- É>] siun vuT§I smaCikGciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
74- É>] QMu vNÑariT§ GPi)alrgextþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
75- elak em:A suxlIm GnuRbFanmCÄmNÐlCatievC¢saRsþbUraNRksYgsuxaPi)al smaCikRkumkargarcuHextþtaEkv >>>>>>>>>>>>  30>000`
76- elak can; sIuNat smaCikKN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
77- elak XU eBA GPi)alRsuksVayeck>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
78- elak eTB visidæ GnuRbFanKN³RtYtBinitüKNbkSextþRBHsIhnu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
79- kBaØa Ekv suCata GnuRbFanelxaFikardæanGmKN³kmμkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  30>000`
80- É>] cug Ept GPi)alrgextþbnÞaymanC½y  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
81- elak Qa b‘unriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
82- elak em:A hak; smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
83- elak lwm vIrkS smaCikKN³kmμaFikarKNbkSRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
84- elak lwm efg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
85- elak eXøak sMGag smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
86- elak Ca KwmlIn RbFanelxaFikardæanGmKN³kmμkarTI 4 énRBwT§sPa >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
87- elak TUc saer:t RbFankariyal½yKNenyüksikmμ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
88- elak hug RCin RbFanKN³hirBaØvtßúénKN³kmμaFikarKNbkSextþ)at;dMbg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
89- elak mIu vuF§a mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
90- elak G‘uk KwmGan m®nþIRksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmμ nigsMNg;  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   20>000`
91- elak KYc can;Titü GaCIvkr extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  20>000`
92- elak lI sarun mRnþIRksYghirBaØvtßú >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  15>000`
93- elak G‘uc savn GnuRbFanmnÞIrksikmμ extþbnÞaymanC½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  15>000`
94- É>] esg sumunI smaCikKN³GciéRnþy_KN³kmμaFikarKNbkSRksYgFmμkar nigsasna >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
95- É>] b:uj sc©³ GKÁnaykkic©karbec©keTsénRksYgFnFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
96- elak mIu lIhYt smaCikRkumkargarcuHextþkMBg;cam >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
97- elak CYn vNÑriT§ smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
98- elak m:m Rbus GnuRbFannaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusSénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
99- elak esA smösS GnuRbFannaykdæanhirBaØvtßúénRksYgénRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
100- elak Qun b‘uneQOn smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
101- elak efg b‘unetg smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
102- elak sVay suKn§I smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
103- elak sux cMNan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
104- elak esA smÖar RbFankariyal½ybNþúHbNþalénnaykdæanrdæ)al nigFnFanmnusS énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>> 10>000`
105- elak Tit criya RbFankariyal½yKNenyünaykdæanhirBaØvtßú énRksYgFanFanTwk nig]tuniym >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
106- elak Esm sMNag RbFankariyal½yRKb;RKgRbB½n§Farasa®sþnaykdæanFarasa®sþ ksikmμ énRksYgFanFanTwk nig]tuniym > 10>000`
107- elak sux tara smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
108- elak sU pløI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
109- elak hYt Fan smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
110- elak TIm vudæarI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
111- elak Nub eromNI smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
112- elak sarun sm,tþi smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
113- elak sr viciRt smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 10>000`
114- elak TUc supløa smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
115- elak CMu ]tþra: smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
116- elak Qñag b‘uy smaCikRkumkargarcuHextþkNþal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
117- elak ys; Ful smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
118- elak Lúg cnßa smaCikRkumkargarcuHRsukkMBg;lav extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
119- elak Lac PIra:t; smaCikRkumkargarcuHRsuk)aPñM extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
120- elak Qag suvNÑara: mRnþImnÞIrKNbkS extþéRBEvg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  10>000`
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niBn§nayk ³

elak tak s‘unGuI

KN³kmμkarniBn§

 1> elak exov NavI

 2> elak Guwm sunÞr³

 3> elak vgS savuF

 4> elak Tav sar³munI

 5> elak sux suFn

elxaniBn§

 1> elak CuM sm,tþi

 2> elak m:k; Qin

GñkbkERbPasa

1> elakRsI Em:n narIesaP½K

GñkftrUb

1> elak supat vIr³munI 

viciRtkr

1> elak Fa savuuF

Gas½ydæan ³ 

elx 203 

mhavifI RBHneratþm 

PñMeBj-km<úCa 

TUrs½BÞelx ³

023 219 065

Address : 

No 203 Preah 

Norodom Bld. 

Phnom Penh Cambodia 

Tel : 023 219 065
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