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គណៈអធិបតីចូលរមួអង�សិក� សល  

កំែណទ្រមង់វមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករគឺជា
យុទ�ស�ស�ដ៏ចំបាច់និងសម្រសបបំផុតស្រមាប់
ករេធ�ឱ្យ្របេសរេឡងនូវគុណភាព និង្របសិទ�ភាព
ៃនករផ�ល់េសវសធារណៈ និងករេលកកម�ស់
ករអភវិឌ្ឍេសដ�កចិ�េនមូលដ� ន ែដលជាករចូលរមួ
ចំែណកដសំ៏ខនក់�ុងករអភវិឌ្ឍជាតេិល្រគបវ់ស័ិយ
ជាពិេសសក�ុងករែបងែចកផល្របេយាជន៍ពីករ
រកីចេ្រមនៃនេសដ�កិច�ជាតិ ្របកបេដយសមធម៌ 
បរយិាប័ន� និងករចូលរួមកត់បន�យភាព្រកី្រក
របស់្របជាពលរដ�យ៉ាងមាន្របសិទ�ភាព។ 

ខងេលីេនះជាករគូសប�� ក់របស់ សេម�ច

្រកឡាេហម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី 

រដ�ម�ន�ី្រកសងួមហៃផ� និងជា្របធាន 

គ. ជ. អ. ប  ែដលែថ�ងក�ុងឱកសអេ�� ីញជាអធបិតី
ក�ុងពិធីបិទសិក� សលផ្សព�ផ្សោយ្រពះរជ្រកឹត្យស�ីព ី
“លក�ន�កិៈេដយែឡកស្រមាប់បុគ�លិក រដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ” េនរេសៀលៃថ�ទី៣១ ែខឧសភា 

ឆា� ២ំ០១៦ េនសណា� គារអងំែទកងទ់ណីងត់ល់ 

េដយមានវត�មានចូលរួមពីសំណាក់ ឯកឧត�ម 

េលកជំទវ សមាជិក សមាជិករជរដ� ភិបាល 

ថា� ក់ដឹកនាំ្រកសួង ស� ប័ន ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ

រជធានី េខត� អភបិាលរងរជធាន ី េខត� ្របធាន

្រក�ម្របឹក្សោខណ�  អភិបាលខណ�  ្របធានមន�ី រ

ជំនាញរជធានី េខត� និងម�ន�ីរជករមកពី្រកសួង

ស� បន័នានា យ៉ាងេ្រចនកុះករ។ 

សេម�ច្រកឡាេហមមាន្របសសនបិ៍ទសិក� សល 
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 សិក� សលេនះេរៀបចំេឡងក�ុងេគាលបំណង

ផ្សព�ផ្សោយដល់្រកសួង ស� បន័ នងិ អង�ភាពពកព់ន័�

េនថា� ក់ជាតិនិងថា� ក់េ្រកមជាតិឱ្យបាន្រជ�ត្រជាប

និងចូលរមួអនុវត�ខ�ឹមសរ្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពី “លក�ន�កិៈ

េដយែឡកស្រមាបប់គុ�លិករដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត”ិ

ឱ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 

បនា� ប់ពី  ឯកឧត�ម េព្រជ ប៊ុនធិន រដ�ម�ន�ី
្រកសួងមខុងរសធារណៈ អនរបាយករណ៍ស�ីពី
លទ�ផលៃនកិច�ដំេណ រករសិក� សលផ្សព�ផ្សោយ

្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពី “លក�ន�ិកៈេដយែឡកស្រមាប់

បុគ�លិករដ�បាលថា� ក់ េ្រកមជាតិ ”  ែដលបាន

្រប្រពឹត�ិេទរយៈេពលមយួៃថ�េពញរចួមក សេម�ច

្រកឡាេហម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន� ី

រដ�ម�ន�ី ្រកសួងមហៃផ�  បានែថ�ងនូ វករ

េកតសរេស រ និងវយតៃម�ខ�ស់ចំេពះ្រកសួង

មុខងរសធារណៈែដលបានសហករជាមួយ

្រកសួង ស� ប័ន រដ�បាលថា� ក់េ្រកមជាតិ និងអ�ក

ពក់ព័ន�នានា ពិេសសសហករយ៉ាងជិតស�ិទ� 

និង្របកបេដយស� រតីទទួលខុស្រត�វខ�ស់ជាមយួ

្រក�មករងរ្រកសួងមហៃផ� និងេលខធិករដ� ន 

គ.ជ.អ.ប ក�ុងករេរៀបចំតកែ់តង្រពះរជ្រកឹត្យស�ីព ី

“លក�ន�ិកៈ េដយែឡកស្រមាប់បុគ�លិករដ�បាល

ថា� ក់េ្រកមជាតិ” េដយបានចំណាយេពលេវល

្របមាណ០៣ឆា� កំន�ងមកេនះ។ 

្រពះរជ្រកឹត្យេនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយ

អនុេលមតម (១)្រកបខណ័� យុទ�ស�ស�ស�ីពីកំែណ

ទ្រមងវ់មិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ (២)កម�វធិីជាតិ
ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេន

ថា� ក់េ្រកមជាតិ (៣)េគាលនេយាបាយស�ីពីករ

្រគប្់រគងនិងករអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្សេនរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិ (៤)ច្បោបស់�ីពីករ្រគប្់រគងរដ�បាល

រជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ�  និង(៥)ច្បោបស់�ីពីករ

្រគប្់រគងរដ�បាលឃុំ សង� ត ់ និងបទពិេសធនប៍ណា�

្របេទសនានាទងំេនក�ុងតំបន ់និងេ្រកតបំន។់ 

្រពះរជ្រកឹត្យេនះនឹងផ�ល់នូវមូលដ� នគតិយុត�

អចិៃ�ន�យដ៍៏សំខន់ស្រមាប់ករេរៀបចំបេង�ត្របព័ន�

្រគប់្រគង និងករចត់ែចងបុគ�លិកេនរដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាតិតមែបបវមិជ្ឈករ និងវសិហមជ្ឈករ

និងស�ិតេ្រកមច្បោបស់�ីពីសហលក�ន�ិកៈម�ន�ីរជករ

សីុវលិ នងិ្រសបតម្រពះរជ្រកឹត្យស�ីពេីគាលករណ៍

រមួៃនករេរៀបចមំុខងរសធារណៈរបស់រដ�។ លក�ន�ិកៈ

េដយែឡកស្រមាបប់ុគ�លិករដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

បានផ�ល់នូវសិទ�ិអំណាច និងស�័យភាពដល់រដ�បាល  

ទិដ�ភាពអ�កចូលរមួសិក� សល 

ទិដ�ភាពអ�កចូលរមួសិក� សល 
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ថា� កេ់្រកមជាតិក�ុងករ្រគប្់រគង ចតែ់ចង នងិអភវិឌ្ឍ

សមត�ភាពបុគ�លិក្របកបេដយសមត�ភាព និង

គណេនយ្យភាព ្រពមទងំធានាអព្យោ្រកឹតភាពរបស់

បុគ�លិកក�ុងករបំេពញករងរ។ លក�ន�ិកៈេដយ

ែឡកេនះកន៏ងឹបង�លក�ណៈងយ្រស�លដល់ដំេណ រ

ករេផ�រមុខងរឱ្យេទរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ េដយ

ក�ុងេនាះត្រម�វឱ្យភា� បជ់ាមយួនូវករេផ�របុគ�លិក និង

ធនធានផងែដរ។ 

េន ក�ុ ង ឱ ក ស ដ៏ ៃថ� ថា� េនាះ ែដ រ  ស េម� ច

្រកឡាេហម កប៏ានចបអ់រម�ណ៍

ផងែដរថា រយៈេពលកន�ងមកេនះ

្រកសួងមហៃផ�បានេធ�សមាហរណកម�

េដយរលូននូវម�ន�ី  បុគ�លិករបស់

្រកសួងមហៃផ�  ែដលបេំពញករងរ

េនថា� ក់េ្រកមជាតិ ចំនួន្របមាណ

ជាង ៩០០០នាកចូ់លេទក�ុង្របពន័� 

និងរចនាសម�័ន�ថ�ី ៃនរដ�បាលថា� ក់

េ្រកមជាតិ ្រពមទំងបានេរៀបចំនិងដក់ឱ្យអនុវត�

នូវរេបៀបរបប និងនីតិវធិីអនុវត�ករងររបស់ម�ន�ី  

បុគ�លិកែដលបានេធ�សមាហរណកម�ទំងេនាះឱ្យ

្រសបតមរបត់ថ�ី ៃនកំ ែណទ្រមង់វ មិជ្ឈករ និង

វសិហមជ្ឈករ ពិេសស្រសបតមស� រតីៃនច្បោបស់�ីពី
ករ្រគប្់រគងរដ�បាលរជធានី េខត� ្រក�ង ្រស�ក ខណ� ។ 

ទន�ឹមេនះ សេម�ច្រកឡាេហម ក៏បាន

សង�តធ់�នថ់ា ករេរៀបចំ នងិដកេ់ចញ្រពះរជ្រកតឹ្យ

ស�ីពី“លក�ន�កិៈេដយែឡកស្រមាបប់គុ�លិករដ�បាល

ថា� កេ់្រកមជាត”ិេនះ គឺជាសមទិ�ផលដម៏ានសរៈសំខន់

ថ�ីមយួបែន�មេទៀតៃនកម�វធិជីាតិសំរបក់ំែណទ្រមងក់រ

អភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ 

និងកម�វធិីកំែណទ្រមង់រដ�បាលសធារណៈរបស់

រជរដ� ភបិាលកម�ុជា។ េនក�ុងនយ័េនះ រជរដ� ភបិាល 

មានករតងំចិត�ែផ�កនេយាបាយយ៉ាងច្បោស់លស់

ចំេពះករអនុវត�កម�វធិកីំែណទ្រមងេ់នះ។ េទះជា

យ៉ាងេនះក� ី េដម្បធីានាសេ្រមចបាននូវេគាលបំណង

រមួៃនកម�វធិីកែំណទ្រមងេ់នះ គឺត្រម�វឱ្យមានករគា្ំរទ

យ៉ាងសកម�ព្ីរកសួង ស� បន័ រដ�បាលថា� កេ់្រកមជាត ិ

ៃដគូអភវិឌ្ឍន ៍អង�ករសង�មសីុវលិ និងអ�កពកព់ន័� 
 

ទំងអស់។ ជាពិេសសថា� ក់ដឹកនាំេនរដ�បាល
ថា� ក់េ្រកមជាតិ ្រត�វែស�ងយល់ឱ្យបានច្បោស់អំពី
សិទ�ិអំណាច និងស�័យភាពរបស់ខ�ួនក�ុង្រកបខណ័�
ៃនច្បោប ់និង្រត�វមានចក�ុវស័ិយច្បោស់លស់ក�ុងករ
អភវិឌ្ឍនមូលដ� នរបស់ខ�ួន និង្រត�វខិតខំែ្របក� យ
ស� បន័របស់ខ�ួនឱ្យក� យេទជាស� បន័មានសមត�ភាព 
និងមានលទ�ភាពសម្រសប ក�ុ ងករផ�ល់េសវ
សធារណៈ និងករអភវិឌ្ឍេសដ�កិច�មូលដ� ន្របកប
េដយ្របសិទ�ភាព តមា� ភាព គណេនយ្យភាព សមធម ៌
និងបរយិាបន័�៕ 

ទិដ�ភាពអ�កចូលរមួសិក� សល 
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កលពីៃថ�ទី២០ ដល់ៃថ�ទី២៥ ែខមិថុនា ឆា� ំ

២០១៦ គណៈ្របតិភូជាន់ខ�ស់្រកសួងមហៃផ� 

ដឹកនាេំដយ សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង 
ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសងួមហៃផ� 

អមដំេណ រេដយេលកជំទវ អឹុង កនា� ផាវ ី រដ�ម�ន�ី

្រកសួងកិច�ករនារ ី ឯកឧត�ម េឈៀង យ៉ាណារ៉ 

រដ�ម�ន�ី្របតិភូអមនាយករដ�ម�ន� ីនិងជាអគ�េលខធិករ

គណៈកមា� ធិករនីតិសម្បទ និងអភវិឌ្ឍនក៍ម�ុជា ៃន

្រក�ម្របឹក្សោអភិវឌ្ឍនក៍ម�ុជា ឯកឧត�ម សក់ េសដ�  

រដ�េលខធិករ្រកសួងមហៃផ� ឯកឧត�ម ង៉ន ់ ចំេរ ន 

អនុ រដ� េលខធិករ្រកសួងមហៃផ�  ឯកឧត�ម  

ប៉ា សុជាតិវង្ស អភបិាលៃនគណៈអភបិាលរជធានី

ភ�េំពញ ្រពមទងំឯកឧត�ម េលកជំទវជាថា� កដឹ់កនាំ

្រកសួងមហៃផ�មួយចំនួនេទៀត  បានេទបំេពញ

ទស្សនកិច�ផ�ូ វករេនសហព័ន�ស�ីស តបតមករ

អេ�� ញរបស់រដ� ភិបាលៃនសហព័ន�ស�ីស។   

 ដំេណ រទស្សនកិច�េនះ មានេគាលបំណងេដម្ប ី

ព្រងឹងទំនាកទំ់នង និងភាពជាៃដគូេល្រគបវ់ស័ិយរវង

្របេទសទងំពីរ កម�ុជា ស�ីស។ ទន�ឹមនឹងករសិក្សោ

ែស�ងយល់ កដូ៏ចជាករែចករែំលកបទពិេសធនល៍�  ៗ

ទកទ់ងេទនឹងករ្រគប្់រគងរដ�បាលថា� កេ់្រកមជាតិ 

ទស្សនកិច�ផ�ូ វករេនះក៏នឹងជួយ ជំរញុបែន�មនូវកិច�

សហ្របតិបត�ិករ រវង្របេទសទងំពីរ ជាពិេសស 

េនក�ុងដំេណ រករកំែណទ្រមងក់រអភវិឌ្ឍតមែបប

្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកមជាតិ។  

 េន្រពឹកៃថ�ទី២១ ែខមិថុនា  គណៈ្របតិភូបាន

អេ�� ញបំេពញទស្សនកិច�េនសល្រក�ង Bern

ៃនសហពន័�ស�ីសេដយបានករទទលួករស� គមន ៍

គណៈ្របតិភូជានខ់�ស់្រកសួងមហៃផ�ដឹកនាេំដយសេម�ច្រកឡាេហម ស េខង ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ� 
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សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង និងឯកឧត�ម Walter Thurnherr 

យ៉ាងក ក់ េក� ពីសំណាក់េលកនាយករដ�បាល  

សល្រក�ង Bern េដយេលកបានជ្រមាបជូន 

គណៈ្របតិភូអំពីេហដ� រចនាសម�័ន�សំខន់ៗរបស់

ទី្រក�ង។  

ទី្រក�ង Bern ជាទី្រក�ងដចំ៏ណាស់មយួែដលបាន

ចុះប�� ីជាេបតិកភ័ណ� ពិភពេលកេដយអង�ករ 

យូេណស�ូែដលេនក�ុងទី្រក�ងេនះ មានផ�ូវដល៏្បលី្បោញ

មយួ្របែវង៦គ.ម។ ទី្រក�ង Bern មានៃផ�ដី៥១.៦ គ.ម២ 

និងមាន្របជាជនរស់ េនចំនួនជាង១៣មុឺននាក់ 

ែដលេស� នឹង ១,៥៨% 

ៃនចំនួន្របជាជនសរុប

របស់សហពន័�ស�ីសេហយ 

្រក�ងេនះែបងែចកជាខណ�

ចំនួន០៦ និងសង� តចំ់នួន

៣២។ ទី្រក�ង Bern កជ៏ា

េគាលេដេទសចរណ៍មយួ

ដ៏ល�្របណិត ែដលបាន

ទក់ទញេភ��វ េទសចរ

ទំងជាតិ និងអន�រជាតិ

មកទស្សនាយ៉ាងេ្រចនកុះករផងែដរ។ ជាករេឆ�យ

តប សេម�ច្រកឡាេហម ្របធានគណៈ្របតិភូក៏

បានសង�តធ់�នថ់ា ទស្សនកិច�របស់គណៈ្របតិភូជាន់

ខ�ស់្រកសួងមហៃផ� មកកន់សហព័ន�ស�ីសនា

េពលេនះគឺេដម្បពី្រងឹង និងព្រងីកទំនាក់ទំនង 

និងកិច�សហ្របតិបត�ិកររវង្របជាជន និងរដ� ភបិាល

ៃន្របេទសទំងពីរ ្រពមទងំេដម្ប ី

សិក្សោែស�ងយល់អំពី្របពន័�្រគប្់រគង 

រដ�បាល និងទំនាកទំ់នងរដ�បាល

រវងរដ�បាលសហព័ន�រដ�បាល 

តំបន ់ និងរដ�បាលមូលដ� ន្រពមទងំ

ករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ៃន

សហពន័�ស�ីសផងែដរ។ 

េនៃថ�ដែដលេនាះ គណៈ្របតិភូ

ជាន់ខ�ស់្រកសួងមហៃផ� ក៏បាន

ជួបពិភាក្សោករងរជាមួយឯកឧត�ម Walter 

Thurnherr អធិករបតីែដលជា្របធានម�ន�ីៃន

្រក�ម្របឹក្សោសហពន័�ស�ីស។ ឯកឧត�មបានស� គមន ៍

យ៉ាងកកេ់ក� ចំេពះវត�មាន

របស់គណៈ្របតិភូមកកន់

សហពន័�ស�ីស ្រពមទងំ 

បានវយតៃម�ខ�ស់ ចំេពះ

ដំេណ រទស្សនកិច�េនះ ែដល

េធ�ឱ្យករទំនាក់ទំនង និង

កិច�សហ្របតិបត�ិកររវង

្របេទសទងំពីរកនែ់តល�

្របេសរ។ ឯកឧត�មកប៏ាន

ជ្រមាបជូនគណៈ្របតិភូ  

េទសភាពៃនទី្រក�ងBern  
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អំពីបទពិេសធនៃ៍នករអនុវត�លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យ 

និងនេយាបាយវមិជ្ឈករតមដំណាកក់លនីមយួៗ 

េនក�ុងសហព័ន�ស�ីស រមួមានទំងករេ្រជសេរ ស

្រក�ម្របឹក្សោ (រដ� ភបិាលសហព័ន�ស�ីស) ែដល្រត�វ

បានេបាះ េឆា� ត េ្រជសេរ ស េដយកិច� ្រប ជំុ រ ួមគា�

រវង្រក�ម ្របឹក្សោជាតិ  និង្រក�ម្របឹក្សោរដ� ែដល

មានអណត�ិ៤ឆា� ។ំ សមាជិកនីមយួៗៃន្រក�ម្របឹក្សោ 

គឺជារដ�ម�ន�ី ៃន្រកសួងមួយ  ែដលបច�ុ ប្បន� េនះ  

សហពន័�ស�ីសមាន្រកសួងចំននួ៧។ សហពន័�ស�ីស 

មានេខត�ទងំអស់ចំននួ២៦ និង ្រក�ងចំនួន២៤០០ 

េហយទំនាក់ ទំនង រវងសហព័ន�ជាមួយេខត�  

្រក�ង ក៏បាន្រប្រពឹត�េទយ៉ាងជិតស�ិទ�ែផ�កតម

សិទ�ិ និងតនួាទីរបស់ខ�ួននិង្រសបតមរដ�ធម�នុ�� ។ 

ក�ុងឱកសេនាះ សេម�ច្រកឡាេហម ក�ុង

នាម្របធានគណៈ្របតិភូ និងក�ុ ងនាមរដ�ម�ន�ី

្រកសួងមហៃផ� បានែថ�ងអំណរគុណចំេពះ

្របជាជន និងរដ� ភបិាលៃនសហពន័�ស�ីសែដល

បានផ�ល់ករគា្ំរទ ្រពមទងំជំនយួបេច�កេទស និង

ហិរ�� វត�ុដល់្របេទសកម�ុជាេលែផ�កអភិបាលកិច� 

កសិកម� និងសន�ិសុខេស្ប�ង វស័ិយករងរ និង  

បណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ ជាេដម តមរយៈទីភា� កង់រ

កិច�សហ្របតិបត�ិករ និងករអភវិឌ្ឍស�ីស (SDC)។ 

ចំេពះករគា្ំរទែផ�កអភបិាលកិច� រដ� ភបិាលស�ីស

កំពុងជួយ គាំ្រទកម�ុជាេលកំែណទ្រមង់ករអភិវឌ្ឍ

តមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� កេ់្រកមជាតិ និង

ករគាំ្រទដល់អភិបាលកិច�មូលដ� នស្រមាប់សិទ�ិ

កុមារតមរយៈអង�ករយូនីេសហ� េដយមាន

កិច�សហករពីគណៈកមា� ធិករជាតិស្រមាប់ករ

អភវិឌ្ឍតមែបប្របជាធិបេតយ្យេនថា� ក់េ្រកមជាតិ 

្រពមទំងបានគាំ ្រទដល់ ករអភិ វឌ្ឍ េសដ� កិច�

តំបន់ដំណាក់កលទី៣ ែដលអនុវត�េដយកិច�

សហ្របតិបត�ិករ អលឺមង ់ (GIZ) េនេខត�ចំនួន០៣ 

ៃន ្រពះរជាណាច្រកកម�ុ ជា។ ករគាំ ្រទ របស់

សហព័ន�ស�ីសពិតជាបានជួយ េលកកម�ស់ករ

អនុវត�លទ�ិ ្របជាធិបេតយ្យេសរពីហុបក្ស និង

ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� សង�ម្របកបេដយសមធម៌ 

និងបរយិាបន័�េនកម�ុជា។ 

្រពឹកៃថ�ទី២២ ែខមថុិនា គណៈ្របតិភូបានអេ�� ញ

េធ�ទស្សនកិច�េនវមិានសហពន័�ស�ីសេដម្បែីស�ងយល់ 

អំពីរេបៀបរបបករងររបស់សភាស�ីស។  គណៈ្របតិភូ

បានស� បនូ់វបទឧេទ�សនាមអំពីរេបៀបរបប្រគប្់រគង 
សភាសហពន័� និងែបបែផនៃនសភាស�ីស ែដលមាន

្រក�ម្របឹក្សោជាតិ និង្រក�ម្របឹក្សោរដ�។ សភាទំងពីរ

េនះមានអំណាចេស�គា�  និងមានសមត�កិច�ដូចគា�  

្រគានែ់តមានកែន�ងេធ�ករេផ្សងគា� ។ ្រក�ម្របឹក្សោជាតិ

េនះមានសមាជិក ២០០របូ និងមានអណត�ិ៤ឆា�  ំ

ែដលជាសភាតំណាងឱ្យ្របជាជនស�ី សទូទំង

្របេទស និង្រត�វបានេបាះេឆា� តេ្រជសេរ សេដយ

្របពន័�សមាមា្រត។ ្រក�ម្របឹក្សោរដ�មានសមាជិកចំននួ 

៤៦របូ និងមានអណត�ិ៤ឆា�  ំែដលជាសភាតំណាង

ឱ្យរដ�នីមយួ  ៗ ែដល្រត�វបានេបាះេឆា� តេដយផា� ល់ពី

្របជាពលរដ�ក�ុងេពលែតមយួ ជាមយួករេបាះេឆា� ត

្រក�ម្របឹក្សោជាតិ ប៉ុែន�ែបបែផនៃនករេបាះេឆា� ត្រត�វ

បានេធ�េឡងេដយែផ�កតមច្បោប់ៃនរដ�នីមួយៗ។ 

កររមួប��ូ លគា� រវង្រក�ម្របឹក្សោជាតិនិង្រក�ម្របឹក្សោ

រដ�បេង�តបានជាសភាសហពន័�ឯកភាព ែដលមាន
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�ពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ 

សមាជិក ២៤៦របូ តំណាងឱ្យ្របេយាជនេ៍ផ្សងៗគា�  

ៃនសង�មស�ីស។ សភាសហពន័�ឯកភាពេនះ មាន

សមត�កិច�េដះ្រសយប�� ធំៗរបស់ជាតិ ដូចជាករ

េបាះេឆា� តេ្រជសេរ ស្រក�ម្របឹក្សោសហពន័� និងេច្រកម

តុលករសហពន័�ជាេដម។ល។ 

បនា� បម់ក គណៈ្របតិភូបានអេ�� ញេទ្រកសួង

ករបរេទសស�ីស និងបានជួបពិភាក្សោករងរ

ជាមួយឯកឧត�ម Didier 

Burkhalter សមាជិក 

្រក�ម្របឹក្សោរដ�  និងជារដ�ម�ន�ី 

្រកសួងករប រ េទស ស�ី ស។   

ែថ�ងក�ុងឱកសេនាះ សេម�ច

្រកឡាេហម បានជ្រមាបជូន

អំពីដំេណ របំេពញទស្សន កិ ច�

របស់គណៈ្របតិ ភូកម�ុជាេន

េពលេនាះ និងបានែថ�ងអំណរគុណ យ៉ាង្រជាល

េ្រជចំេពះ្រកសួងករបរេទសស�ីស ែដលបាន

េរៀបចំដំេណ រទស្សនកិច�េនះ និងករស� ក់េន

របស់គណៈ្របតិភូ ្រពមទងំបាន បង�លក�ណៈឱ្យ

គណៈ្របតិភូកម�ុជាបានទស្សនកិច� ែស�ងយល់  

និងបានេមលេឃញេដយផា� ល់អំពីែបបែផនៃនករ

បំេពញករងរ កដូ៏ចជា្របពន័�នេយាបាយ និងរដ�បាល 

ែផ�កតមេគាលករណ៍លទ�ិ្របជាធិបេតយ្យតមែបប

ែផនដពិ៏េសសមយួរបស់្របេទសស�ីស។ ក�ុងេនាះ

ផងែដរ សេម�ច្រកឡាេហម បានបន�េទៀតថា 

ក�ុងនាមរជរដ� ភបិាលកម�ុជា សូមវយតៃម�ខ�ស់េល

លទ�ផលជាវជិ�មាន ៃនកិច�សហ្របតិបត�ិកររវង

្របេទសទងំពីរ ក�ុងករអភវិឌ្ឍវស័ិយសំខន់ៗ  ជា

េ្រចន ដូចជាអភិបាលកិច� វស័ិយកសិកម� និង

សន�ិសុខេស្ប�ង វស័ិយករងរ និងបណ�ុ ះបណា� ល

វជិា� ជីវៈ។ល។ ម្យោង៉វញិេទៀត ្របជាពលរដ�កម�ុជា

បានស� ល់សហពន័�ស�ីសយ៉ាងច្បោស់ តមរយៈករ

គាំ្រទរបស់រដ� ភិបាលស�ីសមកមន�ីរេពទ្យគន�បុបា�  

ែដលបានផ�ួចេផ�មបេង�តេឡងេដយវរីជនរបស់ស�ីស 

គឺេលកេវជ�បណ�ិ ត Beat Richner ែដលក�ុងរយៈ

េពលជាង២ទសវត្សកន�ងមកេនះ បានជយួ េ្រសច

្រសងជី់វតិកុមារកម�ុជារបល់ននាក។់ ជាកិច�េឆ�យ

តប ឯកឧត�ម  Didier Burkhalter បានសែម�ង

នូវករស� គមនយ៉៍ាងរកទ់ក ់ និងករវយតៃម�ខ�ស់

ចំេពះដំេណ រទស្សនកិច�របស់គណៈ្របតិភូ្រកសួង

មហៃផ�កម�ុជា។ ដំេណ រទស្សនកិច�េនះ បានបង� ញ

យ៉ាងច្បោស់នូវកិច�សហ្របតិបត�ិករយ៉ាងល�្របេសរ

រវង្របេទសទំងពីរ កម�ុជា ស�ីស។ ឯកឧត�មក៏

បានវយតៃម�ខ�ស់េលកររកីចេ្រមន  និងករអភវិឌ្ឍ

េល្រគប់វស័ិយេន្របេទសកម�ុជានាេពលបច�ុប្បន� 

េហយ្របេទសស�ីស នឹងេនែតបន�គា្ំរទមកកម�ុជា

ក�ុងភាពជាៃដគូ េដម្បបីេ្រមដល់ករអភវិឌ្ឍនានា និង 

សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង និងេលក Didier Burkhalter 
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�ពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ 

សេម�ច្រកឡាេហម ស េខង និងអភបិាល្រក�ង Interlaken  

េដម្បរីតឹចំណងមតិ�ភាព សមគ�ីភាពរវង្របេទស

ទងំពីរឱ្យកនែ់តរងឹមាេំឡងែថមេទៀត។  

េនក�ុងដំេណ រទស្សនកិច�េនះ គណៈ្របតិភូកប៏ាន

េទបំេពញទស្សនកិច�េន្រក�ង Interlaken េដយ

បានករទទួលស� គមន៍យ៉ាងកក់េក�  ពីសំណាក់

េលក Urs Graf អភបិាល្រក�ង Interlaken ។  

េលកអភបិាល បានជ្រមាបជូនគណៈ្របតិភូអំពី

លក�ណៈភូមិស�ស� និង្របព័ន�្រគប់្រគងចត់ែចង 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រដ�បាល្រក�ង។ ្រក�ងេនះមានសហគមនតូ៍ចៗ និង 

មានលក�ណៈមនិសូវអ៊ូអរេទ េហយេនតមដងផ�ូវ 

សម្បរូេទេដយេដមេឈនិងភ�ំ េដយមាន្រគ�សរ 

្របមាណជាង ៣៩៥្រគ�សរ ជាមួយនឹងចំនួន 

្របជាពលរដ�ជាង ៦០០០នាក់ប៉ុេណា� ះ។  

គណៈ្របតិភូកប៏ានស� បផ់ងែដរនូវបទឧេទ�សនាម 

អំពី្របេភទទំនាក់ទំនងរវងអង�្របតិបត�ិ និងអង�

ប�� ត�ិ និងករចូលរមួរបស់្របជាពលរដ�ក�ុងកិច�

អភវិឌ្ឍេសដ�កិច� សង�ម េនក�ុង្រក�ង Interlaken 

ផងែដរ។  

ដំេណ រទស្សនកិច�របស់គណៈ្របតិភូជាន់ខ�ស់

្រកសួងមហៃផ�  បាន្រប្រពឹត�េទតមកលបរេិច�ទ 

និងកម�វធីិែដលបានេ្រគាងទុក និងទទលួបានលទ�ផល

ជាែផ�ផា�  ែដលជាសក�ីភាពប�� ក់យ៉ាងច្បោស់អំពី

ចំណងមតិ�ភាព សមគ�ីភាព និងកិច�សហ្របតិបត�ិករ

ដរ៏ងឹមារំវង្របេទសទំងពីរ កម�ុជា ស�ីស។  
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 ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ 

នៅក្នុងផែនការអនុវត្តន៍រយៈនេលបី 
ឆ្ន ាំដាំណាក្ក់ាលទី២(ែអ៣ទី២) ននការ 
អនុវត្តក្ម្មវធីិជាតិ្សម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម្ 
ផបបម្របជាធិបនត្យយនៅថ្នន ក្់នម្រកាម្ជាត្ិ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលក្ម្ពុជា បានយក្ចិត្តទុក្ដ្ឋក់្ 
ជាេិនសសនលើការផក្ទម្រម្ង់រចនាសម្ពន័ធ និង 
អភិវឌ្ឍសម្ត្ថភាេរបស់រដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្។ 
ក្នុងនយ័ននេះ សម្តេចក្រឡាម្ោត 
ស ម្េង ឧបនាយររដ្ឋតន្ត្េី  
រដ្ឋតន្ត្េីក្រសងួតោផ្ទៃ ្ិងជា 
ក្បធា្គណៈរម្មា ធិការជាតិសក្ម្មប់ការ 
អភិវឌ្ឍតាតបបបក្បជាធិបម្តយយម្ៅថ្នា រ់ 
ម្ក្កាតជាតិ(គ.ជ.អ.ប) រមួ្ជាម្យួថ្នន ក់្ដឹក្នាាំ 
ជាន់ខ្ពស់មួ្យចាំនួននទៀត្ ផដលជាសាជិក្ គ.ជ.អ.ប  
បានចុេះនៅដល់រដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ  ចាំននួ៥ 
ផដលរមួ្ាន ខ្ណ្ឌ ដនកោ  ននរាជធានីភនាំនេញ ម្រសុក្ 
នក្ៀនស្វា យ នននខ្ត្តក្ណាត ល ម្រសុក្ឧដុងគ និងម្រសុក្ 
គងេិសី នននខ្ត្តក្ាំេងស់ពឺ និងម្រក្ុងនម្រេផវង នននខ្ត្ត 
នម្រេផវង នដើម្បសីិក្ាផសាងយល់នដ្ឋយផ្ទា ល់អាំេី
ស្វថ នភាេ ជាក្ផ់សតងនៅរដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ
បចចុបបនន។ ដំណ ើ រច ុះស្វែងយល់ណ ុះ ណរៀបចំណ ើង
ក្ន ងណោលបំ ង វាយត្នម្ៃធនធាន និងសម្ត្ថភាេ 
ផដលានបចចុបបននរបស់រដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ  
ក្នុងការទទលួមុ្ខ្ករ និងធនធានថ្មីៗេីថ្នន ក្ជ់ាតិ្។ 
ក្ន ងដំណ ើ រការច ុះវិក្ាស្រាវស្រាវណ ុះ សម្តេច
ក្រឡាម្ោត ស ម្េង បានស្វត ប់របាយការណ៍្
របស់អភបិាលម្រកុ្ង ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ  និងបានផសាងយល់ 
អាំេីធនធានម្នុសស និងការចាត្ផ់ចងម្ូលនិធិម្រក្ុង 

ម្រសុក្ ម្រេម្ទាំងបាននធាើការផ្ទៃ ស់បតូ រនោបល់អាំេី 
សក្ម្មភាេ បញ្ហា ម្របឈម្នៅតាម្ការោិល័យជាំនាញ 
របស់ម្រកុ្ង ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ ផដល សម្តេចក្រឡាម្ោត 
បានចុេះសិក្ាផសាងយល់ែងផដរ។ 
 ជាក្ផ់សតងកាលេីនថ្ៃទី១៦ ផខ្សីហា ឆ្ន ាំ២០១៦  
គណ្ៈម្របតិ្ភូ បានចុេះបាំនេញនៅទសសនកិ្ចចនៅស្វលា 
ម្រសុក្ឧដុងគ នខ្ត្តក្ាំេង់សពឺ។ ណៅក្ន ងឱកាវណ ុះ  
ឯក្ឧត្តម វ ៉ី វំណាង អភបិាលណេត្តកំ្ពងវ់ពឺ បា ស្លែង 

វ  ទរក្ថាាែ គម ចំ៍ណ ុះ សម្តេចក្រឡាម្ោត  
 ិងគ ៈស្របត្ិភូអមដំណ ើ រ ណោយបា ស្លែង ូវ  
អំ រគ  ចំណ ុះ សម្តេចក្រឡាម្ោត ស្រពមទងំ 

គ ៈស្របតិ្ភូអមដំណ ើ រស្ដលបា វណស្រមចណស្ររើវយក្ 

រដឋបាលស្រវុក្ ណៅក្ន ងនខ្ត្តក្ាំេងស់ពឺ ជានោលនៅក្នុង 
ការចុេះម្ក្បាំនេញទសសនក្ិចចនដើម្បផីសាងយល់អាំេី 
ដាំនណ្ើ រការក្ាំផណ្ទម្រម្ង់រដាបាលថ្នន ក្់នម្រកាម្ជាត្ិ។ 
ទនាឹម្នឹងននេះ ឯក្ឧត្តម្អភិបាលនខ្ត្តបានរាយការណ៍្ 
ជូនអងគេិធីទាំងមូ្លអាំេីវឌ្ឍនភាេផដលរដាបាលថ្នន ក្ ់
នម្រកាម្ជាតិ្សនម្រម្ចបាន ជាេិនសសពាក្េ់ន័ធនឹងការ 

សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង ឧបនាយររដ្ឋតន្ត្េី រដ្ឋតន្ត្េីក្រសួងតោផ្ទៃ 
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អ  វត្តក្មមវធិ៉ី ណោបាយ 
 ិងយុទធស្វស្រសតចតុ្នកាណ្
ដាំណាក្ក់ាលទី៣ របស់
រាររោឋ ភិបាល  កំ្ស្ 
ទស្រមងរ់ដឋបាលថាន ក្ណ់ស្រកាម្
ាតិ្ ណោល ណោបាយ
ភូមិ ឃ ំ មា វ វត្ថិភាព 
 ិងណោល ណោបាយវមិរឈការ  ិងវវិហមរឈការ
ាណដើម ស្ដលវឌ្ឍ ភាពទំងណ ុះបា រួមចំស្ ក្
ោ៉ា ងសាំខា ក់្ន ងការអភវិឌ្ឍវវ័ិយណសេង ណៗទៀត្ វំណៅ
ណ្ែើយត្បណៅ ឹងត្ស្រមូវការរបវ់ស្របាពលរដឋណៅក្ន ង
កិ្ចចអភវិឌ្ឍណវដឋកិ្ចចវងគម ចូលរមួកាត្ប់ ថយភាព
ស្រក្៉ីស្រក្របវ់ស្របាពលរដឋ។ 

ប ទ បម់ក្ ណោក្ ង ួ វាវ  អភបិាលស្រវុក្
ឧដ ងគ បា ណធែើណវចក្ត៉ី រាយការ ៍រូ គ ៈអធិបត្៉ី 
 ិងអងគពិធ៉ីទំងមូល អំព៉ីលទធសលការងារវណស្រមច
បា  បញ្ហា ស្របឈម ក្៏ដូចស្ស ការអ  វត្ត ៍ប ត 
ណោយក្ន ងណ ុះណោក្អភបិាលស្រវុក្ បា ណលើក្ណ ើង
អំព៉ីាថ  ភាពទូណៅ រច វមព ័ធដឹក្  ំការក្ាង
វមត្ថភាពការងារ គ ណ យយភាព ការណរៀបចំស្ស ការ
អភវិឌ្ឍ  ៍ ិងក្មមវធិ៉ីវ ិិណោគ ការសតល់ណវវាាធារ ៈ 
ការអភិវឌ្ឍមូលោឋ   ការស្រគប់ស្រគងហិរញ្ញ វត្ថ   ិង
មូល ិធិស្រកុ្ងស្រវុក្ ការណរៀបចំណវចក្ត៉ីវណស្រមច  ិង
បទបបញ្ញ ត្តិ   ការងាររដឋបាល ិងលិេិត្ាន ម 
រណបៀបរបបការងារ   ិងទំ ក្់ទំ ងការងាររវាង
ស្រកុ្មស្របឹក្ា   ិងគ ៈអភិបាល ការបណងកើត្គំ ិត្
សតួចណសតើម វែ័យភាពមូលោឋ   ស្រពមទងំាថ  ភាព
របវ់ការោិល័យរំ ញរ ំវញិស្រវុក្។ ទ ទឹមណ ុះ 
ឯក្ឧត្តម្អភបិាល បា វងកត្ធ់ង ់ថា ក្ ែងមក្ណ ុះ 
កំ្ ស្ ទស្រមង់រដឋបាលថាន ក្់ ណស្រកាមាតិ្ បា រុះ
ឥទធិពលាវរិជមា ណលើការកាត្ប់ ថយភាពស្រក្៉ីស្រក្រូ 
ស្របាពលរដឋ តាមរយៈការបងខិត្ណវវាាធារ ៈ 

ឱយមក្ណៅណក្ៀក្ ឹងស្របា- 
ពលរដឋស្ដលណធែើឱយការបណស្រមើ 
ណវវាាធារ ៈណោយ
រដឋបាលស្រវុក្កា ស់្ត្មា 
ភាពណ្ែើយត្ប  ិងមា 
គ  ភាព។  

មា ស្របាវ វំ៍ណ ុះ
វំណាល ឱកាវណ ុះ សម្តេចក្រឡាម្ោត 

បា មា ស្របាវ ថ៍ាណដើមប ៉ី បណស្រមើណវវាាធារ ៈ
រូ ស្របាពលរដឋណៅមូលោឋ  ឱយមា ស្របវិទធភាពេពវ់ 
រាររោឋ ភបិាលបា យក្ចិត្តទ ក្ោក្ោ់៉ា ងខាែ ងំ ចំណ ុះ
កំ្ស្ ទស្រមង់រដឋបាលថាន ក្់ណស្រកាមាតិ្ ាពិណវវ
 ក្ព់ ័ធណៅ ឹងការណសទរម ខ្ងារ វំខា ់ៗមួយចំ ួ  
ណៅឱយរដឋបាលស្រកុ្ង ស្រវុក្ ស្ដលមា ដូចាការងារ
អប់រ ំ ការងារវ ខាភិបាល វងគមកិ្ចច ក្វិក្មម 
បរាិថ   អភវិឌ្ឍ រ៍ បទ ាធារ ការ...។ល។ 
ព៉ីណស្រ ុះថារដឋបាលថាន ក្ ់ស្រកុ្ង ស្រវុក្ គឺារដឋបាលស្ដល
ណៅរិត្ស្របាពលរដឋ ណហត្ ដូចណ ុះស្របាពលរដឋមា 
ភាពងាយស្រវួលក្ន ងការទទួលណវវា   ស្ដលសតល់
ណោយរដឋបាលស្រកុ្ង ស្រវុក្ទងំណវវាត្ស្រមូវការ  ិង
ណវវាវំ ូមពរ។ 

 ក្ន ង យ័ណ ុះ សម្តេចក្រឡាម្ោត បា រំរ ញ 

ដល់ស្រក្វួង ាថ ប ័   ស្រតូ្វស្ត្ណធែើការណសទរវិទធិ 
អំណាចម េងារ  ិងធ ធា ឱយបា វមស្រវបណដើមប ៉ី 
ធា ឱយការសតល់ណវវាាធារ ៈណោយរដឋបាល 
ថាន ក្់ណស្រកាមាតិ្ឱយកា ់ស្ត្មា លក្ខ ៈណ្ែើយត្ប 
ស្របវិទធភាព  ិងគ ណ យយភាព ស្រវបតាមណោលណៅ 
ាយ ទធាស្តវតន ការអ  វត្តកំ្ស្ ទស្រមង់វមិ្ជឈការ 
និងវសិហម្ជឈការ។ 
  សម្តេចក្រឡាម្ោត ក្៏បាននលើក្ន ើង 
សងស្ដរថា បចច បប ន ណយើងបា  ិងកំ្ព ងណរៀបចំណសទរ  
ម េងារមយួចំ  ួ ក្ព់ ័ធ ឹងវវ័ិយអបរ់ ំវ ខាភបិាល  

ឯរឧត្េត  វ  ីសំណាង អភិបាលម្េត្េរំពង់សពឺ 
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បរាិថ  ... ាណដើម ណៅឱយរដឋបាលស្រកុ្ង ស្រវុក្។ ប ទ ប ់

ព៉ីការណសទរម េងារទំងណ ុះ រដឋមស្ត ត៉ីស្រក្វួង ក្់ព័ ធ 
ស្ដលព៉ីម  ធាែ ប់ស្ត្ណធែើការណោយផ្ទទ ល់ាមួយម ទ៉ីរ 
អងគភាពស្េេបណណាត យ ស្រតូ្ វ ណធែើកា រ ណោយផ្ទទ ល់  

ាមួយគ ៈអភបិាលណេត្ត គ ៈអភបិាលស្រវុក្ 
 ក្ព់ ័ធណៅ ឹងម េងារស្ដលបា ណសទរណៅឱយរដឋបាល
ថាន ក្ណ់ស្រកាមាតិ្។ ទ ទឹមណ ុះ សម្តេចក្រឡាម្ោត 

បា ស្  ឱំយរដឋបាល ស្រកុ្ង ស្រវុក្ ស្រតូ្វេិត្េំបំណពញ 

ការងារ  ិងពស្រងឹងវមត្ថភាពរដឋបាលរបវ់េែួ ណដើមប ៉ី 
ណស្រត្ៀមេែួ ឱយបា លអក្ន ងការទទួលម េងារផដលណសទរ 
ព៉ីថាន ក្ា់តិ្  ិងណដើមប ៉ីធា ថាម េងារ ស្ដលបា ណសទរ 
ស្រតូ្វបា អ  វត្តានភាេលអស្របណវើរ  ិងមា ស្របវិទធភាព 
ាងម  ណោយរដឋបាលថាន ក្ណ់ស្រកាមាតិ្។  

កិ្ចចស្របរ ផំសាងយល់ និងវំណ ុះវំណាលបា  

ស្របស្រពឹត្តណៅតាមកាលបរណិចេទ  ិងក្មមវធិ៉ីស្ដលបា  

ណស្រោងទ ក្ណោយក្ន ងណ ុះ សម្តេចក្រឡាម្ោត 
ក្ប៏ា ាក្វួរណោយផ្ទទ ល់ណៅកា ម់ ទ៉ីររំ ញ
រ ំវញិណេត្ត ក្ដូ៏ចាការោិល័យរំ ញជុាំវញិម្រសុក្ 
ណដើមប ៉ីផសាងយល់អំព៉ីាថ  ភាព លទធភាព  ិង 
សម្ត្ថភាពជាក្ផ់សតងរបវ់ការោិល័យ រំ ញ
រ ំវញិស្រវុក្។ 
 

ជារមួ្ ការចុេះផសាងយល់អាំេីដាំនណ្ើ រការ
ក្ាំផណ្ទម្រម្ងរ់ដាបាល នៅរដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្   
ខ្ណ្ឌ  បា សតល់នូវធាតុ្ចូលោ៉ា ងសាំខាន់
សម្រាប់ជាំរញុការអនុវត្តក្ាំផណ្ទម្រម្ង់វមិ្ជឈការ 
និងវសិហម្ឈការនៅក្ម្ពុជា។ បនាា បេី់បញ្ចប់
នបសក្ក្ម្មចុេះផសាងយល់នៅរដាបាលម្រក្ុង 
ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ ទាំង ០៥ ខាងនលើ  សនម្តច 
ក្រឡាម្ោត បាននធាើនសចក្តីរាយការណ៍្   

         និងនសនើសុាំនោលការណ៍្នៅ សម្តេចម្េម្ោ 
ហ ៊ុន សសន នាយររដ្ឋតន្តនេីននក្រះរាោ
ណាចក្ររតព៊ុោ នដើម្បនីរៀបចាំន ើងវញិនូវរចនា
សម្ពន័ធ និងម្របេន័ធម្រគបម់្រគងនៅរដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្ 
ខ្ណ្ឌ  នដើម្បធីានាឱ្យរដាបាលម្រកុ្ង ម្រសុក្ ខ្ណ្ឌ  កាៃ យ
ជារដាបាលម្ូលដ្ឋា នផដលានថ្នម្ភាេ និងាន
សកាត នុេលេិត្ម្របាក្ដ សាំនៅោាំម្រទ និងនលើក្ក្ម្ពស់
ម្របសិទធភាេននក្ិចចសហម្របត្ិបត្តិការ និងការោាំម្រទ
ោន នៅវញិនៅម្ក្រវាងម្រកុ្ង ម្រសុក្ ជាម្យួឃុាំ សកោ ត្់
ក្នុងការទទលួយក្មុ្ខ្ករ និងធនធានផដលម្រតូ្វនែារ
នៅឱ្យម្រកុ្ង ម្រសុក្ និងឃុាំ សកោ ត្ ់៕ 

 

ក្បធា្ការយិាល័យអប់រកំ្សុរឧដ្ ងគ 

សនម្តចម្រក្ឡានហាម្ ស នខ្ង ឧបនាយក្រដាម្ស្រនតី រដាម្ស្រនតីម្រក្សួងម្ហានែា 
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