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សុន្រកថស"#គមន៍ 
សិក$%សលពិេ្គះេយបល់ស្ីពី  

« ករវយតៃម្ត្ម(វករនិងករត្មង់ទិសស្មប់ករបណ#$ះបណ'(លេនសលភូមិន្រដ្បល » 
សល្បជំុទេន្បសក់  ៃថ្ទី៥ ែខវ"ចិ្ក ឆ"#២ំ០១៥ 

 

-‐ សូមេគរព ឯកឧត្ម េព្ជ បុ៊នធិន រដ្ម7នី្្កសួងមុខងរសធរណៈ និងជ្បធន្កុម្បឹក&'សល 
ភូមិន្រដ្បលជទីេគរពដ៏ខ្ង់ខ្ស់  

-‐ ឯកឧត្ម េលកជំទវ េលក េលក្សី ថ"#ក់ដឹកនំ្កសួងមុខងរសធរណៈ  ្កសួង ស"#ប័នថ(#ក់ជតិ និងថ%&ក់ 
េ្កមជតិ ឯកឧត្ម េលកជំទវ េលក េលក្សី អ្កនងក"#$សមជិក សមជិកអង្សិក"# សល ជទេីគរព 
រប់អន! 

 

ៃថ្ៃ េនះ ខ្#ំមនេសចកី្េសមនស/0រ2ករយជពនឹ្ក ្ពមជមួយនឹងបុព្សិទិ្ដ៏វ4េសស  េដើម%&ីសែម្ងនូវករ 
ស"#គមន៍ដ៏កក់េក%&ជូនចំេពះឯកឧត្ម េព្ជ បុ៊នធិន រដ្ម%នី្្កសួងមុខងរសធរណៈ ឯកឧត្ម េលកជំទវ េលក 
េលក្សី អ្កនងក$%&ទំងអស់ ែដលមនវត្មនក្#ងឱកសដ៏ក្មៃនសិក$%សលពិេ្គះេយបល់សី្ពីករវយ 
តៃម្ត្ម&វករ និងករត្មង់ទិសស្មប់ករបណ%&ះបណ)*លេនសលភូមិន្រដ្បល ។  

 

ែផ្កេលើេគលនេយបយ និងយុទ្ស)ស្ែកទ្មង់របស់រជរដ%&ភិបល ក្#ងនីតិកលទី ៥ ៃនរដ្សភ 
សលភូមិន្រដ្បល ្ត#វបនេផ្រឱ&'មកសិ្តេនេ្កមករ្គប់្គងរបស់្កសួងមុខងរសធរណៈ។ សលភូមិន្ 
រដ្បល មនេបសកកម្ និងភរកិច្កន់ែតសំខន់េឡើងក្#ងមុខងរជអ្កផ្ល់ករគំ្ទដល់្កសួង ស9:ប័ន និង 
ម"នី្រជករទំងថ./ក់ជតិ ទំងថ./ក់េ្កមជតិ ក្8ងបរ:បទៃនករផ$%ស់ប្*រដ៏ឆប់រហ័សរបស់សង្មកម្/ជ និងតំបន់  
ករ្បកតួ្បែជង និងេសចកី្្ត,វករៃនេសវសធរណៈែដលមនករវ#វត្ន៍ និងករេកើនេឡើងជលំដប់។ ក្#ងន័យ 
េនះ ករែកលម្ឱ,-កន់ែត្បេសើរេឡើងនូវគុណភពៃនេសវបណ?@ះបណB,លផ្ល់េដយ្គឹះសI,នសធរណៈមួយ 
េនះ ្ត&វបនកំណត់ចូលក្1ងរេបៀបវរៈជអទិភពរបស់្កសួងមុខងរសធរណៈ។  

 
ក្#ងករបំេពញេបសកកម្របស់ខ្,ន សលភូមិន្រដ្បលបនេរៀបចំ និងផ្ល់នូវវគ្បណ./ះបណ23លរយៈេពល 

ែវងនិងខី្ ស្មប់េបក្ជនែដលនឹងក-.យខ្2នជម5នី្រជករ និងស្មប់ម*នី្រជករែដលកំពុងបំេពញករងរ្សប់។ 
ក្#ងេនះ សលភូមិន្រដ្បល ផ្ល់វគ្បណ67ះបណ:;លពីរ្បេភទជចំបង គឺ (១) វគ្បណ&'ះបណ*+លដំបូង និង 
(២) វគ្បណ&'ះបណ*+លបន្។ វគ្បណ#$ះបណ'(លដំបូង ែដលេ្ជើសេរ5សសិស(7 និស$%ិត ម"នី្រជករចូលេរៀនតម 
រយៈករ្បឡង្បែជង េហើយករសិក&'មនរយៈេពល ២ឆ"#ំ និង ១ឆ"# ំបនដំេណើរករជហូរែហរ និងស្មប់រយៈ 
េពលកន្ងមក សលបនបណ%&ះបណ)*លសិស*.ម"នី្ជន់ខ្ស់ និងសិស%&ម(នី្មធ%,ម សរុបចំនួន ៧៤២នក់។ 
បច្$ប%&ន្ សលកំពុងេធ្ើករបណ#$ះបណ#$លសិស#$ម"នី្ជន់ខ្ស់ជំនន់ទី៨ ចំនួន ៦០នក់ និងសិស()ម+នី្្កម
ករជំនន់ទី៦ ចំនួន ៥៥នក។់ េដយែឡក ករបណ%&ះបណ)*លបន្ ្ត#វបនេរៀបចំជវគ្វ0្កឹត34កររយៈេពលសិក*+ 
៩ េទ ១២ែខ ស្មប់ម"នី្រជករ្កបខណ*ចត់តំងេដយ្កសួង-ស"#ប័ន។ គិតមកទល់ឆ+,២ំ០១៥ េនះ សល 
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បនេបើកវគ្វ*្កឹត./ករដល់ម"នី្សរុបចំនួន ៣ ៤២២នក់។ ក្#ងឆ&'ំ ២០១៥ វគ្វ$្កឹត)*ករម.នី្ជន់ខ្ស់ និងម.នី្ 
មធ#$ម មនកម្សិក&'ករ*ចំនួន ១៩៨នក ់មកពី្កសួង-ស"#ប័ន មនី្រ េខត្ ្កុង ្សុក ខណ5ទូទំង្បេទស។ 

 

ទនឹ្មេនះ សលភូមិន្រដ្បលក៏បនព្ងីកវ5សលភពៃនេសវបណ=>ះបណABលរបស់ខ្Fន តមរយៈកិច្ 
សហករជមួយ្កសួង ស"#ប័ន ដូចជ្កសួងបរ,ស./ន និង្កសួងេទសចរណ៍ជេដើម។ ែផ្កេលើអនុស,-រណៈ
រវង្កសួងមុខងរសធរណៈ និង្កសួងបរ#ស%&ន នៃថ្ទី១៨ ែខសីហ ឆ%&២ំ០១៤  សលបនេរៀបចវំគ្បណ&'ះ
បណ#$លខី្រយៈេពល ៣ែខ ចំនួន ២វគ្ ដល់ម"នី្្កសួងបរ#ស%&ន ក្*ងេនះ ម"នី្មធ'(មរដ្បលកណ#$លជំនន់ទី១ 
ចំនួន ២៣នក់ និងម(នី្មធ,-មថ/,ក់េ្កមជតិ ចំនួន ២៣នក ់ និងកំពុងបន្បណ#$ះបណ#$លម"នី្មធ#$មបរ#ស%&ន 
ជំនន់ទី២ ចំនួន ២០នក់។ ្កសួងមុខងរសធរណៈ ក៍បនសហករជមួយ្កសួងេទសចរណ៍ តមរយៈករចុះ 
អនុស%&រណៈ នៃថ្ទី១៨ ែខមិន ឆ"#២ំ០១៥ សំេដបណ'(ះបណ+,លម/នី្្កសួងេទសចរណ៍ និងស្មបស្ម$ល
ករបណ%&ះបណ#$លមគ្%េទ្សក៍េទសចរណ៍ថ01ក់ជតិ។ ករព្ងីកវគ្បណ-.ះបណ12លខី្ៗ េដយសហករជមួយ 
្កសួង ស"#ប័នសមីផ*#ល់ ្ត#វបនកត់សម+,ល់ថមន្បសិទ្ភពខ្ស់ និងេឆ្ើយតបេទនឹងេសចកី្្ត3វកររបស់ 
្កសួង ស"#ប័ន េហើយែដលអចក+,យជគំរូៃនកិច្សហកររវងសលភូមិន្រដ្បល និង្កសួង ស"#ប័នដៃទេទៀត 
ផងែដរ។   

 

ជនិច្កល សលភូមិន្រដ្បល ែតងបនយកចិត្ទុកដក់ដល់ករេលើកកម្ស់គុណភពៃនករបណ<=ះ 
បណ#$ល។ សល បនខិតខំខ្ះែខ្ងទក់ទញនូវស2ស34ចរ47 ្គ#បណ&'ះបណ*+ល អ្កជំនញ  ្ពមទំងថ()ក់ដឹកនំ 
ជតិ និងអន្រជតិ  ក្#ងករផ្ល់ និងែចករ(ែលកចំេណះដឹង និងបទពិេស ាធន៍ដល់ម0នី្សិក45កម។ េលើសពីេនះ 
សលបនប$្&លមុខវ&ជ() និងវ&ធីស0ស្គរុេកសល)7ថី្ ដូចជ ករណីសិក$%ែដលសង្ត់ធ្ន់េលើករងរអនុវត្ន៍ជក់ 
ែស្ងពក់ព័ន្នឹងេគលនេយបយសធរណៈ និងកិច្កររដ្បល េដយប%្'លចំេណះដឹងខង្ទឹសី្េទក្%ង 
តថភពបច្(ប)*ន្ៃនសកម្ភព្កសួង ស"#ប័នរដ្ ្ពមទំងរដ្បលថ-.ក់េ្កមជតិផង។ វ"ធីស&ស្គរុេកសល() 
ថី្េនះ ក៏រួមប%្'លលផងែដរនូវកម្វ-ធីសិក34សល សនិ្សីទ និងទស49នកិច្សិក4<ែដលភ"#ប់្ទឹសី្ជមួយនឹង
ករអនុវត្ជក់ែស្ង។ សលភូមិន្រដ្បល បនដក់េចញកម្វ*ធីសិក01សល និងសនិ្សីទជេរៀងរល់សប*+ហ ៍
និងសរុប ៩០េម#$ងក្(ងមួយឆ-$ ំ ែដលវគិ្ន គឺជថ#$ក់ដឹកនំជន់ខ្ស់ជតិ និងអន្រជតិ រួមមនឧបនយករដ្ម"នី្ 
េទសរដ្ម%នី្ រដ្ម%នី្ រដ្េលខធិករ ឯកអគ្រដ្ទូត ្បធនស&'ប័នៃនអង្ករជតិ និងអន្រជតិ។  

 

ទនឹ្មនឹងកិច្ខិតខំ្បឹងែ្បងេធ្ើទំេនើបកម្េលើករបណ:;ះបណ>?ល ឱ"#េឆ្ើយតបនឹងស/"នភពបច្4ប"5ន្ សល
ភូមិន្រដ្បល បនព្ងឹង និងអភិវឌ()ផងែដរនូវកិច្សហ្បតិបតិ្ករបេច្កេទស និងគរុេកសល+,ជមួយនឹងស3+ប័ន
ក្#ង្សុក និងបរេទស សំេដេធ្ើឱ)*លក្ខណ#បណ%&ះបណ)*លម-នី្រជករ្គប់វ9ស័យទំងអស់ មនលក្ណៈកន់ែត
្បេសើរេឡើងជលំដប់ពីមួយឆ45ំេទមួយឆ45 ំជអទិ៖ សលបននឹងបន្ភពជៃដគូែផ្កបណ56ះបណ9:លេនក្#ងកម្
វ"ធីអភិ្កម្គបដណ/ប់េលើវ"ស័យពណិជ្កម្ (Trade	   Swap) របស់្កសួងពណិជ្កម្ ែដលមនករគំ្ទពីធន
គរពិភពេលក សហករជមួយ្កសួងកិច្ករនរ/ និង្កសួងករងរនិងបណ-.ះបណ12លវ5ជ72ជីវៈ  េដយបនដក់ 
ប"្$លក្(ងកម្វ-ធីសិក23នូវមុខវ-ជ92សី្ពីេយ៉នឌ័រ និងច%&ប់សី្ពីរបបសនិ្សុខសង្ម។ សលបននិងកំពុងបន្ព្ងីក 
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កិច្សហ្បតិបតិ្ករជមួយសលជតិរដ្បលបរំង សកលវ%ទ'(ល័យសីុដនី សលមុខងរសធរណៈសឹង្បូរ1 
សកលវ"ទ$%ល័យ Kentucsky សហរដ្អេមរ)ក សកលវ%ទ'(ល័យករបរេទសចិន វ"ទ$%ស'$នករបរេទសៃថ 
សលរដ្បលកូេរ+ និងវ%ទ'(ស*'នៃដគូដៃទេទៀត។ ែផ្កេលើមគ ៌េនះ សលភូមិន្រដ្បល នឹងព្ងឹងព្ងីកបែន្ម 
េទៀតនូវភពជៃដគូជមួយ្គឹះស)*នបណ./ះបណ1*លសធរណៈ និងឯកជនក្(ង្សុក ស"#ប័នជតិ អន្រជតិ ្ពម 
ទំងជមួយ្គឹះស-.នទំងឡយែដលមនេបសកកម្្បហក់្បែហលគ>. សំេដេធ្ើឱ)*្បេសើរេឡើងនូវករបណ56ះ 
បណ#$ល។   

 
 ដូចែដលបនគូសប+,-ក់េនក្3ងចំណងេជើងៃនសិក<-សលរួចជេ្សច ្ពឹតិ្ករណ៍ៃថ្េនះ អចឱ$%េយើង 

ទំងអស់គ()បនយល់យ/)ងច)1ស់អំពីេគលបំណង និងលទ្ផលរ)ពឹងទុកៃនករជួបជំុគ56ស្មប់រយៈេពលេពញមួយ 
ៃថ្េនះ។  តមរយៈកលនុវត្ភពដ៏មនតៃម្េនះ ថ"#ក់ដឹកនំ ម"នី្រជករ ស"ស#$ចរ$' អ្កជំនញ និងសិក&'កម 
ទំងក្មិតេគលនេយបយ សិក$% និង្បតិបតិ្ នឹងជួប្ប្ស័យ ផ"#ស់ប្(រេយបល់គ.#េលើករងរៃនករកសង 
សមត្ភពម'នី្រជករ និងករេឆ្ើយតបរបស់្គឹះស45នបណ78ះបណ:5លចំេពះេសចកី្្តBវកររបស់ ្កសួង ស"#ប័ន 
ទំងថ%&ក់ជតិ ទំងថ%&ក់េ្កមជតិ។ ក្#ងន័យេនះ ករផ្ល់ករបណ23ះបណ56ល្បកបេដយ្បសិទ្ភព ទមទរឱ6B 
មនករគិតគូរយកចិត្ទុកដក់បំផុត េដើម"#ីធនបននូវ្បសិទ្ភពចំណយ គុណភពបណ'(ះបណ+,ល និង 
ភពេឆ្ើយតបនឹងេសចកី្្ត3វកររបស់បុគ្លនិងស>?ប័ន។  

 
សិក$%សលនៃថ្េនះ នឹង្ត&វដំេណើរករេទេដយផ34រភ63ប់ជមួយនូវបទបង?3ញពក់ព័ន្សG3នភពបច្Jប3Kន្ 

ៃនសលភូមិន្រដ្បល កិច្សហកររវងសលភូមិន្រដ្បលជមួយ្កសួង ស"#ប័ន និងករពិនិត()េមើលអំពីដំេណើរ 
ករៃនករសិក()។  ជមួយគ&'េនះ សមជិក សមជិកៃនអង្សិក+,សល នឹង្ត&វអេ*្ើញឱ/0ចូលរួមតម្កុមពិភក/= 
ែផ្កេលើក្មងសំណ.រែដលតមេ្តៀមទុកជេ្សច។ គំនិតផ្(ចេផ្ើមថី្ៗ នឹង្ត&វបនេលើកទឹកចិត្ ស្មប់ករ 
ពិភក%& េដើម%&ីជវ*ភគទនដល់ករបេង្ើនសក7%នុពលៃនសលភូមិន្រដ្បល ជ្គឹះស'(នបណ,-ះបណ/(លសធ 
រណៈ្បកបេដយកិត,-នុភព និងទទួលបនករទុកចិត្េដយេពញេលញពីម6នី្រជករ និងសធរណៈជន។  
 

ជទបី"្ប់ ខ្#ំសូមែថ្ងអំណរគុណយ/0ង្ជលេ្ជចំេពះវត្មនដ៏ខ្ង់ខ្ស់របស់ឯកឧត្ម េព្ជ បុ៊នធិន 
រដ្ម%នី្្កសួងមុខងរសធរណៈ និងវត្មនរបស់ឯកឧត្ម េលកជំទវ េលក េលក្សី អ្កនងកEFGទងំអស់ 
ែដលបនបង()ញនូវករគំ្ទដ៏ធំេធងចំេពះសិក+,សលនៃថ្េនះ។ ខ្7ំក៏សូមសែម្ងនូវអំណរគុណផងែដរ  
ចំេពះរដ()ភិបលអលឺ្ម៉ង់ តមរយៈទីភ()ក់ងរ GIZ ែដលជួយឧបត្ម្គំ្ទែផ្កហិរ$%វត្) ស្មប់កិច្ដំេណើរករ 
សិក$%សលពិេ្គះេយបល់េនះ។ ខ្#ំសូមជូនពរជ័យមហ្បេសើរជូនដល់ ឯកឧត្ម េលកជំទវ េលក េលក្សី 
អ្កនងក&'(ទំងអស់ ទទួលបននួវេសចកី្សុខ សុភមង្ល និងេជគជ័យក្#ងករងរ និង្គ#សរ កំុបីេឃ្.ងឃ"#ត
េឡើយ។  

សូមអរគុណ ! 


