
េសចក�ីែថ�ងករណ រួ  
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េនាធ ឲ្ទបវវវដបែ ធ

 

ៃថ�ទី៦ ែខួករ  ឆ ា២០១៤ 

 

សមាជកក្រគ េួ េ ី ាជងកកិួ ក្កេមទរគករារាាឯក រួជចាារា ករកេវាេ្េគជេសេស�ផ�

ម័រ៌មានាមីទីកែា�ងែគផវាានាខ�រានឆកែគផករកេវាវេ�ខ�រា ា់ង ២៣ ឯក� េនកឆនងនាឡនងេមផៃា

កេប�ង េ�បងា� ាងក� េនរា ាីឆាេមកន នឆកែគផករកេវាវេ�ខ�រា ា់ងេឯប រួ មា�បងរជចនឆក

ករសជទជទួ ានសុចាារា ៣ឯក� គ្េេក េា� េ  េេក េថង គេេ ា ាជងេេក ច័ាន មនទទជស័កន 
 

នង�កសួម័ាទែខខាាេ ា ាជងករសជទជទួ ានសុ ផីកគល ាជងួានួរម ផនេ� ាចអេ�សកមេ�

សហ្ួាណ សលួនារេឯេគផ�ល អ់ េ សលួស�ផ�ម័រ៌មាាលេទីកែា�ងែគផានាខ�រានឆក ា់ងេឯប េហ ជ

ាជងស�ផ�ាលេកនាន �ុ រចលផារេនឆក ា់ងេឯបភ� ួមសងែគន 
 

វេ� ា់ងមីនឆក ា់ង ២៣ ឯក�វាចលផកឆនងរនេក ាជងករកេវាេវទកេកា�កផមីៃថ�សនកក 

ាជងេស ណ ជួាមាម័រ៌មាថខីថ រួជនាមីទីកែា�ងានាខ�រានឆក ា់ងេឯប ងគន ាភមសនខភមេស�នឆក

ា់ងេឯប ករកេវាគបងេឯបេឡ ជន ួានសុ រួជចាារាៃានឆកែគផករកេវាវេ�ខ�រា ា់ងេឯប ករកេវា

វជយរេរស�បងេ�ា�េ� កឆនងេមផែគផមាកវេ�ខ�រានឆក ា់ងេឯប េហ ជនឆក ា់ងេឯបកាមនងករកេក

កមពវផ់េឯន ា�ន មានាីរជាាមឆ ក�កឆនងចាេថួនឆក ា់ងេឯប កកករកេវាានាខ�រាសងែគន ភ្

េកច ាៃានឆក ា់ងេឯប គ្់កួខកេរងចកកករ�េគ ែគផភ្េកច ាមាលជនេកកួ ៣០ ឆ ាន 
 

ថផី មីឡលក ឯជជកនង�កសួម័ាទែខខាាេ ា ាជងករសជទជទួ ានសុ ផីកគល វាមា

កេគសាណន៍ “េជ ងខអនាមាកកមរជវួប់ា� ាងនាមីគន ាភមសនខភម ាជងសនេរនជភមងន ផ�ខ�រាេស�

នឆកែគផករកេវាានាខ�រា ា់ងេឯប”ន នឆកឯងវាេា�េទេរន៍ “កចលផារេេស�កកិួក្រគេស�នឆក

ា់ងេឯប េួ េ ីាជងកកិួក្កេមទរ់េទេង់រ� ាជងភ� ួម គ្់កករមីកេេ ់នរកួខ ាជងក

េេ វេេផ នឆក ា់ងេឯបន ។ឡលេេាប នឆក ា់ងេឯបេន � ជមីមជមាងេកភ ាជងេនកឆនងគន ាភម



េច�នេ្ាឆេាបនីមកកលចេក រេឡ ងវាែគគផ�នឆក ា់ងេឯបន ល អ់ េ រ្ែរេរ� េ�ភមសម� រ�េាបយរ

វា េ�េាសនរ”ន 
 

វជករណ ែគផ ជួា់ា�ករកេវាេ �ុ ក� រួជចាារា េ� កននឆក ា់ង ២៣ ឯក� លចករកេ

វាេរ�ល ាេេកា�ួរម ផនេ� ាែកែកេទី១ (ួ១) េនមាទឯនៃកមស កឆនងរា ាីឆាេមក ងួរម ផ

នេ� ាែកែកេទី៣ (ួ៣) េនកររាងថ�នង កឆនងេខរ�កាមង�វួ ែគផ់មាទឯន រួជកឆនងចាេថួមាទឯន

ែគផមាគន ាភមលកកក�េាសនរេនកឆនងកេេទសកួមន់ន ួរម ផនេ� ាែកែកេទី៣ (ួ៣) គ្់មាទឯន

ដច�់ស�ផ រួជ េហ ជមជវកេេគផ�ន ហលរគផ�េច�នេ្ាឆេាប ួរម ផនេ� ាែកែកេទី៣ (ួ៣) វា

ានាខ�រាេេេផ ែរនឆកេ់សេមកេជ័ែគផករកេវាស�ឯន េ់សរចេបនេថា បន នខ ានាីរជាាថមឆ ក�ករកេ

វាានាខ�រាេនកឆនងួរម ផនេ� ាែកែកេទី១ (ួ១) េឡ ជន 
 

នឆកឯង វាេា�េទេរន៍ “កេសជាេេ ់កមជរ កេរ�ល ានឆកេ់ស ា់ងេឯបេេកា�ទី

កែា�ង�បង � ជគលច់ ួ៣ គ្់កេ ជេិវាណ រួជែគផវា ជ្រទនក់ នួា ាជង់េ ជេីែគផេេ យរនឆក ា់ង

េឯបកា�ែរគនាដេ”ន “េនស ា់ងេឯប ជួា់ា�ករកេវាស�ឯន េ់សនាមីេទេផខ សថ រួជេឯបេទ គលច

េាបនឆក ា់ងេឯប រ្ែរករកេវាដក�ដច�េដជែឡកមីនឆកេ់សែគផករកេវាស�ឯន េ់សរច ា់ងេឯបន 

កេជទវាងម័រ៌មា គ្ ជួាមាគសាាា�េឯបេទ េហ ជលច់កេេ េឡ ងេគ ួ្េីក�នឆកេរស ង

លចសកួរផយរមាកេេ ់នរកួខ ាជងលចេេងង រេ ជ�កសៃាភម័ជា� ច”ន 
 

នង�ក ផីកគល មាកកមរជវួប�បងា� ាងនាមីគន ាភមេស� ជា� ់ ែគផមាលជន ១៧ 

 ឆ ាន នាីរជាា ករកេែរករកេវាដក�យរេនដច�េដជែឡកមីាីរជាា ាជងែថ ា់េេ់ួលជនេស�នឆក

ា់ងេឯបន វ់កេឯន ា� រួជ ែគផ ជា� ់ករកេែរវានាន �ុ រយរារេ់ រួជក្រគេស�ខ�រាន 
 

មាទឯនភ្េកច ា េនកេេទសកួមន់ ខបារាលេនឆ ាេមទរ ាជងេ ជកប េមទរ់ លួផដយ ា រួជចាារ

ាន េន្�ផជក ខបារកេរ�ន បេថ� ផ ជួាមាេ ជ់ � ាីេាក្េ�កនា� ាជង ជួាេចបមពវផកឆនងគន ាភម

សេប�� បេឯន ា�េឯបេទន េដជែសកេផ កវជគា ែគផករកេវាេា កេដជេន្�ផជកនង�ក ផីកគល 

ួានសុ រួជចាារាៃានឆក ា់ងេឯប សនជរេនកឆនងេ  ុ សនខភមេ�ា�េ� ាជងសខន្ គខ ក កេសជាេេ នឆក ា់ង

េឯប ជួាលចារេ់ រួជាបងកកិួក្កេមទរាាឯកែគផមាសួរនភម រួជចាារាភ� ួមេទេឯបន 
 

េនេមផែគផនង�ក ផីកគល ាជងនឆកគៃទេទេរ េា�ែសងកម័រ៌មានាមីទីកែា�ងានាខ�រានឆក

ា់ង ២៣ េឯប មាកេក ាេឡ ងៃាកកមរជវួបនាមីសនេរនជភមឯេមផនឯ្រេស�សកួខាាសហ



្ួាណេបងកក� ា់ង ៥ឯក� ែគផករកេវាវេ�ខ�រាកផមីកមបក ជួកេាប េនេមផែគផនឆក ា់ងេឯបវា

េេេចាេេ ករវបេដជនហជងហ េគ ួ្យីរមាកេដបែផងនឆកករសជទជទួ ានសុគៃទេទេរន សកួខ

ាាេបងកក� ា់ងេឯប ករកេវាវរ�ខ�រាេនគសឆងកដយ ាា្វផរា ាីឆាេមក់ួេេថ� ជស�លេ

់រជេផខ ៥ន នឆក ា់ងេឯបមា នឆក់សី េទម េាឆី នឆក់សី េ�បួ េនវប  នឆក់សី ងា� ននាេ បរ នឆក់សី 

េបនេ ឆេ ី ាជងក �ុ  សនង ់សីេន នឆក ា់ងេឯប  � េ�ករកេវាស�ឯន េ់ស េហ ជេរ�ល ាេេមាទឯន 

់ក�ទងាបងកចលផរួ កឆនងករវបេដជនហជងហេស�នឆក ា់ងេឯបន 
 

េេក េួ ា រនេ កេ ាកួខេ ជេីសជទជទក�ៃាួានួរម ផនេ� ាចអេ�សកមេ�សហ្ួាណ 

វាមាកេគសាណន៍ “ល អ់ េកួមន់ ជក�គលច់េវបេង�េវផាលេកកេកា�ជកផទជទកេ់េជេេរ

ជរ ាីរជគយ ាជងជនរ�ជេួ៌”ន េេក វាេា�េទេរន៍ “�ស�ី ា់ងេាប ចអស�ថស� គ្ ជួាវាេេ នីខនស

េឯបេទន សាារចាេង រួជចាារា ករកេវាសរនេរ នីាបងេក រេឡ ងេឯន េ� េហ ជនឆកថ់នឆកងេកនប

េឯន េ�់ ទេង លកកក� ា់ងេាប ករកេែរេរ� េ�។ឡលេេាប”ន 
 

េបនឯខ ាៃថ�ថខីមេាប ល អ់ េ វាេចកាលេគីករនេក រួជចាារា េេេផ េួគបកឯា្រេកុ

កេ ាង េេក សួ ង នុ  ីាជងេេក កបួ សនា េហ ជាជងេួគបកឯាសហាីមេេក  បនង ននាន េហ ជ

មាគីកចាារាកវាេែានួេទេរ ែគផករកេវាេ្េា ់ក�ន ាបងករកេវាេចកន 

 

------ 

េនសចាារា គេ�ឯក� ែគផករកេវាវេ�ខ�រាកផមីៃថ�ទី២ ែខួករ  ឆ ា២០១៤ កឆនងនាឡនងេមផ

ៃាកេបបទង�ជចនឆ វងកងសា�ជសនខ ាជងកកិួ វរនកែគផ់កួខក េន នួខេរងចកក �បក� ាីង ់ួ

េេថ� ជស�លេ់រជេផខ ៤ គ្មាេេក េា� េ , េថង គេេ ា, ច័ាទ មនទទជស័ក, នគួ េេ ា, ជបនង សាលរ

,  ជទជទ ដយ , ថក្ី វបា�ដ ,ផា គា, េរង ចាឆី ាជងសន្ាទ សួ្រ�ជមជសជគយន នឆក ា់ងេឯប ករកេវា

េរ�ល ាខ�រាេេគេគាេលងរា ាីឆាេមកកផមីៃថ�ទី៣ ែខួករ ាជងករកេវាេវទកេកា�មីេទេផខ ស

មក់ ២១៨ ាជង៤១៤ ៃាកកួកមហខទរម  (ហជងហេដជេចរឯេដជមាគន ាទង�ា�េ់ស ាជងក

េាង� កកទមរសួ្រ�ជេដជេចរឯេដជមាគន ាទង�ា�េ់ស)ន 
 

េនសចាារា ១៣ ឯក�េសុងេទេរ ករកេវាវេ�ខ�រាេនៃថ�ទី៣ ែខួករ កឆនងនាឡនងេមផេបបទង�ជច

នឆ រួជចាារា ែគផេថ� ផយរេនសចាារា ៤ ឯក�ករកេវាវក�សម� េ�េដជកងសា�ជសនខ េហ ជ�បង

រជចថស�មាួានសុចាារា ៣៩ ឯក�វាងេរស េនែក្សរារសហហកួខ កថិី�ប  េផ ស�លេេេង 

េ់សងន នឆក ា់ងេឯប គ្ េេក បួួ មជសជគយ, ាបេ សនារា, ងង េករា, ទី សនីារា, េហង ដយ , វបង េរាី , 



េ ា ដ, េឆ ា ជបនង, ស� សន័រម , កមង� គរបរ�, ់ គរបរ�, ជបា� ់ ាជងេរ គេ ជរន នឆក ា់ងេឯប 

ករកេវាេវទកេកា�កផមីៃថ�ទី៤ ែខួករ មីេទេផខ សមក់ ២១៨ ាជង ៤១៤ ៃាកកួកមហខទរម ន 

នឆក ា់ង ២៣ ឯក� កេនួ នួខាបងកានាខ�រាេេថ� បលសាឆចាារា ១៨ ែខ ាជង់េ�មាទឯនហលរ

គផ� ៥  ឆ ា េហ ជាជងមជា័ជ់កវក�ចាារាមី ១០០០ គនេ�  េេ ២៥០០ គនេ� ន 
 

សកមេ�ម័រ៌មាេែានួ  សលួ់ក�ទង៍ 

េេក នា សាលរ នឆកក្េ�ក្ងេេច�កេទសេសន េនេងងរៃានង�កសួម័ាទែខខាាេ ា ាជងករសជទជទ

ួានសុ ផីកគល, ទលស័មនេផខ៍ ០១២ ៣២៧ ៧៧០  

េេក េួ ា រនេ កេ ាកួខេ ជេីក�ៃាួានួរម ផនេ� ាចអេ�សកមេ�សហ្ួាណ, ទលស័មនេផខ៍ 

០៦៦ ៧៧៧ ០៥៦ 

 

 

 

 

 

 

 


