
សុន�រកថររសសឯកឧត�ម គូមា មា ៉ ាូ   ូូ ជ 
ឯកអគ�រជទូរបុននររបនំររពចនកកកមុរ 

ែថ�ងក�ុងិធីចុំហូ�េលខេលលកិចចសនន្យលសបនជំសនយរស 
គេនយងនជងសន្ំ ទូចសនិយសុ�កនុសនរូិររសសនរេជសរបុន 

    ២៦   កនិ   ២០១៤ 

សទកេគរ េលករបណិ ូ  ក អិុន នំកនរូិរូយិ អង� រីក ិូ ជថ�ថ�ទរ! 

សទកេគរ េលក រ រូិ នរិនកន�ីរអរសរ ប ំុកន និងកី រិនីឡ�បេធ! 

សទកេគរ េលកនសី គី សបឡ ីនំិ  សយគកនគម រេំលង! 

សទកេគរ េលក េអង សុខ នរិនែ្�ករែផ�ល  លគរេុ សល និងកនិក្ូ រេ�ូយនកេចំ! 

សទកេគរ អសសេលក េលកនសី េឡ��កកិូយិំស្បងអសស! 

��ុ បយ នេសចកយីេ កនសនរកីរំេែលក្នី�រាិធីចុំហូ�េលខេលលកិចចសនន្យលសបនជំ ចបនជន

៤សនយរសគេនយងនជងសន្ំ ទូចសនយិសុ�កនុសនរូិែែលរជកយន “គេនយងែកលកលររ ិ� នេ� ល

រឋកសិក្និងអនុកជិនល្ំនចកេ �្ ូេ�ូយកបងស�� បង” “គេនយង ងសងសអគរសិក្េ�អនុកជិនល្ំ

ែនកកប្សរិនីឡ�បេធ” “គេនយង ងសងសអគរ លកេូយំ ចបនជន៣ក�ុងនសសកេ ំធប  និងនសសក

អង�ស�ជល េ�ូយកពា ល” និង “គេនយង ងសងសអគរហុនរេុនបែែលរជកយន លកជិន សសយ

ក�ុង លគរេុ សល និងកនិក្ូ រេ�ូយនកេចំ”។ 

គេនយងែែលេំលង�នចុំហូ�េលខេ�ជថេេនំយនេគលេាែកលកលររ ិ� នអរសរ បសនយរសកុយរ

េ� បូរនសនរជ។ ��ុ បេជរកសុ ប ងកុូយបថ រនង្ង កស្ិំអរសរ បគឺ រគន�្ំសបខនសសនយរសក់វន្ឍ

និងករុិលឍររសសនរេជសកកមុរនេលអនគូ។ ែទេច�ំ ��ុ បសង�ក្ថបនជំ ថរូ�ករួរសសរបនុន្ង

រ ជកចបែបកេទក�ុងកូ�ុរបបងេនំ។  

រ រិូពសស នរេជសរបនុ�ន និងកបុងរនយជំ  ែលសកស្ិំអរសរ បេ�កកមុរអសសរំ្

េល២ជសនកូនកកេហលំ្ករំ្ រ្ាលសបនជំ ថរូ�កសួនយរស ងសងសអគរសិក្ និង

កិចចសហនរូិរូយិ ររេចចសេជសសនយរស ររបាុ ំរពា លនគណរេនង�ន។ គេនយង្បងេនំន ណូក

�ន្ាលសទន្ករំ្បនជំ គទ បទ បិែែលន ណូក�នរេងាលូេងលងេែលក្េីលលកស�ជំសនាិសុ�

កនុសនរូិសនយរសនររនរំរងេនគំ េហលំអនុកូយ្ ករំ្ រេស�លសុបររសសរែផ�លថ� កស

េ�ូយ និងអង� រកនិែកនររផ ឡ�ិល។  

បនជំ ជី១យនថក ិសររុ១០៨,៧៩៣ែុល� �េករកិ្ាលសទនអង� រីក ិូ ជថ�ថ�ទរសនយរស រ

 ងសងសអគរសិក្ និងររ ិប រអនក្ំ  នក្បងរបពកសសរង រក្េ� លរឋកសិក្ និងអនុ

កជិនល្ំនចកេ �្ ូ េ�ូយកបងស�� បង។ េំលងសង�ក្ថគេនយងេនំន្ងែកលកលររ ិ� នអរសរ បសនយរស

សិស្នុសិសននរយបរង៥០០នកសេ� ល្បងីរេនំ។  



បនជំ ជី២យនថក ិសររុ ១០៧,៦០០ ែុល� �េករកិ្ាលសទនកន�ីរអរសរ ប ំុកន និងកី 

រិនីឡ�បេធសនយរស ងសងសអគរសិក្កជំ ��ងនិងររ ិប រអនក្ំ  នក្បងរបពកសសរង រក្

េ�អនុកជិនល្ំែនកកប្ស រិនីឡ�បេធ។ េំលងសង�ក្ថគេនយងេនំន្ង្ាលសររ ិ� នអរសរ ប

នរករេរំសុកូ�ិឍ និងនសុ�ឍែលសសិស្នុសិសននរយប៤០០នកសែែលរចចុរ្ន�កបុង

េនរលន�សសអគរសិក្រសសនជស់ េន្ក។  

បនជំ ជី៣យនថក ិសររុ១១៨,៧៥៩ែុល� �េករកិ្ាលសទនសយគកនគម រេំលងសនយរស

 ងសងសអគរ លកេូយំ ចបនជន៣ និងរបពកសសរង រក្ នក្បងររ ិប អនក្ំ េ� ល   

កេូយំ ងជ្កក�ុងនសសកអង�ស�ជល និង លកេូយំ ក�លេ ំ្ក និង លកេូយំ កបងស

ថាុលក�ុងនសសកេ ំធប េ�ូយកពា ល។ រកជំ ន្ងគេនយងេនំ សិសនកេូយំ នរយបរង

២៣០នកសន្ង�ចរកីរំរកជំ  រសិក្ក�ុងថ� កសេរងននរករេរំសុកូ�ិឍ និងនសុ�ឍ។  

បនជំ ជី៤យនថក ិសររុ១២០,៧២៦ែុល� �េករកិ្ាលសទន លគរេុ សលនិងកនិក្ូ រ

េ�ូយនកេចំសនយរស ងសងសអគរហុនរេុនបរ ជករកជំ  លកជិន សសយ និងរបពកសសរង រក្ 

នក្បងររ ិប រអនក្ំ េ� លគរេុ សល និងកនិក្ូ រេ�ូយនកេចំ។ េំលងរ ប្ងថ គេនយង

េនំន្ង្ាលសអូ�នរេុនបន� លសែលសគរសិុសនរង ១២០ នកសែែលន្ង � ំរនគណរឋកសិក្េ�

េ�ូយនកេចំរន� រសី�នរាចរស រសិក្។ ្ករំ្ រែកលកលសកូ�ឍ និងរេចចកេជសរេនង�ន

ររសសេលកនគណ-អ�កនគណេំលងកកសង�ក្្ងែែរថ សិស្នុសិសននរយបន�បកជំ កុនឺនកសេ�ក�ុង

េ�ូយន្ងជជជល�ន រអរសរ បែ្�កកជិន សសយ នសែូនរេសលរេងលង ែែលន្ងជំ  េលលកស�ជំសនយិសុ�

កនុសនរូិសនយរសនររនរំរងេនគំ្ងែែរ។  

 រអរសរ ប និងអឡកិ់វនបធនិនកនុសនគឺរកទលរផ ននគ្ំសនយរស រអឡកិ់វនរេជសនេល

អនគូ។ ររផ ឡ�ិលរបនុ�ននងីកបនជំ ថរូ�កសួនយរសកស្ិំអរសរ ប និងអឡកិ់វនបធនិន

កនុសនររសស��ជនសនយរសនរេជសកកមុរ។ ��ុ បសង�ក្ថ គេនយង្បងេនំន្ងន ណូក�នអនុកូយុ ប ង

រលទន និង ែថ្បុ ប ងនូ្កន ណូកេែលក្ីសិស្នុសិសន នសែូេនចលន�ចជជជល�នអូ�នរេុនបី

គេនយង្បងេនំ។  

ចុងេន ំេនំ ��ុ បកកសង�ក្្ងែែរថកិចចសហនរូិរូយិ រេនំន្ងជំ  នង្ងររនយេទេជងូ

នទកជបនកសជបនងកិូ យឍរពងនររនរបនុ និងនររនកកមុរ។ 

សទកអរគុបចបេពំ រំកចិូយជុករកស យ រស! 


