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សូមេគារឯកឧត�ម បណ� �រនហវន់ជាួណា រា៉ ាដ�ម�ន�ី្កសសួងអបា រ  យុវន និួកីឡ 

ឯកឧត�ម  េលកវរទុ េលក/េលកកសី េេភ�ុវតិ ងន�ាវតិ និួ្អិ មិត�ទរួងសប់ 
 

នួខភយរមនេសសក�ីសអ្ ាកីរ និួមនកិត�ិ សសូលាសមក�យួរិធី្រាររពិទងក�ាកម�ងន�ាវតិេនពី

េនះវមស  ឯកឧត�ម េលកវរទុ េលក/េលកកសី េេភ�ុវតិ ងន�ាវតិនិួ្អិ មិត�ទរួងសប។ 

នួខភយរសូមែថ�ួ  ងរណាគយណដលប្កសសួងអបា រ  យុវននិួកីឡស្មអបាា្រាររពិទដដមនាាស

សរខនបេនះេេឡួ ្រមទរួសូមសែម�ួ នូុកិសាិរ គមនគយាួកកបេេ� អរផយតដលប ឯកឧរ�ែ េលក

វរទុ េលក/េលកកសីនិួ្អិ មិត�ទរួងសបវរិេសសង�កែដលរនេធរឡដរេណឡ ារីេខត�និួកស�កឆា

 ៗមកសូលាសមក�យួរិធីេនះ ។ 

 

ឯកឧរ�ែ  េលកវរទុ េលក/េលកកសី េេភ�ុវតិ ងន�ាវតិ និួ្អិ មិត�ទរួ ងសបវពីេម្តី់ 

 

ឆ� រ២០១៥េនះគឺវឆ� រដដសរខនបមស ស្មអប្អេពសកមមយវ ។ េដឡម្ីី ឲ យុវនកមមយវា�  វងក�ា

វនានបែតេ្សឡនេេឡួនិួវ្អវរលាដ�មនសិពមងរសស ងួំាា ូេណសកូមនេសសក�ីសអ្ 

ាកីរ េធរឡាាវជដគូវមស ្កសសួងអបា រ  យុវននិួកីឡ ក�យួាាងនយុត� យពមនាាងក�ាកម�វតិឆ� រ

េនះេដឡម្ី្មមូលសិសិងក�ាកម�វវនេរពុ វ ីឲរន៩២១២៥នកបេនពូទរួទរួ្អេពស ។ 

ាហូតមកដលបេរលេនះ េ ឡួមនសិសិងក�ាកម�សរនសន៧១៦១២នកបេហឡ ែដលរនសយះេឈ� ះេន

ក�យួថ� កបងក�ាកម�ែដលក�យួេនះមន្អែហល៧០% វាស�ី ។ េដ ាាថ� កបងក�ាកម�ទរួេនះមន

េនពូទរួ្អេពស េ ឡួកគ្តតុាាាាវស គរ្ពនិួាាេលឡកពរកសិត�រី ឯកឧរ�ែ  េលកវរទុ 

េលក/េលកកសី និួង�កទរួងសបគ� េនពីេនះដលបសិសិងក�ាកម�ី ឲអន�េនេាេនសូ្តាហូតដលបសអប

ាាសិកកផួែដា ។ េ ឡួកគ្តតុាាាាវស គរ្ពក�យួាាសយះតមដននិួវស គរ្ពអេសទកេពសេផិ



ួៗេពេតៗដលប្គតងក�ាកម�ទរួងសបែដលកររយួអរេរពភាកិសិនិួាាាេនតមពីកែន�ួ និួេូមិ

ននែដលមនាាលររកេនពូទរួ្អេពស ។ 

 

ខភយរស បួែសកា រែលកវមស  ឯកឧរ�ែ  េលកវរទុ េលក/េលកកសីនូុពកឲេរវនគខ�ះាអសបសិសិ

ងក�ាកម�ែដលវកម�កាេរួស្កេនក�យួេខត�កររ បួឆ� រួរីអពរិេាធនគជនា នភរាសបេន្អបរជថា

វងនក�ាវន ។ នួរនេាេអរអប្រអបទរួកសកបពរកែេ�កថ“េដ ាាែតខភយរមិនេសះអននិួសា

េសា ដូសេគ វពរកកអបេគែតួែតេហខភយរថវមនយសិលាួ ប េដ េធរឡាាេ្អ�អេធេអនួខភយរលាួ បដូស

សតរេគ ដូស្វតកកសតរឆ� ា។ ទេធរឡីឲនួខភយរមនអាម�ណគ ងសបសួ្រមនិួរកបមយខមតបខ� រួសសប” 

។  

 

នួរនេអ�វភ សិត�ថនរួខិតខរេាេនសូ្តីឲា�  េទវង�កេសះងកិាដូសេគ េហឡ កគសូមែថ�ួ ងរណា

គយណដលប្កសសួងអបា រ  យុវន និួកីឡែដលរនផ�លប់ាសដលបនួ ។ សិសិងក�ាកម�ដដជពេពេត

កគរនអង ពនូុាាេអ�វភ សិត�ាអសបខ�សនខិតខរេាេនីឲា�  េទវង�កេសះងកិានិួវស ង�កដគជពេពេត

េនក�យួសហគមនគាអសបេគ ។ 

ទរួងសបេនះ្គនបែតវាាដកកស បួខ�ះៗរីអាម�ណគ    រីពសិនសេយអលប និួាារនែដលេ ឡួ

រនែសរួ  លបនិួពពសលរនកន�ួមកតមា សដរេណឡ ាពសិនកិសថិ� កបងក�ាកម�េនតមសហគមនគ 

។ ្អវរលាដ�ែដលស បួា�  វងក�ាវនគឺេដឡម្អីសីឲរសកេគេធរឡាាសេ្មសសិត�រនលារីវីុតិ្អបរ 

ជថាាអសបខ�សននិួសូលាសមក�យួាាងេិុវឌសួំម ។ ងក�ាកម�មិន្គនបែតវាាេសះអន សាេសា និួគិត

េលខអាយេសា ះេព អាយែន�៖ម�  ែដលេសះងកិាផ�លបសរណីអា្ព្ព បួរួា ែដលមនវីុវតិ និួ

ងនមវ ដលបកូនាអសបរូកេគរនលា្ អេសឡា  ់រយកម�  ែដលេសះងកិាវស កូនាអសបេគក�យួាាអន 

និួសាេសាេនផទះ ់រយកម�  ែដលេសះងកិាេធរឡីឲកយមាេរះអ បួាាសិកកមនក្មិតទអនិួង្ត

អ�ិអបាាសិកកមនក្មិតខមសបង�កែដលេសះងកិាអសពពសលរននូុវរនពអេសិកេពសនិួុវិា វីុស

េលឿនវួង�កមិនេសះងកិាេហឡ វលពមផល្គគាាែដលេសះងកិានរួមន្រកបសរណូលខមសបវួ 

្គគាាែដលមិនេសះងកិា ។  

ឯកឧរ�ែ  េលកវរទុ េលក/េលកកសី េេភ�ុវតិ ងន�ាវតិ និួ្អិ មិត�ទរួ ងសបវពីេម្តី់ 

េនក�យួងរលយួេរលែដលេ ឡួទរួងសបគ� ពពូលាំលបរីាាសសរខនបជនងក�ាកម� េ ឡួកដពពសល

ាំលបរីាាលររកក�យួាា្អមូលសិសិងក�ាកម�ែដលវវនេរពុ វ ីឲសូលាសមក�យួថ� កបេាេនងក�ា

កម�ផួែដា ។   មនអ�ង ្អបមវេ្សឡនដូសវ៖ អ�ង េសដ�កិសិ និួ់ាសាាាេនតមពី្អវយរ

វនកពី្ក�ួ និួាាេធរឡសរនកកស�កវេដឡម ។ េនេរលែដល់ាសាាាានបែតមនេ្សឡនេន

តមពី្ក�ួាលស ្អវរលាដ�នរួេធរឡសរសកកស�ករីតរអនបាអសបខ�សនេរលេនះែដា េនះមននវ 



ថេនតមតរអនបវនអពនរួមិនមនសិសិករិរក្អមូលសិសិងក�ាកម�វវនេរពុ វ ីឲសូលេាេន

ថ� កបងក�ាកម� ។ ដូេស�ះវែផ�កមស ជនកិសខិិតខរ្អរួែ្អួាអសបរវាដ� េិរលេដឡម្ីាតបអន ាាេធរឡ

សរសកកស�កេដ ្អថយ ្អថន ែដលវ្អរនអពជនពិទងក�ាកម�វតិឆ� រេនះ េ ឡួ្តតុាា

អេួកឡត់ាសនិួអួកលក�ណស កសគល្គអបែអអយាួដលបសិសិងក�ាកម�ែដលរនេធរឡសរសក

កស�កមកេធរឡាាេនតមេរួស្កននេនពី្ក�ួេ�រេរព និួេនតមេខត�េផិួៗេពេតដូសវ៖េខត� 

កររ បួសមឺ កររ បួឆ� រួ និួារ  េាេួវេដឡម ដូសែដលរនផ�លបងនយាសនគេដ សេម�សន កាដ�

ម�ន�ី ហ៊ា៉ន �សា េនក�យួរិធី្អាសេអឡក យពមនាាងក�ាកម�វតិវនេរពុ វ េនជថាពី២ែខមីនឆ� រ

២០១៥កន�ួ មកេនះ។ ងួំាា ូេណសកូសអ្ ាកីរ វស គរ្ពភរវង�កដរកនរាអសបឯកឧត�មត

យលអក�ំទអាេួាាេលឡកកមមសបភរវជដគូេដឡម្ឈីនេទពពសលរនាា្អមូលសិសិងក�ាកម�ីឲ

ានបែតេ្សឡនែថមេពេតេនក�យួឆ� រខួមយខេដឡម្ីីឲ្អេពសកមមយវអន�ាពពសលរននូុាាេ្មសេគល

េដងេិុវឌសហុតិាអសបខ�សនក�យួឆ� រ២០១៦-២០៣០ ែដលេគលេដេនះេា� េទេលឡអ�ង សរខនបៗ

ដូសវ៖ អ�ង សមធម៌ គយណភរងអបា រ និួពសិនទនជនាាេាេនសូ្តេរពមស វីុតិ ។ 

 

ដូសែដលខភយររនេលឡកេេឡួថ េ ឡួ្តតុាាាាវស គរ្ពរីង�កទរួងសបគ�  ។ បាេលឡពសិនសទន

េនះងួំាា ូេណសកូសូមេលឡកពរកសិត�ី ឲមនាាសូលាសមវសកម�រីសិសិុពិទលវ េធរឡវង�កស�វ្គ 

វស ដលបថ� កបងក�ាកម�តមសហគមនគ ។ េនះវាាផ�លបតជម�និួ់ាសដដុេិសសុាិលដលបង�ក

ស�វ្គសិត�ុ វ េក�ួទរួងសបេនះសូលាសមងេិុវឌសហគមនគាអសបរសកេគ ។ ស្មអបាាសូលាសមនិួាា

វស ាអសប យុវនស�វ្គសិត�ទរួងសបេនះ ្កសសួងអបា រ យុវននិួកីឡនិួងួំាា ូេណសកូនរួ

េសពវលិខិតអ�ា កបរីាាសូលាសមាអសបរសកេគ េហឡ ្ក�មហហយនពូាសវរទជដា� តែដលវជដគូគរ្ព

 យពមនាាវតិងក�ាកម�នរួផ�លបវេសទេ្អឡ្រសប្អរវនមេហរសអហយកេដ ឥតអ បួ្រកបាហូតដលបែខ

ធ�ូ ឆ� រ២០១៥ ។ ង�កអសេមឡលរវត៌មនលរងិតេនេលឡពររវាេហរសអហយកាអសប្កសសួងអបា រ  យុវននិួ

កីឡ ាអសបងួាំា ូេណសកូ និួ្ក�មហហយនពូាសវរទា� តអែនមេពេត ។ 

 

ឯកឧរ�ែ  េលកវរទុ េលក/េលកកសី េេភ�ុវតិ ងន�ាវតិ់ 

ងួកាា ូេណសកូរនេអ�វភ សិត�វស គរ្ពរវាដ� េិរលកមមយវក�យួាាេលឡកកមមសបាាេាេនសូ្ត

េរពមស វីុតិ វរិេសសតមា សងក�ាកម�និួាាងេិុវឌវរនព ស្មអប យុវននិួវនេរពុ វ 

េដឡម្ីេលឡកកមមសបធនរនរនមនយសិេនកមមយវ ។ ដូសែដលេ ឡួរនសេួកតេេឡពក�យួា សេរល

អាយន� នឆ� រកន�ួ មកថ៖ មនសិសិាអសបេ ឡួវេ្សឡនមិនរនអន�ាាសិកកាអសបរសកេគេនក្មិត

មធឲមសិកកអសមេូមិេព ង�កទរួងសបេនះគឺវធនរនមនយសិដដមនាាសសរខនបមស ស្មអប

្អេពសកមមយវ ។ មនឳាសមស ស្មអបវវេ្មឡសដលបង�កទរួងសបេនះីឲរនអ�ិអបាាងអបា រ



ក្មិតមូលដ� នរនគឺតមា សកម�ុធីិសមមូលក្មិតងអបា រមូលដ� នេា� តេលឡេគលេដ យុវនេ្េ

ាលេាេន ។ ងួំាា ូេណសកូសអ្ ាកីរ េធរឡាាវមស ្កសសួ និួជដគូពកបរវនមដដជពេពេត

គរ្ពនូុគរនិតផ�សសេផ�ឡមេនះ ។  

 

ខភយរសូមងាគយណេដ េា� ះងសបរីដូួសិត�សរេពះឯកឧរ�ែាដ�ម�ន�ី េលកវរទុ និួថ� កបដរកនរ

្កសសួងអបា រ ្គអបលរដអបថ� កបែដលរនងេ�ិឡពនួខភយរមកសូលាសមវមស នជថាេនះ ។ នួខភយរកដសូម

ងាគយណដលប្ក�មហហយនពូាសវរទជដា� តែដលរននិួកររយួវស គរ្ពក�យួាាេលឡកកមមសប យពមនាា

ងក�ាកម�វតិវនេរពុ វ ឆ� រ២០១៥ ។  

 

ដូសែដលរនេលឡកេេឡួេដ ងគំន កងួំាា ូេណសកូ ង�កកសី ងយីាសី អូកូទ ថ៖ ងក�ាកម�្ តតុ

រនពពសលាំលបថគឺវឈ� នបរេន�់ នាាងេិុវឌ្អកេដ និាន�ភរដដមនរពមិរលអរផយត ។ ងនគតបអបេផ�ឡម

វមស ងក�ា្កមេនះេទ ។   

  

សែូអាគណ៉!ន
 

 


