
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

មេឃ ុំម្នា ក់កា ងមេត្តស្វា យម ៀងបាននិយាយថា "អ្ាី ដែលពួកមេបានម្ាី  
(អាយស ីស ី-េមរម្នងហ្វា ស) លអសរម្នប់របជាពល ែឋមៅកា ងភូេិ និងកា ង
ឃ ុំ" ។ េ នមពល អាយស ីស ី-េមរម្នង ហ្វា ស(អ្ភិវឌ្ឍន៍រេួស្វ  និងស្វលា
ម ៀន) បានេកម្ាីកា កា ងមេត្តស្វា យម ៀង របជាជនមៅកា ងសហេេន៍េិន
សូវម្ននសកេមភាពម្ាី ប  ស ីមៅតាេផ្ទះ ែូចជាកា ដុំែុំណុំ កា ចិញ្ច ឹេ
សត្ា និងកា ដុំែ ះរសូវតាេបមចចកមេសកសិកេមេុំមនីបម ះមេ។ េយាង
មេៀត្ កា អ្ន វត្តអ្ េ័យ បស់របជាពល ែឋ មៅេិនទាន់បានលអមៅ     ម ី
យ។ មហីយក៏មៅម្ននកា សហកា តិ្ចត្ួចកា ងចុំមណេរបជាពល ែឋកា ង
កា បមងកីត្ជាមែីេេ នកា ងភូេិ។ រេួស្វ ភាេមរចីនមៅកា ងសហេេន៍ធ្លា ប់
រត្ូវបានរបឈេនឹងកងាះខាត្េហូ បអាហ្វ  ពីេួយដេមៅបីដេកា ងេួយេួយ
ឆ្ា ុំ មហីយរេួស្វ ភាេមរចីនេឺរត្ូវពឹងដផ្អកមលីកា ចុំណករសុក។ មលីសពី
មនះមៅមេៀត្ ក ម្ន កា ងសហេេន៍ធ្លា ប់រត្ូវបានរបឈេនឹងកងាះអាហ្វ 
បុំបយន និងអ្រតាេពស់ននកា េិនបានច ះម ម្ ះចូលម ៀន និងកា មបាះបង់
មោលកា សិកា។  
កា ពិពណ៌ ខាងមលី េឺបានែក់រសងមចញពី បាយកា ណ៍វាយត្នេាខាង
មរៅ ដែលបានម្ាីម ងីមៅដេ្ាូ ឆ្ា ុំ២០១៨ សរម្នប់េមរម្នងហ្វា ស។ 
េមរម្នង ហ្វា ស បានោប់មផ្តីេែុំមណី កា មៅមេត្តស្វា យម ៀង ោប់តាុំងពីឆ្ា ុំ
២០១២ ដែលមតត ត្សុំខាន់មៅមលីកា មលីកកេពស់ស េ ម្នលភាពរេួស្វ 
កា ងសហេេន៍ ទាក់េងមៅនឹងកា កាត់្បនថយភាពរកីរក កា ពរងឹងស្វម  ត្ី
មៅែល់សហេេន៍ និងកា អ្ប់ ុំភាពជាពល ែឋ។  
រកុេជួយេាួនឯង រត្ូវបានបមងកីត្ម ីង មហីយឥ ូវមនះសម្នជិកនិង
កសិក េុំ ូម្ននមសបៀងអាហ្វ រេប់រាន់សរម្នប់ប មិភាេ កា ងរកុេរេួស្វ 
និងសរម្នប់លក់។ រកុេមាលមៅភាេមរចីនដែលមៅកា ងសហេេន៍ បាន
កុំព ងនឹងម្ាីកា ដុំែ ះបដនា ចិញ្ច ឹេសត្ា និងដុំរសូវតាេបមចចកមេស
កសិកេមេុំមនីប។ មលាករេូអ្ាករេូ និង យកស្វលាបានោប់មផ្តីេកត់្
សុំាល់សេត្ថភាព បស់ឪព កម្នត យ កា ងកា ជួយផ្គត់្ផ្គងកូនៗ បស់ពួក
ាត់្ឱ្យបានមៅស្វលាម ៀន មដយស្វ ដត្សិសាន សិសសម្ននេម្ាបាយ
ម្ាីែុំមណី  ម្ននឯកសណឋ ន និងសម្នា  ៈសិការេប់រាន់។ រកុេមាលមៅ
មៅកា ងសហេេន៍ ក៏កាន់ដត្ែឹងចាស់អ្ុំពីបញ្ហហ សងគេ ឧទាហ ណ៍ែូចជា 
តាេ យៈកា បណត ះបណត ល និងកា តា ស់បតូ េសសនកិចចសិកាមៅភូេិេុំ ូ
ែនេមេៀត្។ េនទឹេនឹងមនះ េមរម្នងហ្វា ស បានពរងឹងត្ួ េី និងភា ៈកិចច
 បស់អាជាា ្ េូលដឋ ន និងេនទី ែ៏នេមេៀត្ តាេ យៈកា ត្ភាា ប់បណត ញ 

និងកា ហាកឹហ្វត់្ មែីេបឱី្យពួកមេម្ននភាពសកេមកា ងកា ម្ាីយត្បមៅនឹង
មសចកតីរត្ូវកា  បស់សហេេន៍។ េមរម្នងហ្វា ស ក៏បានពរងឹងស្វម  ត្ផី្ង
ដែ  មៅែល់សហេេន៍មាលមៅ មែីេបឱី្យម្ននភាពជាម្នច ស់ននេុំនិត្ផ្តួច
មផ្តីេអ្ភិវឌ្ឍន៍សហេេន៍ បស់ពួកមេ។ ទាុំងអ្ស់មនះេឺជួយឱ្យសហេេន៍
ទាុំងម ះអាចឈ មដយេាួនឯងបាន មហយីមែីេបឱី្យសងគេស ីវលិម្ននន ិ   
នត ភាពយូ អ្ដងាង។ 
េមរម្នងហ្វា ស េឺម្ននភាពផ្ា ភាា ប់ជាប់ខាា ុំងជាេួយនឹង ដផ្នកា យ េធស្វ
ស្តសតអ្ភិវឌ្ឍន៍ជាតិ្(ផ្.យ.អ្.ជ) ដែលបង្ហហ ញពីស្វ ៈសុំខាន់ និងយ េធ
ស្វស្តសតមផ្សងៗសរម្នប់កាត់្បនថយភាពរកីរកមៅករេិត្រេួស្វ ។ មលីសពី
មនះមេៀត្ េមរម្នងហ្វា ស បាននឹងកុំព ងមលីកកេពស់ មាលនមយាបាយ
អ្ភិវឌ្ឍន៍យ វជនកេព ជា តាេ យៈកា មកៀ េ  និងពរងឹងស្វម  ត្ ីបស់យ វ
ជនតាេ យៈកា របេូលផ្ត ុំពួកមេជាកាឹបយ វជន។ មៅកា ងកាឹបយ វជន ពួក
ាត់្ បានម ៀនសូរត្នូវបុំណិនជីវតិ្សុំខាន់ៗ មហយីពួកមេនឹងកុំព ងចូល េួ
ាា យាយ ងសកេមកា ងកិចចកា សហេេន៍។ េមរម្នងហ្វា ស ក៏បានបមងកីត្នូវកិចច
សហកា ែ៏លអជាេួយនឹងអាជាា ្ ពាក់ព័នធ មែីេបកីាត់្បនថយអ្រតាមបាះបង់
មោលកា សិកា និងមែីេបមីលីកកេពស់កា អ្ប់ ុំដែលម្ននេ ណភាព ក៏ែូច
ជាកា របយ េធរបឆ្ុំងនឹងកា មកងរបវញ័្ច ផ្ាូវមភេ និងកុំលាុំងពលកេមក ម្ន ។ 
មដយបានម្ាីកា មដយតទ ល់ជាេួយសហេេន៍ និងអាជាា ្ េូលដឋ ន 
េមរម្នងហ្វា ស កុំព ង េួចុំដណកបមងកីនភាព ងឹម្នុំែល់របមេសកេព ជា ែូច
ម្ននមៅកា ងពាកយមស្វា ក បស់អ្ងគកា អាយស ីស ី។ 
 ហូត្េកែល់មពលមនះ េមរម្នងហ្វា ស បាន េួចុំដណកយាយ ងសុំខាន់មឆ្ព ះ
មៅកាន់លេធផ្ ល និងផ្លបយះពាល់ដែលបាន ុំពឹងេ ក។ េិត្េកែល់មពល
មនះ មៅសល់ដត្េួយឆ្ា ុំមេៀត្ដត្ប មណណ ះសរម្នប់េមរម្នងហ្វា ស មហយី
ែុំណក់កាលមនះ នឹងរត្ូវបានមរបីរបាស់មែីេបធី្ល ឱ្យបាននូវនិ នត ភាព
សរម្នប់ យៈមពលដវងតាេ យៈលេធផ្លដែលបានសមរេចបាន។  បាយ
កា ណ៍ដែលបានេកពីកា វាយត្នេាខាងមរៅមនះបានបញ្ហា ក់ថា េមរម្នង
ហ្វា ស ម្ាីយត្បនិងរត្ូវនឹងត្រេូវកា  បស់សហេេន៍មៅកា ងមេត្តស្វា យ
ម ៀងពិត្របាកែដេន។ េមរម្នងមនះ នឹងបនតម្ាីកា ជាេួយសហេេន៍ និង
អាជាា ្ េូលដឋ ន សរម្នប់ែុំណក់កាលប ទ ប់មេៀត្ មែីេបជីួយអ្នតរាេេន៍
ទាក់េងមៅនឹងត្រេូវកា មផ្សងមេៀត្ៗ ក៏ែូចជាអ្នតរាេេន៍ទាក់េងមៅនឹង
បញ្ហហ សងគេ និងកា អ្ភិវឌ្ឍមៅកា ងមេត្តស្វា យម ៀងផ្ងដែ ។ 

ពង្ររឹសហគមន ៍ជាតរិរឹម ាំ 
(ពាកយមស្វា កអ្ងគកា អាយស សី )ី 

 
 

កាលប មិចេេ៖ េី  ២០១៩ 

 


