
ភ្នា ក់ងារភីសខ័រសហរដ្ឋអាមេរកិ
កំពុងប្រារពខួប១០ឆ្នា ំមៅ
ប្បមេសកេ្ុជា។កនាុងកំឡុងមពល
មេះអនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រជាង
៤០០នាក់រាេេកម្វើការស្័ប្្រ
ចិត្តមៅកនាុងសហ្រេេ៍ជាមប្ចើេ
មៅកនាុងមខត្តចំេួេ១៦កនាុងប្បមេស
កេ្ុជា។មដើេ្ីម្វើមអាយសេសសប
មៅតាេវស័ិយអាេិភ្ពរបស់
ប្ករួសងអប់រយុំវជេេិងកីឡា
េិងប្កសួងសុខាភិរាលរបស់ប្ពះ
រាជាណាចប្កកេ្ុជាភ្នា ក់ងារ
ភីសខ័រប្បចំាកេ្ុជាអេុវត្តកេ្វ ិ្ ី
២្ឺរ១)ការបណ្តុ ះបណា្ត លប្្ររូ
បមប្ងៀេេិងការបមប្ងៀេភ្សា
អង់ម្រលេស២)ការអប់រសុំខភ្ព
សហ្រេេ៍។

តាេរយៈកេ្វ ិ្ ីទំាងពីរមេះេិង្រមប្រោងតូចៗេួយចំេួេមេៀតអនាក
ស្័ប្្រចិត្តភីសខ័ររាេបមប្េើប្បជាជេខខ្ររាប់េឺុេនាក់។អនាកស្័ប្្រ
ចិត្តភីសខ័រម្វើការយ៉ាងជិតសនាិេ្ធជាេួយប្បជាជេមៅកនាុងសហ្រេេ៍
មដើេ្ីមលើកកេ្ស់ការខសវងយល់ពីគ្នា មៅវញិមៅេកមអាយរាេ
មប្ចើេរវាងជេជាតិខខ្រេិងជេជាតិអាមេរកិតាេរយៈការេិយយ
ភ្សាខខ្រសិកសាអំពីវប្្៌េខខ្រេិងរស់មៅកនាុងប្បមេសកេ្ុជារយៈ
មពល២ឆ្នា ំ។

រលឹំកមៅដល់កាលពី១០ឆ្នា ំេុេមយើងពិតជារោេការដឹង្ុរណយ៉ាង
ប្ជាលមប្រៅចំមោះដដ្ូរការងារដេរាជរដ្្ឋ ភិរាលកេ្ុជាមៅថ្នា ក់ភូេិ
ឃំុសសរុកមខត្តេិងថ្នា ក់ជាតិរេួទំាងប្កសួងអប់រយុំវជេេិងកីឡា
ប្កសួងសុខាភិរាលេិងប្កសួងេហាដ្ទៃខដលរាេ្្តល់ការគំ្ប្េ
ដល់សកេ្ភ្ពការងាររបស់មយើង។មយើងក៏សូេខ្លេងអំណរ្ុរណ
ដល់ដដ្ូរការងាររបស់អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រខដលរាេជួយមអាយ
ការងារអនាកស្័ប្្រចិត្តរាេមជា្រជ័យេិងប្ករុេប្្ររួសារខខ្រខដលរាេ
មេើលខ្រកសាអនាកស្័ប្្រចិត្តរបស់មយើងយ៉ាងយកចិត្តេុកដ្ក់បំ្ុត។

នាងខ្ុំពិតជារោេមរោេេៈភ្ពខាលេ ំងណាស់កនាុងនាេជាអនាកតំណាង
មបសកកេ្របស់ភ្នា ក់ងារភីសខ័រកនាុងការមលើកកេ្ស់សេ្តិភ្ពេិង
េិត្តភ្ពជាសកលមៅកនាុងប្ពះរាជាណាចប្កអច្ឆរយិៈេួយមេះ។

សូ៊សាេដ្វ មយើ
នាយិកាប្បចំាប្បមេស

អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រ
បមប្ងៀេមៅអេុវេិយា
ល័យវេិយាល័យេិង
សាលា្ររមុកាសល្យ
អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រ
ទំាងអស់បមប្ងៀេជា
េួយប្្ររួដដ្ូរជេជាតិ
ខខ្រមហើយវ ិ្ ីសាសស្ត
មេះេិេប្តឹេខត្្តល់
អត្ថប្បមយជេ៍ដល់

មគ្លបំណងរបស់
កេ្វ ិ្ ីមេះ្ឺរមដើេ្ី

ជួយមលើកកេ្ស់សុខ
ភ្ពេិងសេត្ថភ្ព
របស់ប្បជេមៅកនាុង
សហ្រេេ៍កេ្ុជាជា
ពិមសសសស្តីេិងកុរោរ
កនាុងការមចលេើយតបមៅ

េឹងតប្េរូវការខ្នាក
សុខភ្ពម្សេងៗ។

អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រទំាងអស់ម្វើការជាេួយបុ្រ្គលិកេណ្ឌ លសុខ
ភ្ពអនាកស្័ប្្រចិត្តសុខភ្ពភូេិេិងសាលាមរៀេេួយចំេួេមដើេ្ីជួួយ
បមងកើេសេ្ថភ្ពរបស់ប្បជាជេកនាុងការម្លេើយតបមៅេឹងតប្េរូវការ្ នាក
សុខភ្ពម្សេងៗរបស់ពួកម្រ។

សិសសាេុសិសសេមអាយរោេការចូលរេួមៅកនាុងថ្នា ក់មរៀេប៉ាុមណាណ ះមេ
ប៉ាុខេ្តវាខ្េទំាងជួយបមងកើេចំមណះដឹងខ្នាកភ្សាអង់ម្រលេសេិង
ជំនាញកនាុងការប្្រប់ប្្រងថ្នា ក់មរៀេរបស់ប្្ររួជេជាតិខខ្រមេៀត្ង។

“ 

“ 
សារពីនាយកិាភ្នា ក់ងារភីសខ័រ ប្រចាបំ្រទេស កម្មវិធីទៅប្រទេសកម្ពុជា រ្ូរភ្ពអនាកស្មប័្រចិត្តភីសខ័រកម្ពុជា

ទ្រសកកម្មរ្រសភ់្នា ក់ងារ ភីសខ័រ

ការ្រណ្តពុ ុះ្រណ្្ត លប្ររូ្រទបរៀន និរការ្រទបរៀនភ្សារអរ់ទ្រលេស

ការអ្រ់រសំ ពុខភ្ពសហ្រមន៍

ខួ្រ្របម្រ់១០ឆ្នា ំ

ននភ្នា ក់ងារ  ភីសខ័រ ប្រចាកំម្ពុជា

មលាកសសីសូ៊សាេដ្វ មយើ

អតីតអនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រមៅ

ប្បមេសយូមហ្គេដ្ពីឆ្នា ំ១៩៩២-១៩៩៤
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្រេពិទសាធន៍រសទ់ៅជាមួយប្ររួសារខខ្មរ

ខ្ុំរស់មៅមលើមកាះេួយជាេួយ
រោដា យខខ្ររបស់ខ្ុំ។មយើងរាេ
មៅចូលរេួពិ្ីមរៀបអាោហ៍
ពិោហ៍របស់ម្រជាមប្ចើេមយើង
រាេមេើលផ្ក យសួរសំេួរអំពី
សង្ងា្គ េជខជកគ្នា មលងអំពី
មគ្លបំណងដេជីវតិេេុសសេ
េិងសតវសេុប្េមយើងរាេ
មរាកមខាអាវញុំអាហារចំអិេ
អាហារេិងយំជាេួយគ្នា ។ខ្ុំ
កំពុងមរៀេចំអិេេ្ូបខខ្រមហើយ
គ្ត់កំពុងមរៀេចំអិេអាហារ

មដើេ្ីបមងកើតេិត្តភ្ពេិងសេ្តិភ្ពពិភពមលាកមដ្យបំមពញេូវ
មគ្លបំណងចំេួេ៣៖

្្តល់អនាកស្័ប្្រចិត្តទំាងបុរសេិងសស្តីខដលរាេេេួលការបណ្តុ ះ
បណា្ត លមៅជួយប្បជាជេមៅកនាុងបណា្ត ប្បមេសខដលចាប់
អារេ្ណ៍មលើភ្នា ក់ងារភីសខ័រ។

ជួយអនាកស្័ប្្រចិត្តអាមេរកំិាងមអាយរោេការយល់ដឹងកាេ់ខត
ប្បមសើរអំពីប្បជាជេទំាងឡាយខដលពួកម្រម្វើការជាេួយ។

ជួយបមងកើេការយល់ដឹងរបស់ប្បជាជេមៅជំុវញិពិភពមលាក
មអាយរាេយល់ដឹងកាេ់ខតប្បមសើរអំពីជេជាតិអាមេរកំិាង។

អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រប្ករុេេី៨ម្្ះឡរា៉ា ហារសី
េិងរោ្ត យ្៌េរបស់គ្ត់មៅមខត្តមកាះកុង

ឆ្នា ំ២០១៤-២០១៦

អាមេរកិ្ងខដរ។គ្ត់ចាត់េុកខ្ុំដូចជាកូេសសីគ្ត់ខដរ។ខ្ុំខតង
ខត្ិរតថ្ខ្ុំេឹងប្តរូវមរៀេភ្សា្្ីេួយមហើយជួបមប្ងៀេភ្សាអង់
ម្រលេសេិងរោេេិត្តភក្តិ្្ីៗ។ខ្ុំេិេខដលដឹងមសាះថ្ខ្ុំេឹងរោេ
រោ្ត យេីពីរមនាះមេ។ខ្ុំេិងរោដា យខ្ុំរោេការយល់ពីគ្នា តាេរយៈការ
ប្រាសស័យទាក់េងគ្នា េិងការ្ិរតរបស់មយើងមហើយវា្ឺរជាមរឿង
េួយដ៏អសាចា រ្យ។ខ្ុំរាេមរៀេសូប្តយ៉ាងមប្ចើេពីគ្ត់ដូចជាមរៀេ
មប្កាកឈរមដ្យេឹុងរោ៉ា ត់មដើេ្ីខលេួេឯងប៉ាុខេ្តកនាុងលក្ខណៈេេ់ភលេេ់
ចិត្តល្អេិងអ្យាសស័យខ្ស់មរៀេអំពី្ំរេិតរបស់គ្ត់ោក់ព័េ្ធេឹង
េំនាក់េំេងខយេឌ័រេិងការចិញចា ឹេកូេ។

ប្បអប់សំបុប្តមលខ២៤៥៣ភនាំមពញ៣
្ទៃះមលខ៧A្លេូវមលខ២៥៦សងាក ត់ចតុេុខ
ខ័ណ្ឌ ដូេមពញរាជធាេីភនាំមពញ

េូរស័ពទៃ៖
េូរសារ៖
អីុខេល៖
ម្រហេំព័រ៖

+៨៥៥២៣-២២២-៩០១
+៨៥៥២៣-២២២-៩០៣
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ភ្នា ក់ងារភីសខ័រប្រចាកំម្ពុជា
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• រាត់ដំបង
• កំពង់ចាេ
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--ោក្យសេ្្របស់ភ្នា ក់ងារភីសខ័រ

“ “

១៩៩៤ ២០០៦

បពរឹត្តិការណ៍សខំាន់ៗប្រចាឆំ្នា រំ្រស់
ភ្នា ក់ងារភីសខ័រប្រចាកំម្ពុជា

២០០៧ ២០០៨ ២០០៩ ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

ខ្ុំសូេសេយាថ្េឹងខចករខំលកវប្្េ៌របស់ខ្ុំមដ្យមបើកចិត្តមអាយេូលាយ។ខ្ុំសូេសេយាថ្
េឹងបមងកើេការយល់ដឹងអំពីប្បជាជេកេ្ុជាមដ្យភ្ពដ្នាប្បឌិតមដ្យការមគ្រពវប្្េ៌េិង

មដ្យការមគ្រព។ខ្ុំេឹងជំេះឧបស្រ្គទំាងឡាយកនាុងមពលបំមរ ើការងារមដ្យភ្ពអំណត់
ការដ្ក់ខលេួេេិងការតំាងចិត្តខ្ស់។ខ្ុំេឹងប្បកាេ់ខាជា ប់េូវមបសកកេ្កនាុងការមលើកកេ្ស់

េិត្តភ្ពេិងសេ្តិភ្ពជាសកលដ៏រាបណាខ្ុំជាអនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រេិងបនាទៃ ប់ពីខ្ុំ
បញចា ប់ពីតួនាេីជាអនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រ។

ចពុុះហត្ថទលខទលើកិច្ចបពមទបពៀរ

ទ្រើក ការយិាលយ័

ពិធីសចា្ច រប្រនិធានរ្រស ់អនាក 
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្រំនិត្្តួចទ្្តើម ្្តលឱ់កាស 

ទោយសស្ត ីនិរទក្មរបសបីាន 

ចូលសកិសា
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ចិត្តភីសខ័រ បករុមេី១០

ចពុុះហត្ថទលខាទលើអនពុស្សរណៈ 

ទយា្រយលជ់ាមួយ បកសរួ  

អ្រ់រ ំយពុវជន ន ិរកីឡា

អនាកស្មប័្រចិត្តភីសខ័រចូលគាល់

បពុះមហាក្សបត
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សពុខាភិបាល

មៅដ្ងៃេី៣ខខតុលាឆ្នា ំ១៩៩៤
មៅរដ្ឋធាេីវា៉ាសីុេមតាេឌីសីុ
រាជរដ្្ឋ ភិរាលកេ្ុជាេិងរដ្្ឋ 
ភិរាលសហរដ្ឋអាមេរកិរាេចុះ
ហត្ថមលខាមលើកិចចាប្ពេមប្ពៀង
មដើេ្ីអេុញ្ញា តមអាយភ្នា ក់ងារ
ភីសខ័រអេុវត្តកេ្វ ិ្ ីមៅប្ពះរាជា
ណាចប្កកេ្ុជា។

ភ្នា ក់ងារភីសខ័រមបើកការយិល័យ
ជា្លេូវការដំបូងមៅកនាុងប្បមេស
កេ្ុជា។

អនាកស្័ប្្រចិត្តខ្នាកអប់រភំ្សា
អង់ម្រលេសប្ករុេេី១ចំេួេ២៩នាក់
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី២
ខខមេសាឆ្នា ំ២០០៧េិងប្តរូវបំមរ ើ
ការងារមៅមខត្តេួយចំេួេដូចជា៖

អនាកស្័ប្្រចិត្តខ្នាកអប់រភំ្សា
អង់ម្រលេសចំេួេ៣៤នាក់
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី៤
ខខតុលាឆ្នា ំ២០០៨េិងប្តរូវបំមរ ើ
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៣១នាក់ខ្នាកអប់រភំ្សាអង់ម្រលេស
េិង១៨នាក់ខ្នាកអប់រសុំខភ្ព
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី២៣
ខខកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១០េិងប្តរូវបំមរ ើ
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៤០នាក់ខ្នាកអប់រភំ្សាអង់ម្រលេស
េិង១៩នាក់ខ្នាកអប់រសុំខភ្ព
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី៣
ខខតុលាឆ្នា ំ២០១១េិងប្តរូវបំមរ ើ
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២៩នាក់ខ្នាកអប់រភំ្សាអង់ម្រលេស
េិង២៩នាក់ខ្នាកអប់រសុំខភ្ព
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី៧
ខខកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១២េិងប្តរូវបំមរ ើ
ការងារមៅមខត្តេួយចំេួេដូចជា៖

អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រចំេួេ៤៦នាក់
២៩នាក់ខ្នាកអប់រភំ្សាអង់ម្រលេស
េិង១៧នាក់ខ្នាកអប់រសុំខភ្ព
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី៦
ខខកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៣េិងប្តរូវបំមរ ើ
ការងារមៅមខត្តេួយចំេួេដូចជា៖

អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រចំេួេ៥៣នាក់
២៩នាក់ខ្នាកអប់រភំ្សាអង់ម្រលេស
េិង២៤នាក់ខ្នាកអប់រសុំខភ្ព
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី១២
ខខកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៤េិងប្តរូវបំមរ ើ
ការងារមៅមខត្តេួយចំេួេដូចជា៖

មៅដ្ងៃេី២១ខខេិនាឆ្នា ំ២០១៥
មលាកជំទាវេី១របស់សហរដ្្ឋ
អាមេរកិរាេម្វើេសសេេៈកិចចាេក
ភ្នា ក់ងារភីសខ័រប្បចំាកេ្ុជាមដើេ្ី
ចាប់ម្្តើេកេ្វ ិ្ ី្ំរេិត្្តួចម្្តើេ
្្តល់ឱកាសមអាយសស្តីេិងមក្ងសសី
រាេចូលសិកសា។

អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រចំេួេ៦៣នាក់
៣៤នាក់ខ្នាកអប់រភំ្សាអង់ម្រលេស
េិង២៩នាក់ខ្នាកអប់រសុំខភ្ព
ស្្ចូលបំមរ ើការងារមៅដ្ងៃេី២៥
ខខកញ្ញា ឆ្នា ំ២០១៥េិងប្តរូវបំមរ ើ
ការងារមៅមខត្តេួយចំេួេដូចជា៖

កេ្សិកសាភីសខ័រប្ករុេេី១០ចំេួេ
៦៨នាក់េឹងម្វើការស្្ចូល
បមប្េើការងារមៅដ្ងៃេី១៦ខខកញ្ញា 
ឆ្នា ំ២០១៦េិងប្តរូវបំមរ ើការងារមៅ
មខត្តេួយចំេួេដូចជា៖

ភ្នា ក់ងារភីសខ័រចុះហត្ថមលខាមលើ
អេុសសេរណៈមយ្រយល់ជាេួយ
ប្កសួងអប់រំយុវជេេិងកីឡាមៅ
ដ្ងៃេី២៥ខខ្នាូឆ្នា ំ២០០៦មដើេ្ី
ចាប់ម្្តើេកេ្វ ិ្ ីការបណ្តុ ះបណា្ត ល
ប្្ររូបមប្ងៀេេិងការបមប្ងៀេភ្សា
អង់ម្រលេស។ អនាកស្័ប្្រចិត្តភីសខ័រេិងនាយក

ប្បចំាប្បមេសរបស់ភ្នា ក់ងារភីសខ័រ
ប្បចំាកេ្ុជាចូលគ្ល់ប្ពះករណុា
ប្ពះរាេសមេ្តចប្ពះបរេនា្
នទោត្តម  សហីមពុនី 

ភ្នា ក់ងារភីសខ័រចុះហត្ថមលខាមលើ
អេុសសេរណៈមយ្រយល់ជាេួយ
ប្កសួងសុខាភិរាលមៅដ្ងៃេី២៥
ខខឧសភ្ឆ្នា ំ២០១០មដើេ្ី
ចាប់ម្្តើេកេ្វ ិ្ ីការអប់រសុំខភ្ព
សហ្រេេ៍។
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