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ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នតេ�ើរ�ួយ៉ាា ងសំំខាន់កុ្នុ�ងអាហាររ�ូ�ថម្ភភរ�សំ់ម្ភនីសំស តេ�ើយ�ប្រូមូ្ភវ 
ការប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នតេ�តែ��នតតេក្នុើនតេ�ើង ខណៈៈតែ�លចំំនួនប្រូ�ជាជន តេក្នុើនតេ�ើង 
និងប្រូ�ក្នុ់ចំំណូៈលតេក្នុើនតេ�ើង។ ការតេក្នុើនតេ�ើងយ៉ាា ងខំាងំនៃន�ប្រូមូ្ភវការប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន �ង្ហាា ញនូវឱកាសំ
សំប្រូ��់ប្រូ�តេ�សំ ក្នុំពុីង អ៊ីភិិវឌ្ឍឍន៍ តេ�ើម្ភី�ផ្តតល់នូវអាហារតែ�ល�នជ�វជា�ិ និង�ន�ំនៃល
សំម្ភរម្ភយតែ�ល �នសារៈសំំខាន់ កុ្នុ�ងការតេ�ើ �ឱយប្រូ�តេសំើរតេ�ើងនូវជ�វ�ិនិងតេសំ�ឋក្នុិចំច។

 គំំនិ� ផួ្ត �ចំតេផ្តតើម្ភ  ជាសំក្នុលសំប្រូ��់ អ៊ី�ថប្រូ�តេយ៉ាជន៏ សំតែណៈត ក្នុតេសំៀង តេ�កុ្នុ�ងសំីខ ភាពុ
ម្ភនីសំស (WISHH) ភាា �់ពាណៈិជាក្នុម្ភមនិងការអ៊ីភិិវឌ្ឍឍតេ�កុ្នុ�ង��ផ្តារ ក្នុំពុីងអ៊ីភិិវឌ្ឍឍន៍
និងក្នុំពុីងរ �ក្នុចំតេប្រូម្ភើន តេ�ើម្ភី�តែចំក្នុចាយប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�នសំតែណៈត ក្នុតែ�ល�នគំីណៈភាពុ ខពសំ់សំប្រូ��់
អាហារម្ភនីសំសនិងចំំណៈ�សំ�ើ។ ឧសំា�ក្នុម្ភមសំតែណៈត ក្នុតេសំៀងរ�សំ់សំ�រ�ឋអាតេម្ភរកិ្នុផ្តតល់នូវការ
ផ្តគ�់ផ្តគង់តេ�រ តេ�ើយ ប្រូក្នុមុ្ភ �ុីន WISHH ផ្តតល់ជូននូវ�ំតេ�ះប្រូសាយ តាម្ភ�ប្រូមូ្ភវ  ការ នៃនការប្រូ�កួ្នុ�
ប្រូ�តែជង��ផ្តារ ខីសំតែ�ំក្នុពុ�គ្នាា  តេ�ើម្ភី�ធានាថាអាជ�វក្នុម្ភម អាចំ�នត�ំតេណៈើរការនិងរ �ក្នុចំតេប្រូម្ភើន
តេ�តេពុលតែ�លសំកាា នីពុល   ផំ្លាសំ់�ួ �រ តេ�ើម្ភី� តេ�ំើយ��តេ�នឹង�ប្រូមូ្ភវការ។

តេ��ុអីី�ប្រូ�តូេ�អីុីន



ក្នុម្ភម វ�ិ� WISHH តែ�លជាក្នុម្ភម វ�ិ�មួ្ភយរ�សំ់សំ�គំម្ភសំ
តែណៈត ក្នុតេសំៀងអាតេម្ភរកិ្នុ ប្រូ�វូ�ន�តេងើ ើ�តេ�ើងតេ�យអ៊ីាក្នុ
�សំំតែណៈត ក្នុតេសំៀងអាតេម្ភរកិ្នុ តេ�ើម្ភី�តេ�ះប្រូសាយ �ប្រូមូ្ភវការ
ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន   តែ�លក្នុំពុីងតេក្នុើនតេ�ើងតេ�តេលើពុិភិពុតេ�ក្នុ។ 
ក្នុសំិក្នុរ�សំំតែណៈត ក្នុ�នតេ��នភាពុ កុ្នុ�ង ការ 
គ្នាំប្រូ�នៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត រ�សំ់ WISHH 
តែ�លតែចំក្នុរំតែលក្នុសាម រ��សំ�ប្រូគ្នាសំ និងចំកុ្នុ� វសិំ័យ
រ�សំ់សំ�ប្រូគ្នាសំ តេ�ើម្ភី�តេ�ើ �ឱយ �នប្រូ�ូតេ� អ៊ីី�នកាន់តែ�តេប្រូចំើន
តេ�កុ្នុ�ងតេសំ�ឋក្នុិចំច ក្នុំពុីងអ៊ីភិិវឌ្ឍឍន៍ និងក្នុំពុីងរ �ក្នុ ចំតេប្រូម្ភើន។ 
តាម្ភរយៈការតេ�ើ �ការ ជាមួ្ភយសំ�ប្រូគំិន រ�ឋ ភិិ�ល 
និងអ៊ីងគការតេប្រូ�រ�ឋ ភិិ�ល WISHH �តេងើ ើ�អាជ�វក្នុម្ភម
ប្រូ�ក្នុ�តេ�យនិរនត រភាពុ និងប្រូ�ពុ័នធ  ��ផ្តារតែ�ល �ន
សំម្ភ�ថភាពុ  �ំតេពុញ �ួនា�� �៏ សំំខាន់ រ�សំ់ ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន កុ្នុ�ង
អាហារ�ូ�ថម្ភភ រ�សំ់ ម្ភនីសំស។

តេ�ើង ជា នរណា តេ��ុអីី�ប្រូ�តូេ�អីុីន



ការកសាងភាពជាដៃ�គូូ�ុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

WISHH �តេងើ ើ�ភាពុជានៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត ជាមួ្ភយអាជ�វក្នុម្ភម រ�ឋ ភិិ�ល និងអ៊ីងគការ ម្ភិន តែម្ភន រ�ឋ ភិិ�ល កុ្នុ�ង�ំ�ន់
តេសំ�ឋក្នុិចំចតែ�លក្នុំពុីង អ៊ីភិិវឌ្ឍឍ  និងរ �ក្នុ ចំតេប្រូម្ភើន  តែ�ល ��ួល សាគ ល់  �ួនា���៏សំំខាន់ រ�សំ់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន  តេ�កុ្នុ�ង អាហារ�ូ �ថម្ភភរ�សំ់
ម្ភនីសំស។ WISHH ផ្តាភាា �់សំ�ប្រូគំិននិងអ៊ីាក្នុ�ឹក្នុនាំ�ូទាំងំវសិំ័យជាតេប្រូចំើន ជាមួ្ភយអ៊ីាក្នុ �សំំតែណៈត ក្នុ សំ�រ�ឋអាតេម្ភរកិ្នុ  
តេ�ើម្ភី��តេងើ ើ�ប្រូ�ពុន័ធ��ផ្តារ  តែ�ល�នភាពុ�ន់ តេ�អាស្ត្រ�ើ កិ្នុ  អាសីំ� នងិអាតេម្ភរកិ្នុក្នុ�ត ល។ ប្រូ�ពុន័ធ តែ�ល�នសាងសំងត់េ�កុ្នុ�ង��ំន់
ទាំងំតេនះអ៊ីនីញ្ញាា �ឱយ �នល�ធភាពុ ��ួល�ននូវប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន តែ�ល�នគំីណៈភាពុខពសំ់ និង �ន�នៃមំ្ភ សំម្ភរម្ភយ។

WISHH តេ�ើ �ការតេ�ើម្ភី��តេងើ ើ�ប្រូ�ពុ័នធ��ផ្តារ ប្រូ�ក្នុ� តេ�យ ល�ធភាពុ��ួលតេជាគំជ័យ   តែ�ល តេ�ើ �ឱយសំ�ប្រូគំិនប្រូ�តេ�សំក្នុំពុីងអ៊ីភិិវឌ្ឍឍ
និងរ �ក្នុចំតេប្រូម្ភើន  ម្ភិនប្រូ�ឹម្ភតែ�ប្រូ�ប្រូ�ង់ អាជ�វ ក្នុម្ភម  រ�សំ់ពួុក្នុតេគំ �ាីតេ�ះ ះតេ�  �ាីតែនត តែ�ម្ភទាំងំ ពុប្រូងឹង សំនត ិសំីខ តេសំី�ង កុ្នុ�ង�ំ�ន់
ផ្តងតែ�រ។ WISHH រមួ្ភ�ញូ្ចូ�ល�ំតេ�ះប្រូសាយតាម្ភ�ប្រូមូ្ភវការ  តែ�លប្រូ�វូ�ន រចំនាតេ�ើងតេ�ើម្ភី� �ំតេពុញ តាម្ភ�ប្រូមូ្ភវ ការ
ពុិតេសំសំរ�សំ់នៃ�គូំកុ្នុ�ងប្រូសំកុ្នុ។ ម្ភិនថាតេ�កុ្នុ�ងចំំណៈ� �សំីសំ�ើ សំ�ើសំា�និងចំំណៈ�ប្រូ��ឬអាហាររ�សំ់ម្ភនីសំសតេ� WISHH 
នាំម្ភក្នុនូវជំនាញប្រូ�ពុ័នធ��ផ្តារ ម្ភក្នុចំចំរា តេ�ើយភាា �់នៃ�គូំ តេ�នឹង �នធាន តេ�ជីំវញិ ពុិភិពុ តេ�ក្នុ។ WISHH ជំរីញនៃ�គូំឱយ 
គំិ�ពុិចារ�ជាម្ភីនតាម្ភរយៈការ�តេងើ ើ�ប្រូ�ពុ័នធ  តែ�លអាចំ�ំតេពុញ�ប្រូមូ្ភវការជាក្នុ់�ក្នុ់ រា�់ចា�់ពុ�តេ��ឋ រចំនាសំម្ភព ័នធ
និងអាហារ�ូ�ថម្ភភ តេ�ចំំណៈង់ចំំណូៈលចំិ�តវ�ី�ម្ភ៌និងប្រូ�ជាសាស្ត្រសំត កុ្នុ�ង�ំ�ន់។

ប្រូ�សំ�ិធភាពុនៃន  ការពុប្រូង�ក្នុ��ំពំាណៈជិាក្នុម្ភមសំក្នុល�នតេប្រូចំើន�ស់ំ 
 �ាតីែនត  តេ�ើ�ន អ៊ីើ �តេក្នុើ�តេ�ើង  តេ�តេពុលអ៊ី�ិ�ិជន
ម្ភិនប្រូ�វូការក្នុ�ា ល់តែ�លតេពុញតេ�យ �ំនិញតេនាះ? ឬតេ��ឋ រចំនាសំ
ម្ភព ័នធម្ភិន�នតេ�ើម្ភី���ួល�នផ្តលិ�ផ្តលតេ���តាំងប្រូ�ឹម្ភប្រូ�វូតេនាះ? 
WISHH តេ�ើ �ការជាមួ្ភយនៃ�គូំតេ�ើម្ភី��តេងើ ើ�វ�ិ�សាស្ត្រសំត តែ�ល�ន�ំ� ំ
សំម្ភប្រូសំ� សំប្រូ��់អ៊ីាក្នុតែ�លចំង់�នប្រូ�ភិពុសំតែណៈត ក្នុតេសំៀងរ�សំ ់
សំ�រ�ឋអាតេម្ភរកិ្នុ។ ការចា�់តេផ្តតើម្ភ�ិចំ�ួចំ   តេ�យ�នប្រូ�ឹម្ភសំតែណៈត ក្នុតេសំៀ
ង �ាីនាម នក្នុីង�ឺន័រ   ឬប្រូ�ឹម្ភ តែ�សំតែណៈត ក្នុតេសំៀង�ាីនាម ន ការីង  
ក្នុ៏អាចំឲ្យយនៃ�គូំ �ូចំ ជាអ៊ីាក្នុ   តេ�កុ្នុ�ងប្រូ�តេ�សំ ក្នុមុ្ភ�ជា �ិញ
សំតែណៈត ក្នុ តេ�អាតេម្ភរកិ្នុ�នផ្តងតែ�រ  តេ�ើយតេសំា ើសំីំការ�ឹក្នុជញូ្ចូ �ន 
តាម្ភការ�ញ្ញាា ក្នុ់តេ�ើម្ភី� �ំតេពុញតាម្ភ�ប្រូមូ្ភវការរ�សំ់ពួុក្នុតេគំ។

ការអីភិិវឌ្ឍឍទ្ធីផ្សាាររ�: 
តេពលវែវង

�ំតេណាះប្រូសា��វែ�រ កតេ�ៀងតាម�ប្រូមូវការ



ការដៃ�ៃប្រូ�ឌ្ឍិ�តាមរ�ៈជំំនាញឧ�ា�កមម  

ការចា�់តេផ្តតើម្ភផូ្ត �វ�ម�អាចំ�នភាពុរសំ់រតេវ �ក្នុ �ាីតែនតសុំ�គំសាម ញ។ WISHH �តេងើ ើ�ឱកាសំសំប្រូ��់ នៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត តេ�ើម្ភី�ភាា �់ 
�ំនាក្នុ់�ំនង ជាមួ្ភយឧសំា�ក្នុម្ភមតេ�ជីំវញិខូ �ន។ WISHH ម្ភិនប្រូ�ឹម្ភតែ�ផ្តតល់នូវឱកាសំចូំល ជា ��ត ញ �ាីតេ�ះ ះតេ�  វាតែ�ម្ភទាំងំ  ផ្តតល់
ការតេផ្តេរ ចំំតេណៈះ�ឹងសំំខាន់ៗ  តេ�ើម្ភី��តេងើ ើ�អាជ�វក្នុម្ភម ឱយ��ួល�នតេជាគំជ័យ។ WISHH តេ�ើ � ការជាមួ្ភយអ៊ី�ិ�ិជនតេ�តេលើយី�ធ
សាស្ត្រសំត តេ�ព ះតេ�រក្នុ��ផ្តារ  តេ�យ ការ  ជួយវភិាគំគំ�ំ�តេ�កុ្នុ�ងប្រូ�ពុ័នធ   តេ�ើយ�នាេ �់ម្ភក្នុ ផ្តតល់ការ�ភាា �់ តេ�ើម្ភី�ជួយ �ំតេពុញចំតេនំាះ
ប្រូ�តេហាងទាំងំតេនាះ។

គំីណៈប្រូ�តេយ៉ាជន៍រ�សំ់ WISHH គំឺ�នម្ភក្នុពុ�  ល�ធភាពុ��ួល�នតេជាគំជ័យ រ�សំ់ សំតែណៈត ក្នុតេសំៀងរ�សំ់សំ�រ�ឋអាតេម្ភរកិ្នុ  
តែ�លរមួ្ភ�នចំំតេណៈះ�ឹងសំី�ជតេប្រូ�នៃនផ្តលិ�ក្នុម្ភម  សំ�ើសំា� ប្រូ��និង�សំីសំ�ើ - ពុ�អាហារ�ូ�ថម្ភភសំ�ើនិងការក្នុិនចំំណៈ��
ល់ការតែក្នុនៃចំាសាចំ់ និងការតេ�ើ ���ផ្តារ។ ការតេផ្លាត � រ�សំ់ WISHH ក្នុ៏ពុប្រូង�ក្នុ�ល់ផ្តលិ�ក្នុម្ភមចំំណៈ�អាហារពុ� រីក្នុខជា�ិ ជាតេគ្នាល 
តេ�យ�ន��ត ញអ៊ីាក្នុជំនាញ ប្រូគំ��ណៈត �់ តេលើជំនួយ �តេចំចក្នុតេ�សំ  កុ្នុ�ងការតែក្នុនៃចំា និងចំប្រូ�ញ់ ពុ� ការអ៊ីភិិវឌ្ឍឍរ�ូម្ភនត  អាហារ�ំ�ាន  
ប្រូ�ពុ័នធ តេសំវាក្នុម្ភម អាហារ និងអ៊ីើ �ៗ ជាតេប្រូចំើន តេ�ៀ�។

 �ុទ្ធធសាសរ រភាពជាដៃ�គូូ

នៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត និងការតេ�តជាា ចំិ�ត  តែ�លអាចំ�ីក្នុចំិ�ត�ន  �ន
សារៈសំំខាន់ សំប្រូ��់ ក្នុិចំចខិ�ខំប្រូ�ឹង តែប្រូ�ង រយៈតេពុលតែវងរ�សំ់  
WISHH ។ តេ�ហាគ � WISHH �នតេ�ើ �ការជាមួ្ភយនៃ�គូំ�ា ក្នុអ់៊ីសំរ់យៈ 
តេពុលជាតេប្រូចំើន�ា  ំតេ�ើម្ភី��តេងើ ើន សំម្ភ�ថភាពុតែក្នុនៃចំាសំតែណៈត ក្នុតេសំៀងរ�សំពួ់ុក្នុតេគំ
សំប្រូ��់ផ្តលិ�ផ្តល�ញ្ចូា ជា�ិ តែ�ល�នជា�ិប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ននិងចំំណៈ��ក្នុស�។  
WISHH �នផ្តតល់�នៃមំ្ភ�តែនថម្ភ�ល់ប្រូក្នុមុ្ភ�ុីន តាម្ភរយៈការតេផ្តេរចំំតេណៈះ 
�ឹងនិង ជំនួយ�តេចំចក្នុតេ�សំកុ្នុ�ងការចំប្រូ�ញ់ និងតែក្នុនៃចំាចំំណៈ�អាហារ។

�ណារ ញទ្ធំនាក់ទ្ធំនង មានសារៈ�ំខាន់



ការវែកលមអ�នរ ិ�ុខតេ�ៀ�ងនិងអាហារ�ូ�ថមភ

ចំកុ្នុ� វសិំ័យរ�សំ់ WISHH គំឺការ�តេងើ ើ�ឱកាសំ�ម�តេ�ើម្ភី�តេ�ើ �ឱយប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន កាន់តែ��ន តេប្រូចំើន  សំប្រូ��់ប្រូ�ជាជន
តែ�លក្នុំពុីងតេក្នុើនតេ�ើង តេ�កុ្នុ�ងប្រូ�តេ�សំតែ�លតេសំ�ឋក្នុិចំច ក្នុំពុីងរ �ក្នុចំតេប្រូម្ភើន។ ការចា�់នៃ�គូំជាមួ្ភយអ៊ីាក្នុតែ�លតែចំក្នុរំតែលក្នុ
�សំសនៈតេនាះតេ�ើ �ឱយវាកំាយជាការពុិ�។

រមួ្ភគ្នាា ជាមួ្ភយនៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត  WISHH �តេងើ ើ�អាជ�វក្នុម្ភមប្រូ�ក្នុ�តេ�យចំ�រភាពុ និង ប្រូ�ពុ័នធ   ��ផ្តារតែ�ល�នសំម្ភ�ថភាពុ
តេ�ំើយ��តេ�នឹង ក្នុំតេណៈើន �ប្រូមូ្ភវការប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន ។ ប្រូ�ពុ័នធទាំងំតេនះផ្តតល់ល�ធភាពុ��ួល�ន អាហារ ម្ភនីសំសនិងចំំណៈ�សំ�ើ 
តែ�ល�ន �នៃមំ្ភ សំម្ភរម្ភយ និងសំម្ភីូ រសារធា�ីចំិញ្ចូច ឹម្ភ។ សំតែណៈត ក្នុតេសំៀងរ�សំ់សំ�រ�ឋអាតេម្ភរកិ្នុគំឺជាអ៊ីាក្នុផ្តគ�់ផ្តគង់  ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន
ប្រូ�ក្នុ�តេ�យ គំីណៈភាពុ និង�ន �នៃមំ្ភ សំម្ភរម្ភយ  តែ�ល អាចំតេជឿ�ីក្នុ ចំិ�ត�ន តេ�តាម្ភ��ផ្តារតេផ្តសងៗ  តេ�ើយ WISHH 
តេ�ើ �ការជាមួ្ភយនៃ�គូំតេ�ើម្ភី�នៃចំាប្រូ�ឌ្ឍិ� និងផ្តតល់នូវសំនត ិសំីខតេសំី�ង។

ការផ្តគ�់ផ្តគង់តែ�លអាចំ�ីក្នុចំិ�ត�ននៃនប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន សំតែណៈត ក្នុតេសំៀងរ�សំ់សំ�រ�ឋអាតេម្ភរកិ្នុ រមួ្ភជាមួ្ភយជំនួយ�តេចំចក្នុតេ�សំ 
ចំំតេណៈះ�ឹង ឧសំា�ក្នុម្ភម និង�ំនាក្នុ់�ំនង   តែ�ល�ន ផ្តតល់តាម្ភរយៈ��ត ញ WISHH ជួយជំរីញក្នុំតេណៈើនតេសំ�ឋក្នុិចំច
និងតេ�ើ �ឱយប្រូ�តេសំើរតេ�ើង នូវសំនត ិសំីខតេសំី�ង តេ�កុ្នុ�ង��ផ្តារតែ�លក្នុំពុីងរ �ក្នុចំតេប្រូម្ភើនតែ�ល WISHH តេ�ើ �ការ។

�នរ ិ�ុខតេ�ៀ�ង�កល

វ�ិ�សាស្ត្រសំត រ�សំ់ WISHH កុ្នុ�ងការ�តេងើ ើ�ប្រូ�ពុ័នធ��ផ្តារ
�ន�ង្ហាា ញនូវជ័យ ជំនះគួំរឱយក្នុ�់សំ�គ ល់ សំប្រូ��់
នៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត កុ្នុ�ងរយៈតេពុល 20 �ា ំចំីងតេប្រូកាយតេនះ។ 
តេ�អាតេម្ភរកិ្នុក្នុ�ត ល WISHH �នភាា �់ �ំនាក្នុ់�ំនង
ប្រូក្នុមុ្ភ�ុីនឯក្នុជន និងក្នុម្ភម វ�ិ� អាហារនៃ�ៃ ប្រូ�ង់  តេ�   សា�ជា�ិ
តេ�យតេជាគំជ័យតេ�ើម្ភី�ផ្តតល់អាហារ សំម្ភីូ រជា�ិចំិញ្ចូច ឹម្ភ 
និង�ន�នៃមំ្ភ សំម្ភរម្ភយ។ ភាពុជានៃ�គូំតេនះ�ន�ង្ហាា ញពុ�
ល�ធភាពុ��ួល�នតេជាគំជ័យ រ�សំ់ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន សំតែណៈត ក្នុ
តេសំៀង តេ�កុ្នុ�ងក្នុម្ភម វ�ិ�រ�សំ់ពួុក្នុតេគំ  និង�ន�ង្ហាា ញពុ�វ�ិ�
តេប្រូ�ើប្រូ�សំ់ សំតែណៈត ក្នុតេសំៀង តេ�ើម្ភី��តេងើ ើនចំំណៈង់ចំំណូៈលចំិ�ត
ចំំណៈ�អាហារ  តែ�លសំម្ភីូ រសារធា�ី ចំិញ្ចូច ឹម្ភ  កុ្នុ�ង�ំ�ន់។ 

 �ដៃមៃ �មរមយ អា�ទ្ធិញបាន អា�រកបាន



កវែនៃងវែ�លតេ�ើងតេ�ី�ការ

ភាា �់ទ្ធំនាក់ទ្ធំនង ជាមួ� WISHH តេ�ើមៀីវែ�ីង�ល់�វែនថមអីំពីតេ�វាកមម វែ�លមាន 
និងរតេ�ៀ�ភាា �់�ណារ ញ តេ�កុ�ងប្រូ�ព័នធទ្ធីផ្សាាររ��់តេ�ើង។ �ូលតេមើលតេគូ�ទ្ធំព័រ wishh.org 
�ប្រូមា�់ព័�៌មាន�វែនថម។

WISHH នាំម្ភក្នុនូវអ៊ីំ�ចំនៃនភាពុជានៃ�គូំយី�ធសាស្ត្រសំត
និងវ�ិ�សាស្ត្រសំត  ប្រូ�ពុ័នធ��ផ្តារ  តែ�មួ្ភយគំ�់រ�សំ់តេយើងតេ�កាន់
តេសំ�ឋក្នុិចំច តែ�លក្នុំពុីង អ៊ីភិិវឌ្ឍឍ និងរ �ក្នុចំតេប្រូម្ភើន តេ��ើ��អាស្ត្រ�ើ ិក្នុ 
អាសំី�និងអាតេម្ភរកិ្នុក្នុ�ត ល។ អ៊ីាក្នុ�ឹក្នុនាំអាជ�វក្នុម្ភមកុ្នុ�ងប្រូសំកុ្នុ 
អ៊ីងគការតេប្រូ�រ�ឋ ភិិ�លនិងអ៊ីងគការ ម្ភិនតែម្ភនរ�ឋ
ភិិ�ល ក្នុ៏�ូចំជាសាថ �័នសំិក្នុានានា  ចូំលរមួ្ភជាមួ្ភយតេយើង
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