
     

 
 



 
 

 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជតិ សន ្រពះម ក ្រត 

3 
      
 
  ្រកសងួទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
                          និងអធកិរកិចច 

 
 

ក្រមងសនុទរកថ 
េ កជទំវកតិ្តិសងគហបណ្ឌិ ត  

ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី

្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ  
និងអធកិរកិចច 

 
 
 
 
 

ឆន  ំ២០១៨ 



 

ii 

 

មតិក 
ក. រមភកថ ................................................................................................................. 1 
ខ. សនុទរកថសខំន់ៗ  .................................................................................................. 3 
១. ពិធីសំេណះសំ លជមួយតំ ង ចរយ- ចរនិី ....................................................... 3 
២. សននិសីទកំពូល អនកដកឹនធុំរកិចច ចនិ-កមពុជ ស្តីពី “គំនិតផ្តួចេផ្តីមែខ ្រក ៉ត់មួយ វថិីមួយ” ...........8 
៣. េវទិកបូ វស្រមប់ សីុ-សននិសីទភនំេពញ ...................................................................... 11 
៤. ពិធី្របគល់ពនរង្វ ន់ជូនសហ្រគសេជគជ័យ េវទិករង្វ ន់ែ្របនេជគជ័យកមពុជ ឆន ២ំ០១៨ .... 14 
៥. ពិធី្របេគន ្របគល់សញញ ប្រត ដល់សមណនិស តិ-និស តិ ពុទធិក កលវទិយល័យ សេម្តចេតេជ 

ហុ៊ន ែសន ............................................................................................................ 16 
៦. ពិធីសេមព ធស ្ឋ គរ និងកសុីណូ េ គ បូ អុីស្ត អីុនធ័រេធនមនិ ......................................... 20 
៧. ពធិីសេមព ធអករករយិល័យទី៤ កងពលតូចទព័ពិេសស ឆ័្រតេយង៩១១ ......................... 23 
៨. ពិធីសេមព ធ្រកុមហុ៊ន អុនិផេផេណតេវកី តិចណូឡូជី និងសមគមអភិវឌ ន៍ែខ សង្វ ក់

ឧស ហកមមកមពុជ ................................................................................................ 27 
៩. ពិធីសសេមព ធ្រកុមហុ៊ន េចង ហ៊្វុង អនិេវសមុិន ............................................................... 30 
១០. ពិធីសេមព ធសប្ត ហ៍ភពយន្តចិន ............................................................................... 33 
១១. ពិធីសេមព ធគេ្រមង អភិវឌ ន៍រមមណីយ ្ឋ នវសីនីរសីតសីុធី ..............................................36 
១២. ពិធីបទិកិចច្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរ េបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៦ ......39 
១៣. ពិធី្របកសចូលកន់តំែណង ្រកមុ្របឹក សមគមសភពណិជជកមមចិន េខត្តហូ ន

្របចេំនកមពុជ ណត្តិទ២ី .................................................................................... 43 
១៤. ពិធីសេមព ធស្តូបមិត្តភពកមពុជ-េវៀត ម និងសមិទធផលមយួចំនួនេខត្តែកប .................... 45 
១៥. ពិធីសេមព ធអគរទី ន ក់ករក ្ត លសមគមសមព័នធែខមរ-ចិនេនកមពុជ .............................. 48 
១៦. ពិធីសេមព ធស ្ឋ គរឡខឺសលរេីវ ី............................................................................ 51 
១៧. ពិធីជបួសំេណះសំ ល ្រកុម្រគូេពទយជនជតិចិន ែដលពនិិតយ និងពយបលជមងឺេ យឥតគិត

ៃថ្លជូន្របជពលរដ្ឋេខត្ត ្វ យេរៀង ............................................................................ 53 
១៨. ពិធីបិទសននិបត្រកសួងកិចចករនរ ីឆន ២ំ០១៧ -២០១៨ ............................................... 56 
១៩. កិចច្របជំុបូកសរុបករងរ េវទិកថន ក់ជតិ របស់្រកុមករងរថន ក់ជតិ ចុះមូល ្ឋ នេដីមប្ីរតួត

ពិនិតយ និងគ្ំរទករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល . 60 
២០. ពិធីសេមព ធករយិល័យលក់របស់ គរពណិជជកមម រ ៉ូយ៉ល់ វន័ (Royal One)  របស់្រកុមហុ៊ន  

Royal Group ...................................................................................................... 65 
២១. ពិធី្របកសចូលកន់តំែណងថន ក់ដឹកនំ ណត្តិទី៧ ៃនសមគមនិកយចិនេទៀជីវេនកមពុជ .. 68 
២២. ពិធីចុះហតថេលខេលីកិចច្រពមេ្រពៀង ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករអភិវឌ កំពង់ែផ េខត្តកពំត រ ង

្រកុមហុ៊ន ្រទី ភព ្រគុប និង្រកុមហុ៊នកំពង់ែផអន្តរជតិ ៃនេខត្តគ័ងសុី ............................... 71 



 

iii 

 

២៣. ពធិីសេមព ធពិពរណ៍ ពហ៍ពិពហ៍េលីកទី៥ មេ ្រសពសិលបៈ និងម្ហូប រែខមរេលីកទី១៩ 
និងករបង្ហ ញមូ៉តសេម្ល កបំពក់្របៃពណីេលីកទី១៨ .................................................... 74 

២៤. ខួបេលីកទី៦៩ ទិ កុមរអន្តរជតិ ១មិថុន .................................................................. 78 
២៥. ពិធីជបួសំេណះសំ លជមួយអងគភពនគរបលជតិ វរៈេសនតូចេលខ ៨២៧ 

និងវរៈេសនតូចេលខ ២៦៩ ....................................................................................83 
២៦. ពិធីបុណយបញជុ ះសីម និងសេមព ធសមិទធផលកនុងវត្តសិរបីវតិ  ្រសុក្រពះេស្តច េខត្តៃ្រពែវង ...... 88 
២៧. ពធិីសេមព ធទី ន ក់ករក ្ដ លសមគមវបបធម៌្របវត្តិ ្រស្ត ហុង មិន ពិភពេ ក ..............93 
២៨. ពិធីេបកីសននិបតសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ ឆន ២ំ០១៧ -២០១៨ .......... 96 
៣៩. កិចច្របជុំបូកសរុបករងរ ្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ នេដីមប្ីរតួតពិនតិយ និងគ្ំរទករអនុវត្ត 

កមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបល ............................................ 99 
៣០. ពិធីេលៀង យេភជន៍ជូនគណៈ្របតិភូជន់ខពស់រដ្ឋសភ េវៀត ម .............................. 103 
៣១. ពិធី្របកសសមសភពអនុ ខសមគមនរ ីនិង្រកុមករងរ្រស្តី្រសុក ្វ ឯម ................. 105 
៣២. ពធិីសេមព ធឆ្លង្រប ទនគ ជ េតេជមរកត ស្រមប់តមកល់្រពះបិ នគ ....................... 109 
៣៣. ពិធីបុណយឆ្លងឧប ្ឋ ន ( បុណយ)េនតំបន់វបបធម្៌របវត្តិ ្រស្តៃ្រពប ក់ ....... 114 
៣៤. ពិធី្របគល់វញិញ បនប្រតភ ចិនក្រមិតបឋមដល់សិកខ កម ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទរពអ ...... 118 
៣៥. ពិធីសំេណះសំ ល ជមួយសមជិក សមជិកគណបក ថមី និងអងគេបះេឆន ត ............... 120 
៣៦. ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ឆន  ំ២០១៨ េនេខត្តេពធិ ត់ .............................................. 124 
៣៧. ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ឆន ២ំ០១៨ េន្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិ ហរិញញវតថុ ........................... 127 
៣៨. ទិ អន្តរជតិនរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០១៨ េន្រកសួង ទរពអ ............................................... 131 
៣៩. ពិធបីិទសននិបត្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ឆន ២ំ០១៧-២០១៨ ............................. 135 
៤០. ពិធីបិទករសូ្រតគមពីរ ល់គួរ នុលករមីេលីកទី២៧ និងករ្របឡងចមំត់េលីកទី១ ថន ក់ជតិ 

ឆន ២ំ០១៨ ......................................................................................................... 140 
៤១. ទិ ជតអិំ ន ១១ មីន ២០១៨ .......................................................................... 144 
៤២.ពិធីេបីកសននិបត្រកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-

២០១៩ ............................................................................................................. 147 
៤៣. ពិធបីិទសននិបត្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-

២០១៩ ............................................................................................................. 152 
គ. ្របវត្តិរបូសេងខប របសេ់ កជំទវ កតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ..................................... 158 
 



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     1 

 

ក. រមភកថ 
 
 េ កជំទវ ែម៉ន សអំន្រតូវបនមជឈ ្ឋ នជទូេទទទួល គ ល់ថជអនកដឹកន្ំរស្តីដ៏មនឥទធិពល 
និង្របជ្របិយមន ក់េនកមពុជ។ េ កជំទវបនចប់េផ្តីមករងរពីេធ្វីជកូនទ ន(យុទធនរ)ី ែដល
ធ្ល ប់បនចូលរមួកនុងចលនតសូ៊ េដីមបរីេំ ះ្របេទសកមពុជ េចញពី និគម និងពីរបប្របល័យពូជ
សន៍ប៉ុល ពត ពត រហូតបនេឡងីតំែណងជកមម ភិបល ឬថន ក់ដឹកនជំបន្តបនទ ប់រហូតដល់ទទួល
នន្តរសក្តិជនយឧត្តមេសនីយ កនុងជួរកងទ័ព និងមនតំែណងរហូតដល់ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី កនុង
ជរ ្ឋ ភិបល និងបនចូលរមួកនុងករដឹកនយ៉ំងសកមមេដីមបនី្ំរបេទសជតិឈនេទកន់កររកីចំេរនី
ឥតឈប់ឈរ។ 
 េ យមនករេ ម ះ្រតង់ និងករេគរពយ៉ងប្តូរផ្ត ច់េលីថន ក់ដឹកនកំំពូលៗ ជពិេសសសេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េ កជទំវកំពុងកន់កប់តំែណងសំខន់ៗជេ្រចីនកនុងជួរថន ក់
ដឹកន ំ រមួមន៖ ១) ជសមជិក ៃនគណៈអចិៃ្រន្តយ ៃនគណៈកមម ធិករក ្ត ល គណបក ្របជជន
កមពុជ ែដលជគណបក ធំជងេគ េនកមពុជ និងកពុំងកន់អំ ច ២) ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋម្រន្តី 
្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ៣) ជតំ ង ្រស្ត (សមជិករដ្ឋសភ) 
មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង ៤) ្របធន្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ ន េនេខត្ត ្វ យេរៀង ៥) ្របធន្រកុម
ករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ ន េន ជធនីភនំេពញ ៦) ្របធនគណៈចលនម ជន គណៈកមម ធិករ
ក ្ត ល គណបក ្របជជនកមពុជ ៧) ្របធនសមគមនរ ីកមពុជេដីមបសីន្តិភព នងិករអភិវឌ ន៍ ៥) 
្របធនសមគមមិត្តភពកមពុជេវៀត ម។ល។ 
 ជករទទួល គ ល់វរីភព គុណធម៌ និងគុណបំ ចដ់៏ៃថ្លថ្ល ដូចេរៀប ប់ខងេលី ្រពះម ក ្រត
កមពុជបន្របទនេគរមយងរ ដល់េ កជំទវ ជ “គតសិងគហបណ្ឌិ ត”  មរយៈ្រពះ ជ្រកឹតយ េលខ
នស/រកត/០៤១៨/៤០៣ ចុះៃថងទី ១២ ែខេម  ឆន  ំ២០១៨។ 
 កនុងនមជថន ក់ដឹកន្ំរស្តីមន ក់ែដល្រតូវបនបក  និង ជរ ្ឋ ភបិលផ្តល់ទំនុកចិត្ត និង្របគល់តួ 
នទីខពស់កនុងជួរដឹកន ំ េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន បនបំេពញភរកិចចយ៉ងសកមមកនុង
ករបំេរជីតិ មតុភូមិ នងិកនុងបុព្វេហតុេលីកតេមកីងវសិ័យមនុស ធម៌ ទងំពុទធច្រក និង ច្រក។ 
 េ យែឡក កនុងភរកិចចសនូលធំបំផុតរបស់េ កជំទវ គកឺរដឹកន្ំរកសួងទំនក់ទនំងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ និងអធិករកិចច ែដលជេសនធិករផទ ល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករទំនក់ទំនង 
ស្រមបស្រមួលរ ងរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរមួ ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប ់ករអប់រ ំ
ផ ព្វផ យចបប់ ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចចេលី្រគប់វស័ិយ សំេ បងក រ ទប់ ក ត់ ែកលម្អ និងមន
វធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េដីមបី
ព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ  និងករពរសុវតថិភព ធរណៈ និងរមួចំែណក
ដល់ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 
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 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យបញញ ញណ និងទស នវស័ិយែវងឆង យរបស់េ កជំទវ ្រកសួងេនះ
បនដំេណីរករេទមុខយ៉ងរលូន ្របកបេ យេជគជ័យ និងេមទនភព។ 
 ខញុ ំពិតជមនេមទនភព េ យបនចូលរមួបំេពញភរកិចចដ៏មន រៈសំខន់ កនុងតួនទជី
ជំនួយករ ជទី្របឹក  និងជនយកខុទទកល័យ ចំនួន ១០ ឆន  ំ (ពីឆន  ំ ២០០៨ -២០១៨) និងជ
រដ្ឋេលខធិករ េ្រកមឱ ៉ទេ កជំទវផទ ល់ និងបនទទួលឱកសេរៀនសូ្រតទទួលបនបទពិេ ធន៍
យ៉ងេ្រចីន ពេី កជំទវ។ កនុងនម ជអនកេរៀបចំេសចក្តី្រពងសុនទរកថ និងជំនយួ ម រតីជូនគត់ ខញុ ំែតង
ែតបនទទួលករែណន ំ និងករត្រមង់ទិសបំេពញបែនថមនូវចំណុចខ្វះខត និងបនយល់កន់ែត
ចបស់ពីទស នវស័ិយដ៏ទូលំទូ យរបស់េ កជំទវ ជពិេសសកនុងវស័ិយនេយបយ និងភពជអនក
ដឹកន។ំ 
 េ យយល់េឃញីថ ម្រន្តី ជករ សិស  និស តិ និងអនក្រ វ្រជវជេ្រចីនកំពុងយកចិត្តទុក ក់
យ៉ងខ្ល ងំេលីករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ េលីករងរ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសសករងរអធិករកិចច និងវសិ័យ
ែដលពក់ព័នធ ខញុ ំបនចង្រកងសុនទរកថសំខន់ៗជេ្រចីនរបស់េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ែដលសុទធែត
មនអតថន័យយ៉ង្រជលេ្រជ េនឆន  ំ២០១៨ ស្រមប់ជឯក រេយង នងិពិេ្រគះ។  
 ខញុ ំសូមជ្រមបអនក នេម ្ត ្រជបថ ជេរឿយៗ បែនថមេលីករ នសុនទរកថែដលបនេយងីបន
េ្រតៀម េ កជំទវែតងែតបននិយយ និងបក្រ យបែនថម យ៉ងបុិន្របសព្វ េហយីេពលខ្លះ េ ក
ជំទវមិនទងំ នសុនទរកថសូមបែីតបន្តិច េពលគឺេ កបនែថ្លងេទកន់អងគពិធី េ យបេញចញគំនិត
ផទ ល់ខ្លួនរបស់គត់យ៉ងេកបះកបយ នងិេ យភពេជឿរជក់។  
 ករចង្រកងេនះមនេគលបំណង េដីមបផី ព្វផ យ និងែចករែំលកនូវចំេណះដឹង ដល់ថន ក់ដឹកន ំ
និងម្រន្តី ជករ ្រកសួងផង និងេដីមបទុីកជូន ធរណជនផង េធ្វីជជឯក រេយង និងេរៀនសូ្រត។ 
 ខញុ ំយល់ថ េទះជខញុ ំបនេមីលេហយី េមីលេទៀតជេ្រចីនដងក្តី កក៏រចង្រកងអតថបទេនះពិតជេន 
មនកំហុសឆគងជពកយេពចន៍ ជអកខ វរុិទធ និងករេរៀបឃ្ល អក រ (typesetting) ឱយបនសមរមយ េហយី
ខញុ ំរកី យនឹងទទួលករែកត្រមូវ និងរះិគន់ពីអនក ន។  
 ខញុ ំសងឃមឹថ ន ៃដេនះ ពិតជជួយជ្រមុញករបេងកីនសមតថភព និងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 ខញុ ំសូមជូនពរដល់សេម្តច ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងមតិ្តអនក ន
ទងំអស់សូមទទួលបននូវសុខភពល្អ េជគជ័យកនុងភរកចិច និងសុភមងគលកនុង្រគួ រ។ 
        ជធនីភនំេពញ ៃថងទី ២៨ ែខ មិថុន ឆន  ំ២០២០ 
         អនកចង្រកង និងែកស្រមួល 

 
  
                            បណ្ឌិ ត ចប សថុរទិធ 
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ខ. សនុទរកថសខំន់ៗ 
 
១. ពិធីសេំណះសំ លជមួយតំ ង ចរយ- ចរនិី  
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងកហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច និងជ
តំ ងដ៏ខពង់ខពស ់

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ  

ែថ្លងកនងុពធីិសេំណះសំ លជមួយតំ ង 
ចរយ- ចរនិីមកពីទូទងំ្របេទស  ចនំួន ១,០០០ របូ 

លសននិសីទចតុមមុខ, ៃថងទី០៦ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រស ី ្រគឧូេទទ ចរយ ចរយ- ចរនិ ី េភញ វកតិ្តយិស
ទងំអស់ ជទេីម្រត ី! 
 ៃថងេនះ ខញុ ំពិតជមនកិត្តិយស និងក្តីេ មនស រកី យជអេនក ែដលបនករអនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់
ពីសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ឱយមកជ
តំ ងរបស់សេម្តចចូលរមួជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី ជពិេសស
តំ ង ចរយ- ចរនិី កនុងពិធីសំេណះសំ លជមួយ តំ ង ចរយ- ចរនិីមកពីទូទងំ្របេទស 
ែដលបន្របរពធេធ្វីេឡងីនេពលេនះ។ 

ជមួយគន េនះ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចេំពះឯកឧត្តម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី 
្រគូឧេទទ ចរយ ចរយ- ចរនិី ែដលបន េឆ្ល តេពលេវ ដ៏មនតៃម្លអេញជ ីញមកចូលរមួជកិត្តិយសន 
ឱកសេនះ ែដលញុងំឲយពិធីទងំមូល្រប្រពឹត្តេទ កន់ែតមនភពអធិកអធម៌ែថមេទៀត។ 

ពិធីសំេណះសំ លដ៏មន រៈសំខន់េនះ នងឹផ្តល់ឱកសស្រមប់អងគពិធីទងំមូល ជពិេសស 
ចរយ- ចរនីិបនជួប្រប្រស័យទក់ទងគន  ប់ នគន កន់ែតជិតសនិទធ ពិភក  ផ្ល ស់ប្តូរទស នៈ គំនិត

េយបល់ ែចករែំលកបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  េដីមបេីធ្វីឱយករងរេស កមម ចរយកន់ែតល្អ្របេសីរ។ 
េលីសពីេនះេទៀត ករក ងសមតថភព ចរយ ពិតជ ជួយេលីកតេមកីងករែថររក ទំេនៀមទម្ល ប់

្របៃពណី នងិអរយីធម៌ វបបធម៌ និង សន របស់ជតិេយងី។ េយងីទងំអស់គន ចត់ទុកថ វសិ័យ
វបបធម៌ និង សនមិនែមន្រតឹមជអត្តសញញ ណរបស់ជតិ ែតក៏ជមូល ្ឋ នដ៏សំខន់រមួចំែណកក ង
វបុិលភពសងគម េសដ្ឋកចិច សន្តិភព សថិរភព នងិរក បននូវភពសុខ ន្ត សុភមងគល និងសុខដុម
រមនស្រមប់្របេទសជតិេយងីផងែដរ។ 
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េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុសូំមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះ្រកសួងធមមករ និង
សន ក៏ដូចជ្រកសួង- ថ ប័នពកព់័នធនន ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង យកចិត្តទុក កខ់ពស់ កនុងករ

េលីកសទួយវសិ័យ សន វបបធម៌ អរយិធម៌ និង្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់របស់ជតិេយងី មរយៈករេបកី
វគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីតួនទី ភរកិចច និង្រកមសីលធម៌ ចរយែខមររហូតទទួលបនលទធផលដ៏្រតចះ
្រតចង់ និងគួរជទីេមទនៈដូចេពលេនះ។ 

ជក់ែស្តង ដូចឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី ហុមឹ ែឆម បនេលីកេឡងីពី មិទធផលនន ែដល្រកសួង
ធមមករ និង សន សេ្រមចបនកនុងរយៈកលកន្លងមក  មរយៈករខិតខំេគៀងគរធនធន ម្រគប់ 
រូបភព េដីមបេីបីកវគគបណ្តុ ះប ្ត ល នងិត្រមង់ទិសតួនទី ចរយែខមរបនជបន្តបនទ ប ់ េ យរហូតមក
ទល់នឹងេពលេនះ ្រកសួងបនេបីកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីតួនទី ភរកិចច និង្រកមសីលធម៌ ចរយែខមរ
បនចំនួន ២៨ វគគ នងិមនសិក កមជ ចរយ- ចរនិី មកពីេខត្ត- ជធនី ទូទងំ្របេទសចំនួន 
៩,២០៦ អងគ/នក់ ចូលមកសិក រចួមកេហយី។  សកមមភពេនះបញជ ក់ថ ជរ ្ឋ ភិបលែតងែតបន
យកចិត្តទុក ក់កនុងករេលីកតេមកីងគុណភព ចរយ  េដីមបផី្តល់េស ដល់្របជពលរដ្ឋ និងធនដល់
ករអភិរក  និងអភិវឌ ន៍វបបធម៌ និង សនរបស់ជតិេយងីផងែដរ។ 

 
អងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត ី! 

្របៃពណីវបបធម៌ែខមរ ជមរតកដ៏មនតៃម្លមិន ចកត់ៃថ្លបន ែដលបុព្វបុរសរបស់េយងីបនបន ល់
ទុក ដល់កូនេចជំនន់េ្រកយ ងំពីយូរលង់ ស់មកេហយី។ ្របៃពណីេនះបងកប់េ យ្រពហមវ ិ រធម៌ 
៤ គឺ េម ្ត  ករុ  មុទិ  និង ឧេបកខ  និង្របកបេ យៃ្រតកូដធម៌ គឺ សចចៈ ខន្តី និង កត្តញញូ ្រពមទងំ
បង្ហ ញពីភពបរសុិទធសនិទធ ន ល ក់ទក់ េដីមបរីស់េន្របកបេ យ មគគីធម៌ កនុង្រគប់កលៈេទសៈ។ 
សន វបបធម៌ និង្របៃពណីែខមរ មនរសមីភ្លឺចិញច ចចិែញចង ងំពីសម័យម នគរ ែដលជ្របភព ៃន

ករកេកីត រយធម៌របស់ែខមរេយងី។ 
រយធម៌រុងេរឿងេនះបនរកីចេ្រមីន ជបន្តបនទ ប់មក រហូត្រតូវបនបញចប់េទវញិ កនុងរបបកមពុជ

្របជធិបេតយយ ៣ឆន  ំ៨ែខ និង ២០ៃថង។ េពលេនះេហ ្ឋ រចនសមព័នធរបស់ជតិ្រគប់វសិ័យ្រតូវបនបំផ្លិច 
បំផ្ល ញេសទីរគម នសល់ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ ធនធនមនុស  ក៏្រតូវបនសម្ល ប់រងគ ល ប់ទងំ្រពះសងឃ បញញវន័្ត 
្របជពលរដ្ឋ្រគប់វយ័ និង ជី យយជីផងែដរ។ ចំែណកវសិ័យ្រពះពុទធ សន ក៏្រតូវបនជន់ឈ្ល ី
បំផ្លិចបំផ្ល ញទងំ្រសុង។ ្រពះសងឃ្រតូវបនចប់ផ កឹ វត្ត មជេ្រចីន្រតូវបនបំផ្ល ញេចល មិនែត
ប៉ុេ ្ណ ះ គមពរីធម៌ កបួនត្រម និងករ្របតិបត្តិ សន ្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ក៏្រតូវបនបំបិទសិទធិទងំ
្រសុង។  

េ យ រគុណបុណយរណសិរ មគគី សេ្រងគ ះជតិកមពុជ បចចុបបននមនេឈម ះថរណសិរ មគគី 
អភិវឌ ន៍មតុភូមិកមពុជ ែដលបនផ្តួលរលំំរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត នៃថង៧ មក  ១៩៧៩ 
េទីបកមពុជបនរស់ នមនជីវតិេឡងីវញិ និងអ្វីៗទងំអស់រមួទងំ្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ សន នងិ
វបបធម៌ ្រតូវបន ្ត រេឡងីវញិ និងមនកររកីចេ្រមីនឥតឈប់ឈរ េលី្រគប់វស័ិយ។ 

េយងីពិតជេនចងចបំនថ េ្រកយេពលរេំ ះភ្ល ម េទះជ សន ្របៃពណី និងទំេនៀមទម្ល ប់
រស់េឡងីវញិក៏ពិតែមន ែតអនក្របជញ បណ្ឌិ ត កវ ីនិង ចរយេយងីបន ្ល ប់បត់បង់េសទីគម នសល់ កនុងរបប
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្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត។ ពិធីកមមមួយចំនួន្រតូវបនេរៀបចំកេកីតេឡងីវញិ ប៉ុែន្តេនពុំទន់មន
ករ្រសុះ្រសួល និងឯកភពគន េនេឡយីេទ េ្រពះកបួនចបប់្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញ។ កែន្លងមួយចនំួន្រតូវ
បនេរៀបចំពិធី្របៃពណីេផ ងៗ មរយៈករេចះច ំឬយល់េឃញីេផ ងៗគន ែតប៉ុេ ្ណ ះ ជេហតុេធ្វីឱយពិធី
ទងំេនះេនមនចេន្ល ះខ្វះខត ករខុសឆគង និងមនករជែជកគន ្  រហូតដលក់រេឈ្ល ះ្របែកកគន ផង
ែដរ។ 

ជក់ែស្តង សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ផទ ល់បនទទួល គ ល់ និងបន្របកសជ ធរណៈថ 
្របេទសេយងីមនវបិត្តិខ្វះ ចរយ ជពិេសស ចរយែដលេចះដឹងេ្រជ្រជះពីកបួនត្រម និងរេបៀបេរៀបចំ
នន។ ្របកេនះត្រមូវឲយមនអន្ត គមន៍ និងករត្រមង់ទិសពី ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករេបីកវគគបណ្តុ ះ
ប ្ត លស្តីពីតួនទី ភរកិចច នងិ្រកមសីលធម៌ ចរយែខមរ េដីមបឲីយករេរៀបចំពិធីមងគល និងពធីិបុណយ
េផ ងៗ ដូចជពិធីមងគលករ ពិធីបុណយសព បុណយចំេរនី្រពះជនម ពធិីេឡងីេគហ ្ឋ នថមី ។ល។ និង។ល។
ឱយមនករឯកភពគន  អនុេ ម មកបួនត្រមពីបុ ណ នងិឯក រែដលេនេសសសល់ និងេដីមបឲីយ
ករ្របរពធពិធីមងគល និងពធិីបុណយេផ ងៗេនះ ផ្តល់េសចក្តីសុខចំេរនី និងេសរមីងគល ដល់អនកេដីមបុណយ
ផង នងិរេំលចេចញនូវអត្តសញញ ណរបស់ជតិេយងីយ៉ងពិត្របកដផង។ 

សរុបមក ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្របេទសមួយែដលមន សន វបបធម៌ អរយិធម ៌ នងិ
្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់សមបូរែបប េហយីមន្របជជន ជជនជតមិួយមនវយ័ចំ ស់ យូរលង់ ស់
មកេហយីេនកនុងតំបន់ សីុ េគនយ។៍ េហតុេនះ ល់ទេង្វីជសកមមភពទងំ យកនុង្របៃពណីទំេនៀម
ទម្ល ប់ែខមរ ែតងែតមនែបបបទជេ្រចីន និងបងកប់េ យអតថន័យយ៉ង្រជលេ្រជ ។ េ យែឡក េបីេយងី
ពិនិតយចំេពះពធិីកមមនមីួយៗវញិេនះ េ្រចីនមនបញចូ លសីលវធិីអប់រ ំ ្របកបេ យទស នវជិជ ្រជលេ្រជ

ស់។ ជក់ែស្តង ល់ពិធីបុណយ មែបប្រពះពុទធ សនក្តី ែបបជទំេនៀមទម្ល ប់បុ ចរយក្តី ចំ
បច់ទមទរឲយមនអនកេចះដឹងជួយដឹកន ំ ដល់ ធរណជន ឲយអនុវត្តមនភព្រតឹម្រតូវ មនេគល
ឯកភពមួយ។ អនកេចះដឹងេនះឯង េ កេ ះថ “ ចរយ” ។ ចរយ ជអនកដឹកនពំិធីកមម ជអនក
បង្ហ ត់បេ្រងៀន ជអនកពនយល់បង្ហ ញ ជបុគគលែដលគួរេគរព និងមនមនចំេណះដឹងខពស់ ចបស់ ស់ 
ទងំែផនកពុទធចិ្រក និង ច្រក។  

កនុង ម រតីេនះ ចរយ- ចរនិី កនុងនមជអនកដឹកនពំិធីកមមេផ ងៗ ្រតូវេធ្វីយ៉ង ឲយបន្រតឹម
្រតូវ មកបួនចបប់ពីបុ ណ ែដលដូន េយងីបនបន ល់ទុកឲយ េហយីករអនុវត្តេនះេទៀតេ ត ្រតូវ
្រសបគន ពីតំបន់មួយេទតំបន់មួយ េជៀស ងមនភពផទុយគន  នឲំយេកីតមនជទំនស់កនុងករ្របរពធពិធី 
ែដលប ្ត លមកពីករអនុវត្តខុសពីកបួនចបប់ពីបុ ណ និងេធ្វឲីយមនករចម្លងខុសតៗគន បន្តេទៀត។ 

បុព្វបុរសេយងី បនបន ល់ទុកឲយេយងីនូវមរតកដម៏នតៃម្លជេ្រចីនែផនក សន វបបធម៌ នងិ
្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់ ែដលេធ្វីឲយពិភពេ កមនករេសងីចសរេសីរ និងទទួល គ ល់ ន ៃដរបស់ែខមរ
េយងី។ ដូេចនះ េបីេយងីទងំអស់គន អនុវត្តពិធីកមមេផ ងៗ េ យខុសឆគងផទុយពកីបួនចបប់ពីបុ ណ េនះ
េយងីនឹងបត់បង់តៃម្ល និងអត្តសញញ ណរបស់ជតិខ្លួនជក់ជមិនខនេឡយី។ ជមួយគន េនះ ទូល្រពះបងគ ំ
ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំសូមេសនីឲយ ចរយទងំអស់ ្រតូវខិតខំេរៀនសូ្រតនូវគមពីរ កបួនចបប់ឲយបនេ្រជ្រជះបែនថម
េទៀត េដីមបអីនុវត្ត្រតឹម្រតូវេទ មកបួនចបប់ពីបុ ណរបស់េយងី រមួចំែណកែថរក អត្តសញញ ណរបស់
ជតិេយងី ឲយបនគង់វង  ។ 
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កនុង ម រតីេនះ េដីមបេីលីកកមពស់ព្រងឹងករ្របតិបត្តិនូវ សន ្របៃពណី ទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរេយងី ឲយ
បនគត់មត ់ ពូនផ្តុ ំកម្ល ងំ ចរយ េលីកសទួយវបបធម៌្របៃពណី សនជតិេយងី ឲយេនគង់វង សថិតសថិរ
ដ បតេទេនកនុងចរន្ត កលភរូបនីយកមម និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ កនុងនមជពុទធបរសិ័ទ
មួយរូប និងកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមចូលរមួចំែណកផ្តល់អនុ សន៍មួយចំននួ ដូចខង
េ្រកម៖ 

១. ្រកសួងធមមករ និង សន ្រតូវបន្តសកមមភព កនុងករេបីកវគគបណ្តុ ះប ្ត លស្តីពីតួនទី 
ភរកិចច និង្រកមសីលធម៌ ចរយែខមរ ដល់ ចរយ- ចរនិី េដីមបបីំេពញត្រមូវកររបស់្របជពុទធបរសិ័ទ 
េនទូទងំ្របេទស។ ជមួយគន េនះ ្រកសួងធមមករ និង សន ក៏្រតូវយកចិត្តទុក ក់ដល់ ចរយជអនក
បន្តេវនផងែដរ ។ 

២. សូមឲយ ចរយ- ចរនិីែខមរទងំអស់ រមួសហករជមួយគណៈសងឃ្រគប់លំ ប់ថន ក់ បំេពញ
ភរកិចចឲយបនល្អ ម្រកមសីលធម៌ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ិ ែដលមន្រ ប់ េដីមបរីមួចំែណក ដល់
ករ្រទ្រទង់្រពះពុទធ សន និងករអភិវឌ ន៍សងគមជតិរបស់េយងី និងចូលរមួទប់ ក ត់នូវ ល់សកមមភព
នន មរូបភពយក សន និងតួនទីជ ចរយេដីមបេីបក្របស់ និងេកង្របវញ័ច  ែដលប ្ត លឲយ
្របជពលរដ្ឋអស់ជំេនឿរេលី ចរយ និងេធ្វីឱយមនវបិត្តិ សន។  

៣. ចរយ- ចរនិី ្រតូវមន មគគភីពល្អជមួយពុទធបរសិ័ទ គណៈសងឃ និង ជញ ធរ្រគប់លំ ប់
ថន ក់ េហយី្របកន់ខជ ប់នូវ្រកមសីលធម៌របស់ខ្លួន បំេពញភរកិចចេដីមបបីេ្រមីពុទធបរស័ិទ្រគប់មជឈ ្ឋ ន រក
បននូវ្របៃពណី វបបធមដ៌៏ល្អផូរផងរ់បស់ែខមរេយងី រមួចំែណកអប់រ ំ េដីមបលុីបបំបត់ករេ្របី្របស់េ្រគឿង 
េញ ន អំេពីហងឹ កនុង្រគួ រ វបិត្តិកនុងសងគម េ យ រេមេ គេអដស៍ ជំងឺេអដស៍ ឲយេចះដឹងពីករែថ
រក ទរកកនុងៃផទ េចះចិញច ឹមបីបច់ែថរក កូន នងិេចះេគរពចបប់ច ចរណ៍ជេដីម ។ 

៤. ចរយ- ចរនិី ្រតូវព្រងឹងករែថរក ឲយបននូវ្រកមសីលធម៌ ចរយែខមរ េ យរក ឲយបននូវ
ភពៃថ្លថនូរ មន កបបកិរយិរមយទម ស្លូតបូត នងិ្រតូវមនករឈ្ល សៃវកនុងកររកដំេ ះ្រ យ និង
ស្រមបស្រមួល មត្រមូវកររបស់បរសិ័ទ្រគប់មជឈ ្ឋ ន។ 

៥. ចរយ- ចរនិី ្រតូវបន្តព្រងីកចំេណះដឹងរបស់ខ្លួន ខិតខំ្រ វ្រជវគមពីរដីករ កបួន រេបៀបមងគល 
នងិពិធីបុណយេផ ងៗបែនថមេទៀត េដីមបរីមួចំែណកកនុងករក ងឯក រេគលរបស់្រកសួងធមមករ និង 
សន ឲយកន់ែតមនមូល ្ឋ នចបស់ ស់ និងទទួលយកបនទងំអស់គន  ។ 
៦. ចរយ- ចរនិី ្រតូវមនករទទួលខុស្រតូវ និងរក បននូវគុណធមខ៌ពស់ េជៀស ងករ្រប្រពឹត្ត

ខុសឆគង ្របកន់បក ពួក និនន ករនេយបយ េរសីេអីងវណ្ណៈ ែដលេធ្វីឲយប៉ះពល់ដល់េសចក្តីៃថ្លថនូរៃន
ចរយ- ចរនីិែខមរ។ 
៧. សូមឲយ ចរយ- ចរនិីទងំអស់ ខិតខំរមួចំែណកអនុវត្ត មកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិ

បល ទក់ទងេទនឹងវស័ិយ សន ្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់ និងែស្វងយល់ពីករវវិឌ ន៍ រកីចេ្រមីនរបស់
សងគមជតិ េហយីយកេទអប់រ ំផ ព្វផ យបន្តដល់ពុទធបរសិ័ទេន្រគប់មជឈ ្ឋ នទូទងំ្របេទស។ 

៨. េដីមបឲីយសក្តិសមជ្រពឹទធ ចរយ ែដលមនបទពិេ ធន៍ នងិចំេណះដឹង្របចភូំមិ ឃុ ំ ្រសុក ្រកុង 
េខត្ត ជធន ីនិងតបំន់ សូមេ ក ចរយ ចរនិី្របកន់ឲយបនខជ ប់ខជួននូវសបបុរសធម៌ទងំ ៧ យ៉ង 
របស់ ចរយ គឺ៖ ១) ភពជអនក គ ល់េហតុ ២) ភពជអនក គ ល់ផល ៣) ភពជអនក គ ល់ខ្លួន ៤) 



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     7 

ភពជអនក គ ល់្របមណ ៥) ភពជអនក គ ល់េពលេវ  ៦) ភពជអនក គ ល់បរសិ័ទ និង ៧) 
ភពជអនក គ ល់បុគគល។ 

៩. ចរយ- ចរនិី ្រតូវបំេពញតួនទីឲយបនល្អ្របេសីរ សក្តិសមជអនកដកឹនកំិចច អនកបង្ហ ត់
បេ្រងៀន អនកពនយល់បង្ហ ញ និងជបុគគលែដលគួរេគរព និងចូលរមួកនុងករែថរក នូវេករ ្ត ិ៍មរតកវបបធម៌
្រពះពុទធ សន និង្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរ ឲយបនសថិតេសថរគង់វង  េដីមបរីមួចំែណកេលីកសទួយ
វសិ័យ្រពះពុទធ សនឲយបនថកុ ំេថកីងរុងេរឿង ។ 

មុននឹងបញចប ់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណជថមីម្តងេទៀតជូនចំេពះថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ បុគគលិក ៃន
្រកសួងធមមករ និង សន ្រគូឧេទទ ចរយ ្រពមទងំ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង
យកអស់កម្ល ងំកយ ចិត្តជយួឧបតថមភគ្ំរទ កនុងករេលីកសទួយករអភិវឌ ន៍ធនធន ចរយ កនុងទិសេ ្រទ
្រទង់វសិ័យវបបធម៌ និង្របៃពណីទំេនៀមទម្ល ប់ែខមរ ស្រមប់កររមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍េនកមពុជ។   

ជទីបញចប់ ខញុ ំ សូមជូនពរឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី ្រគូឧេទទ ចរយ 
ចរយ- ចរនីិទងំអស់ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ ៤ ្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុបំី

េឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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២. សននិសទីកំពូល អនកដឹកនធំុរកិចច ចិន-កមពុជ ស្តពីី “គំនិតផ្តួចេផ្តើម
ែខ ្រក ៉ ត់មួយ វិថីមួយ” 

 
សនុទរកថ 

 េ កជទំវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  
និងអធិករកិចចែថ្លងកនងុសននសិទីកំពូលៃនអនកដឹកនធំុរកិចច ចនិ-កមពុជ 

ស្តពីី  “គនិំតផ្តួចេផ្តើមែខ ្រក ៉ ត់មួយ វិថមីួយ” 
ៃថងទី ២៩ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ 

េនស ្ឋ គរសុហ្វែីតល (Sofitel Hotel) ជធនភីនំេពញ 

6 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីនងិេភញ វកតិ្តយសជត ិនងិអន្តរជត ិជទេីម្រត!ី 

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ និងមនកិត្តិយស េ យបនចូលរមួសននិសីទកំពូល 
ៃនអនកដឹកនធុំរកិចច ចិន-កមពុជស្តីពី  “គំនតិផ្តួចេផ្តមីែខ ្រក ៉ត់មួយ វថិីមួយ” េនស ្ឋ គរសុហ្វែីត ដ៏
ទំេនីប និង្រសស់ ្អ ត នេពលេនះ។ 

ជំនួសមុខឱយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិកនុងនមខញុផំទ ល់ ខញុ ំសូម ្វ គមន ៍ េភញ វកិត្តយសជតិ និង 
អន្តរជតិ ែដលចូលរមួកនុងេវទិកដ៏មន ៈសំខន់កនុងេពលេនះ។ េវទិកេនះ្របរព្វេឡងីចំេពលែដល
“គំនតិផ្តួចេផ្តមីែខ ្រក ៉ ត់មួយ វថិីមួយ” ែដលផ្តួចេផ្តីមេឡងី េ យឯកឧត្តម្របធនធិបតីចនិ សីុ ជិងពនី 
កលពីឆន  ំ ២០១៣ ែដលបនក្ល យគំេ ងមួយដធ៏ំ និងមនសក្ត នុពល េដីមបជី្រមុញ និងបេងកតីផ្លូវ
ពណិជជកមមថម ីករតភជ ប់ និងឱកសធុរកិចច ជមួយ្របេទសចិន ែដលឆ្លងកត់្របេទសជង៦០ កនុងទ្វីប
សុី អឺរ ៉ុប មជឈមឹបូព៌ និង ្រហ្វកិ ។  
គំេ ងេនះនឹងេដីរតួនទីដ៏សំខន់ កនុងករតភជ ប់ ្របេទសចិនជមួយ្របេទសជេ្រចីនកនុងតំបន់ នងិ

អន្តរទ្វីប និងករជ្រមុញករអភិវឌ ន៍ និងសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច កនុងតបំន់ ជពិេសស ពណិជជកមម 
ហរិញញវតថុ ដឹកជញជូ ន េទសចរណ៍ នងិវនិិេយគ។ េលីសពីេនះេទៀត គំេ ងេនះនឹងេលីកកមពស់ កចិច
សហ្របតិបត្តិករ និងទំនក់ទំងរ ង ថ ប័ន រ ង្របជជន និង្របជជន កនុងតបំន់ និងពភិពេ ក។ ម
រយៈករេប្តជញ ចិត្តខងនេយបយ និងមេធយបយេផ ងៗ ជពិេសសមូលនិធិផ្លូវសូ្រត និងធនគរ
វនិិេយគេហ ្ឋ រចនសមព័នធឤសីុ(Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) គំេ ងដ៏ធំេនះ
ពិតជទទួលបនេជគជ័យ និងផ្តល់ផល្របេយជន៍ ដ៏ធំេធងកនុងេពលអនគត។ 
 
អងគសននសិទីទងំមូល ជទេីម្រត!ី 

បចចុបបននេនះ េ្រកមករដឹកនដំ៏្រតឹម្រតូវ និងភ្លឺ ្វ ង របស់គណបក កុំមុយនសិ្តចិន ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតចិនកំពុងឈនចូលេទកនុងសម័យថមី ៃនឧស ហូបនីយកមម នងិទេំនីបភវូបនីយកមម ្របកប
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េ យករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ។ ្របេទសចិនកន់ែតេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងករចូលរមួអភិវឌ ន៍
ពិភពេ ក មរយៈករព្រងឹងទំនក់ទំនងអន្តរជតិ ផ្តល់ជំនួយឥតចំណង នងិកមចីឥណទនដល់
្របេទស្រកី្រក ជ្រមុញវនិិេយគ ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍ និងព្រងឹង និងែថររក សន្តិសុខ និង
សន្តិភពកនុងពិភពេ ក។ 

កមពុជ និងចនិ ធ្ល ប់មន្របវត្តិ ប់ទំនក់ទំនង ប់ នគន  អស់កលដ៏យូយរមកេហយី។ បចចុបបនន 
រ ្ឋ ភិបល ៃន្របេទសទងំពីរបនសហករគន យ៉ងជិតសនិទធេលី្រគប់វសិ័យ និងបនផ្ល ស់ប្តូទស នកិចច
កំពូលជ្របច។ំ កមពុជែតងែត្របកន់ខជ ប់នូវេគលករណ៍”ចិនែតមួយ” ចំែណកចិនក៏ែតងែតគ្ំរទ និង
េគរពនូវឯក ជយភពរបស់កមពុជ។ បចចុបបនន ចនិជ្របេទសផ្តល់ជំនួយឥតចំណងធំជងេគរបស់កមពុជ 
និងជ្របភពេទសចរ និងវនិិេយគបរេទសដ៏ធំបំផុតរបស់កមពុជផងែដរ។ 

បចចុបបនន គេ្រមង “គំនិតផ្តួចេផ្តីមែខ ្រក ៉ ត់មួយ វថិីមួយ” បនអនុវត្តនិងជះឥទធិពល ជវជិជមនេន
កមពុជជបេណ្តី រៗ ្របកបេ យកិចចសហ្របតិបត្តិករឈនះ-ឈនះ។ កមពុជរពំឹងថ នឹងទទួលបនផល
្របេយជន៍កន់ែតេ្រចីនែថមេទៀត កនុងេពលអនគត មរយៈករតភជ ប់កន់ែតេ្រចីនជមួយចិន នងិ
្របេទសននកនុងតំបន ់កនុងគេ្រមងអភិវឌ ន៍ផ្លូវែដក ផ្លូវេគក ផ្លូវទឹក នងិ កស កំពង់ែផរ មពល នងិ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត េផ ងេទៀតេនកមពុជ។ 

 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រស ីនងិេភញ វកតិ្តយសជទេីម្រតី! 

េ យមនេគលនេយបយ និងចកខុវសិ័យចបស់ ស់ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកនេំ យ
សេម្តចអគគេសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន្របេទសកមពុជកំពុងឈនេឡងីេទមុខ ្របកបេ យសុខសន្តិភព 
សថិរភពនេយបយ នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ។ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលកំពុងមនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចខពស់ និងេថរជង ៧ ភគរយកនុងមួយឆន  ំកនុងរយៈេពលជង២០ឆន ចុំងេ្រកយេនះ បនបនែ្រប
ក្ល យពីសមរភូមិ េទជទីផ រ ពី្របេទសែដលេខទចខទ េំ យ រស្រងគ ម េទជ្របេទសែដលមនកររកី
ចំេរនីេលី្រគប់វសិ័យ និងព្ីរបេទសែដលមនករអភិវឌ ន៍តិចបំផុត ឬ្រកី្រកបំផុត ែដលមនចំណូលទប 
េទជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមកំរតិទប និងក្ល យជទីផ រមួយ ដទ៏ក់ទញ ស្រមប់ េទសចរ 
និងអនកវនិិេយគពី្រគប់្របេទសជពិេសសអនកវនិិេយគចិន ែដលកនុងេនះមនហុងកុងផងែដរ។ 

ជក់ែស្តង េយងីេឃញីមនករវនិិេយគពីបរេទសយ៉ងេ្រចីន ជពិេសសពី្របេទសចិន កំពុងហូរ
ចូលកនុងកមពុជ ជពិេសសប៉ូលេសដ្ឋកិចចធំៗ ដូចជ ជធនភីនំេពញ េខត្តេសៀម ប និងេខត្ត្រពះសីហនុ 
ែដលេធ្វី្របេទសកមពុជបនែ្របក្ល យមុខមត់យ៉ងឆប់រហ័ស។ 

ជមួយនឹងភពទក់ទញ ៃនធនធនធមមជតិ ពលកមមវយ័េកមង នងិចបប់វនិិេយគដ៏អំេ យផល
ស្រមប់ធុរកិចច ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកពុំងែតទក់ទញ និង ្វ គមន៍អនកវនិិេយគ េ យមិន
្របកន់ថមកពី្របេទស េឡយី។ េ យែឡកអនកវនិិេយគចិនកំពុងែតទទួលបនករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំ 
ពីរ ្ឋ ភិបលៃន្របេទសទងំពីរ។ 

មរយៈេវទិកេនះ ខញុ ំសងឈមឹថអនកវនិិេយគមកពីចនិ ហុងកុង និងម៉កវនឹងទទួលបនព័ត៌មន 
ពីសក្ត នុពល និង ចរកៃដគូរកនុង្រសុក េដីមបវីនិិេយគ កនុងវសិ័យជេ្រចីន ែដលទក់ទងនងឹ្រកបខណ្ឌ  
“គំនតិផ្តួចេផ្តមីែខ ្រក ៉ ត់មួយ វថិីមួយ” ែដល ចហុចឱកសដ៏ល្អ ស្រមប់អនគត។ 
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មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណដល់ ្រកុមហុ៊ន ហុងកុង ្ត រធីវ ីែដលបនេរៀបចំ និងឧបតថមភ
េវទិកៃថងេនះ។ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ អបអរ ទរ និង ្វ គមន៍េ យេ ម ះ ចំេពះករេរៀបចំសននិសីទ
ដ៏មនអតថនយ័េនេពលេនះ។ េវទិកៃថងេនះពិតជរមួចំែណកជ្រមុញពណិជជកមម និងវនិិេយគ េនកមពុជ 
ជពិេសសកនុងវសិ័យ បេចចកវទិយព័ត៌មននិងទូរគមនគមន៍ (ITC)។ 

ជទីបញច ប់េនះ េយងីខញុ ំសូមជូនពរ ដល់េវទិកេនះ សូមទទលួបនេជគជ័យ និងសូមជូនពរ 
ដល់អនកចូលរមួទងំអស់នូវពុទធពរទងំ៤្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ។ 
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៣. េវទិកបូ វស្រមប់ សុ-ីសននិសទីភនំេពញ 
 

សនុទកថ  
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច តំ ងដ៏ខពង់ខពសរ់បស ់

សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

ែថ្លងកនងុ “េវទិកបូ វស្រមប់ សុ-ីសននិសទីភនំេពញ”  
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២៦ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
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- ឯកឧត្ដម ល ីបវដុង អគគេលខធិករ ៃនេវទិកបូ វស្រមប់ សីុ 
- ឯកឧត្ដម  សខុ  ចិន្ដ េ ភ រដ្ឋម្រន្តី្របតិភូអមនយករដ្ឋម្រន្តី  នងិជអគគេលខធិករ្រកុម្របឹក  
អភិវឌ ន៍កមពុជ 

- អនកឧកញ៉ គិត េម៉ង ្របធនសភពណិជជកមមកមពុជ 
- ឯកឧត្ដម សយងុ បូ ឯកអគគរដ្ឋទូតវ ិ មញញនិងេពញសមតថភព ៃន ធរណរដ្ឋ
្របជមនិតចិន្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ 

- ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត ស៊ូ ៉ េគៀត ធី ៉ ៃថ អតីតឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងករបរេទស ៃន 
្រពះ ជ ច្រកៃថ ្របធន្រកុម្របឹក ផ ះផ  នងិសន្តិភព សីុ និងជសមជិក្រកុម្របឹក  ៃន 
េវទិកបូ វស្រមប់ សុី 

- ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសទងំអស់ជទីេម្រតី! 
ខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតកីនុងពិធីេបីកេវទិកបូ វស្រមប់ សុី 

សននិសីទភនំេពញនៃថងេនះ ែដលជ្រពឹត្តិករណ៍ដំបូងបង្អស់េនកមពុជ។ ចប់ ងំពីករបេងកីតពីឆន ២ំ០០១ 
មកកនុងរយៈេពល១៧ឆន េំនះ េវទិកដ៏មនឥទធិពលេនះបនេដីរតួយ៉ងសំខន់ កនុងករក ងសុខុដុមនីយកមម 
ៃនទ្វីប សុី ជ្រមុញកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងតំបន់ នងិេលីកសទួយឥទធិពលរបស់ សុី។ 

ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ ចំេពះសភពណិជជកមមកមពុជ និងេវទកិបូ វស្រមប់ សុី 
ែដលសហករេរៀបចំេវទិកដ៏សំខន់េនះេឡងីេនេលីទឹកដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ្រកម្របធនបទ 
“ែស្វងរកករអភិវឌ ន៍រមួ និងឈនះឈនះ៖ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន េដីមបនីយំកកិចចសហ្របតិបត្តិករ
េសដ្ឋកិចច នងិពណិជជកមមចិន-កមពុជ ចូលេទកនុងសម័យថមី”។ ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ្រពឹត្តិករណ៍េនះ
ពិតជនឹងជយួព្រងឹងទំនក់ទំនងធុរកចិច រ ង្របេទសទងំពីរឲយកន់ែតរងឹមេំទ្វេឡងី។ 
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អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

កមពុជ និងចិនមនចំណងទក់ទង និងកិចចសហ្របតិបត្តិករល្អ ងំពីជំននអ់តីត្រពះម ក ្រត 
្រពះបទនេ ត្តម សីហនុមកេម៉្លះ េហយីកិចចសហ្របតិបត្តិករេនះបន និងកំពុងបន្តព្រងឹងេលី្រគប់វសិ័យ។ 

ចិនមិន្រតឹមែតជមិត្តដ៏ជិតសនិទធ និងទុកចិត្តបំផុតរបស់កមពុជប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតចិនែថមទងំជៃដគូ
ពណិជជកមម និងវនិិេយគ ឈនមុខេគរបស់កមពុជ និងេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច-
សងគមកមពុជផងែដរ។ 

កនុងរយៈកលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ទំហពំណិជជកមមរ ងកមពុជ និងចិន មនកំេណីនយ៉ងឆប់
រហ័ស។ កនុងឆន  ំ ២០០៧ កន្លងេទទំហពំណិជជកមមរ ង្របេទសទងំពីរបនេកីនដល់ ៥.៨ ពន់ ន
ដុ ្ល រ េមរកិ។ ចនិបននិងកំពុងវនិេិយគ េនកមពុជ េលីវសិ័យជេ្រចីនរមួមនដូចជ សំណង់ 
ទូរគមនគមន៍ កត់េដរសេម្ល កបំពក់ កសិកមម េហ ្ឋ រចនសមព័នធ រអីគគិសនី ថមពល េទសចរណ៍ និង
តំបន់េសដ្ឋកចិចពិេសសជេដីម។ ករវនិិេយគរបស់ចិនជប់ចំ ត់ថន ក់េលខ១ េនកមពុជចប់ ងំពីឆន  ំ
២០១១រហូតមក។ ឆន េំនះ េយងីរពំឹងថកំេណីនពណិជជកមម នងិវនិិេយគចនិកន់ែតមនសនទុះខ្ល ងំជង
មុនែដលកនុងេនះេជីងេ ះេហរី្រតង់ ពីទី្រកុងេប៉កងំមកកមពុជនងឹេបីកជផ្លូវករ េនេដីមែខវចិឆិកខង
មុខ។ 

ខញុ ំេជឿជក់ថ េវទិកបូ វស្រមប់ សុី-សននិសីទភនំេពញនៃថងេនះ ពិតជនឹងរមួចំែណកដ៏សំខន់កនុង
ជ្រមុញកិចចសហ្របតិបត្តិករ កនុងតំបន ់ និងជេវទិករមួយ ផ្តល់ព័ត៌មនសក្ត នុពលពិត្របកដ ដល់
វនិិេយគិនឱយបនយល់កន់ែតចបស់អំពីកមពុជ។ ក៏ជែផនកមយួែដលរមួចំែណក ដលក់រព្រងឹងកិចច
សហ្របតិបត្តិករចិន-កមពុជ េ្រកមគំនិតផ្តួចេផ្តីមែខ ្រក ៉ត់ផ្លូវសូ្រតេសដ្ឋកិចច និងផ្លូវសូ្រតសមុ្រទសតវត
ទី21 ែដលបននឹងកំពុងព្រងីកេលីេ្រចីនវស័ិយដូចជ ពណិជជកមម ឧស ហកមម េទសចរណ៍ វនិិេយគ និ
ងកសិកមម។ កនុងេនះ ករបេងកីតេឡងីធនគរវនិិេយគេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សីុ(AIIB) គឺជគំនិតផ្តួច
េផ្តីម ដ៏េជគជ័យមួយ កនុងេគលបំណងគ្ំរទដល់ករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធកនុងតំបន់ សុប៉ីសុីហ្វកិ។  

 
ឯកឧត្តម អនកឧកញ៉ េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី 

កមពុជ្រតូវបនទទួល គ ល់ថ ជ្របេទសមួយែដលមនេសដ្ឋកិចចរកីចេ្រមីនឆប់រហ័សបំផុតកនុង
ពិភពេ ក េ យចប់េផ្តីមេចញដំេណីរពីចំណុចសូនយេនឆន ១ំ៩៧៩។ ជមួយកំេណីនផលិតផលកនុង
្រសុកសរុបេកីនជមធយម្របមណ៧%កនុងមួយឆន កំមពុជជបនែ្របក្ល យ នៈពី្របេទសចំណូលទប េទ
ជ្របេទសចំណូលមធយមក្រមិតទប កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ េជគជ័យៃនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចេនះ គឺេ យ រផលិតកមម នងិេស កមមកនុង្រសុក មនដំេណីករល្អ លំហូៃនទុនវនិិេយគទងំ
កនុង្រសុក នងិពីបរេទស ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍មនភពរស់រេវកី រមួជមួយនឹងេគលនេយបយ
ទីផ រេសរេីឆព ះេបីកចហំរ និងេឆព ះេទរកករនេំចញ។ 

ជក់ែស្តង េនកមពុជបចចុបបនន ជពិេសស ជធនីភនំេពញ ្រកុងេសៀម ប និង្រកុង្រពះសីហនុ មន
ករែ្រប្របួលមុខមត់យ៉ងខ្ល ងំ។ េយងីសេងកតេឃញីមនសំណង់ ស ្ឋ គរ េភជនីយ ្ឋ ន ទី ន ក់ករ 
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ករយិល័យ លំេន ្ឋ ន ងលក់ទំនញិ ផ រទំេនីប ជេ្រចីនកំពុងរកីដុះ លដូចផ តិ។ ្រកុមហុ៊នែដល
មនម៉កលបីៗ  លំ ប់ពិភពេ កកំពុងែតមនវត្តមនកន់ែតេ្រចីនេនកមពុជ។ 

បែនថមពីេលីេនះេទៀត េ យ រមនេគលនេយបយេលីកទឹកចិត្តែផនកវនិិេយគ ្របកបេ យ
លកខណៈ្របកួត្របែជង ្របព័នធកមមសិទធពិណិជជកមមែដលមនលកខណៈបត់ែបន និងមនទី ងំយុទធ ្រស្ត
សថិតេនចំក ្ត លទ្វីប សុី បនេធ្វីឲយកមពុជក្ល យជទិសេ ចមបងស្រមប់វនិិេយគ។  

កររកីចំេរនីខងេលី ចេកីតេឡងីបន ក៏េ យ រករដឹកនដំ៏្រតឹម្រតូវ ្របកបេ យទស នវសិ័យ 
ែវងឆង យ និងឈ្ល សៃវ របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ែដលបនធនសន្តិភព សន្តិសុខ និងករអភិវឌ ន៍ជូនកមពុជ។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ៃថងេនះ អនកចូលរមួេវទិកបូ វស្រមប់ សីុ ទងំអស់ ពិតជបនេធ្វីជ ក  ីៃនកររកីចំេរនី ្របកប
េ យសន្តិភព និងសថិរភព េនភនំេពញ ែដលជេបះដូងៃនកមពុជ។ ថមីៗេនះធនគរអភិវឌ ន៍ សុី បន
ពយករណ៍ថកមពុជនឹងក្ល យជខ្ល េសដ្ឋកិចច េន សីុ េ យ រ្របេទសេនះេពរេពញេទេ យ
ក នុវត្តភព និងសក្ត នុពលេលី្រគប់វសិ័យ។ 

កមពុជគឺជេបះដូងៃន ៊ ន (ASEAN) ែដលជតំបន់មនេសដ្ឋកិចចរកីចេ្រមីនឆប់រហ័ស និងមន
្របជជន្របមណ ៦២៥ ននក់។ ៊ ន ជតំបន់ែដលមនេសដ្ឋកិចចលំ ប់ថន ក់ទី7 កនុងពិភព
េ ក និងលំ ប់ថន ក់ទី3េន សីុ។ ទំហពំណិជជកមម ៊ នមន្របមណ ២.៣ ្រទី នដុ ្ល រ 
($២.៣ trillion) ែដលកនុងេនះចិនគជឺៃដគូពណិជជកមមដ៏ធំជងេគរបស់ ៊ ន។ ចិន ចបេងកីតមូល
្ឋ នផលិតកមមេនកមពុជ និងនផំលិតផលសេ្រមចរបស់ខ្លួនេទកន់ទីផ រ ៊ ន អឺរ ៉ុប េមរចិ ឬនំ
េទចិនវញិក៏បន។  

ដូេចនះករវនិិេយគេនកមពុជ គឺជក នុវត្តភពដ៏អ ច រយ។ ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះ េលីកទឹកចិត្ត
ដល់វនិិេយគិន ជពិេសសវនិិេយគិនចិន សូមពិនិតយលទធភព ក់ទុនវនិិេយគេ្រចីនេឡងីបែនថមេទៀត
េនកមពុជ។  

ជថមីម្ដងេទៀត ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះសភពណិជជកមមកមពុជែដលមនអនក
ឧកញ៉ គិត េម៉ង ជ្របធន ែដលបនដឹកនេំរៀបចំេវទិករបូ វ ស្រមប់ សុីេ យសហករេរៀបចំ 
េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជករខិតខំរមួគន  េដីមបនីយំកវបុិលភព កិចចសហ្របតិបត្តិករ ែផនកេសដ្ឋកិចច 
និងធុរកិចចកមពុជ-ចិនចូលកនុងទំពរ័សក ជថមី ដ៏រុងេរឿងមួយេទៀត ជមួយគំនិតផ្ដួចេផ្ដីមរបស់ចិន គផឺ្លូវ 
និងែខ រ្រក ៉ ត់។ 

ខញុ ំសូមេសនីអនកចូលរមួទងំអស់ សូមេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ ពភិក េលី្របធនបទៃនសននិសីទ 
េដីមបេីធ្វីឱយកិចចសហ្របតិបត្តិករេសដ្ឋកិចច នងិពណិជជកមមចិន-កមពុជ ចូលេទកនុងសម័យថម ី ្របកបេ យ
េជគជ័យ។ 

ជចុងបញចប ់ ខញុ ំសូមជូនពរដល់សននិសីទ សូមទទលួបនេជគជ័យ និងសូមជូនពរដល់អនកចូលរមួ
ទងំអស់ សូម្របកបេ យសុខភពល្អបរបូិរណ៍ និងទទួលបនេជគជ័យ្រគប់ភរកិចច។  
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៤. ពិធី្របគលព់នរង្វ ន់ជូនសហ្រគសេជគជ័យ េវទិករង្វ ន់ែ្របន
េជគជ័យកមពុជ ឆន ២ំ០១៨ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  និងអធកិរកិចច 
កនងុកមមវិធី្របគលព់នរង្វ ន់ជូនសហ្រគសេជគជ័យកនងុេវទិក  

រង្វ ន់ែ្របនេជគជ័យកមពុជ ឆន ២ំ០១៨ 
 Cambodia Successful Brand Awards 2018 

ៃថងទី ២១ ែខកញញ  ២០១៨ េនស ្ឋ គរសូហ្វែីតល ជធនភីនេំពញ 

3 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីនងិេភញ វកតិ្តយសជទេីម្រតី! 

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួកនុងកមមវធិី្របគល់ពនរង្វ ន់ ជូន
សហ្រគសេជគជ័យ កនុងេវទិករង្វ ន់ែ្របនេជគជ័យកមពុជ ឆន ២ំ០១៨ (Cambodia Successful 
Brand Awards 2018) េនស ្ឋ គរសូហ្វែីតល ជធនីភនំេពញដ៏្រសស់ ្អ ត របស់កមពុជ នេពល
េនះ។ 

ជំនួសមុខឱយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងករ ្វ គមន ៍ ចេំពះេភញ វ
កិត្តយស ជតិ និងអន្តរជតិ ែដលមកចូលរមួពិធីដ៏មន រៈសំខន់កនុងេពលេនះ។  

េឆ្ល តឱកសេនះ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ ចំេពះ្រកុមហុ៊ន ្រកមុហុ៊ន ែ្រប៊ន អឹ យអនិស៍ ែដលច
បនេរៀបចំេវទិកេនះេឡងីេដីមបទីទួល គ ល់ និង្របគល់ជូននូវពនរង្វ ន់េឆនីម្របចឆំន ២ំ០១៨ ដល់
សហ្រគស ែដលទទួលបនេជគជ័យ កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ ជីវកមម េជគជយ័ មននយ័ថ 
្រកុមហុ៊ន ឬបុគគលែដលជមច ស់ទទួលបន្របក់ចំេណញ ចំែណកបុគគលិកទងំអស់រកី យ េ យទទួល
្របក់េបៀវត  កៃ្រម និងប ្ត ញសុវត្តិភពនន។ េលីសពីេនះេទៀត ្រកុមហុ៊ន្រតូវែតមនករទទួល គ ល់ 
មរយៈសកមមភពែដលបេ្រមី ដល់វសិ័យមនុស ធម៌ និងសងគមកចិចផងែដរ។ 

មរយៈករបេងកីតពនរង្វ ន់ ែដលមនកិតយនុភពេនះ ្រកមុហុ៊នែ្រប៊នអឹ យអិនស៍ បន
បេងកីតនូវប ្ត ញទំនក់ទំនងយ៉ងល្អមួយ ដល់្រកុមហុ៊ននន េនទូទងំពិភពេ ក និងនមំកនូវ
ករចប់ រមមណ៍បែនថម ៃនករវនិិេយគេ យផទ ល់ពីបរេទស និងកនុង្របេទសផងែដរ។ មយង៉វញិេទៀត
ពនរង្វ ន់េនះ ក៏ផ្តល់ជូនសហ្រគិននូវអតថ្របេយជន៍ជេ្រចីនដូចជ ករទទួល គ ល់ ករគ្ំរទ និង
ករេកីនេឡងី ៃនអតិថិជនកនុងទីផ រជេដីម។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

អស់រយៈេពលជេ្រចីនទសវត រម៍កេហយី ែដលេសដ្ឋកិចចកមពុជមនភពរកីចេ្រមីនយ៉ងខ្ល ងំ 
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េ យ រ្របេទសេយងីមន ជរ ្ឋ ភិបលែដលមនសមតថភព មនយុទធ ្រស្ត និងទស នវស័ិយែវង
ឆង យ ែដលេធ្វីឱយ្របេទសជតិមនសថិរភព សន្តិសុខ សន្តិភព និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ។ 

បចចុបបននេនះេយងីបនឈន ចូលដំ ក់កល ៃនករអភិវឌ ន៍ដ៏ថមីមយួ គឺសម័យកល 
សមហរណកមមេសដ្ឋកិចចកមពុជ េទកនុងតំបន់ នងិសកលេ ក ជមួយនឹងកររកីចេ្រមីនឥតឈប់ឈរ 
ៃនចំណូល្របចៃំថង របស់្របជពលរដ្ឋែដលបនេធ្វីឱយត្រមូវករ ៃនករទិញលក់េកីនេឡងី ែដលេធ្វីឱយ
សហគមន៍ ពណិជជកមមមនសនទុះ នងិមនសក្ត នុពលយ៉ងខ្ល ងំ។  

េដីមបទីញយកឱកសមសេនះ ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ ជពិេសសវស័ិយឯកជន្រតូវែត
េ្រតៀមខ្លួន និងេបះជំ នេទមុខ េដីមបទីទួលយកផល្របេយជន៍អតិបរមិរពីបរបិទេនះ។ 

ម៉កយេី  ឬែ្របន (Brand) គឺជធតុផ ដំ៏សំខន់បំផុតកនុងកររមួចំែណកដល់ភពេជគជ័យ
េលីវស័ិយពណិជជកមម េ្រពះែ្របនេធ្វីឱយអតិថិជន គ ល់ផលិតផល និងគុណភពផលិតផល  និងភពលបី
លបញរបស់្រកុមហុ៊នមួយ។ ដូេចនះករបេងកីត និងេធ្វីឱយែ្របនមួយលបលីបញ កនុង្របេទស និងេលី
ពិភពេ កមិនែមនជករងយ្រសួលេនះេទ។ 

្រពឹត្តិករណ៍ៃថងេនះ ពិតជអនុញញ តឱយ្រកុមហុ៊ន ែដលចូលរមួកន់ែតមនកិត្តិយស និងកិត្តនិមល្អ 
និងទទួលបនករគ្ំរទពីអតិថិជន កន់ែតេ្រចីន និងអ្វីែដលសខំន់បំផុតេនះ គឺទទលួបនករែចក
រែំលកេរឿង ៉ វ ៃនេជគជ័យរបស់ពួកេគ។  

េលីសពីេនះេទៀត េវទិកេនះ ចេធ្វជីគ្រមូ ស្រមប់មនុស ជំនន់េ្រកយ ែដលជកម្ល ងំចិត្ត និង
េធ្វីជឧទហរណ៍មួយ ជ្រមុញឱយសហ្រគិនជំនន់េ្រកយមនសក្ត នុពល និងខិតខំ្របឹងែ្របងេនេលីផ្លូវ
ដូចគន  ែដល បនបង្ហ ញេឡងីេនៃថងេនះ ែដល្រតួស្រ យផ្លូវេឆព ះេទរកេជគជ័យកនុង សហ្រគិនភព
របស់ពួកេគ។ 

មរយៈករទទួល គ ល់ និងករផ្តល់ពនរង្វ ន់ជេ្រចីនេនះ នឹងេធ្វីឱយសហគមន៍ពណិជជកមម
ទងំកនុង នងិេ្រក្របេទសទទួល គ ល់កមពុជកន់ែតេ្រចីន។ 

កមមវធីិន ្រតីេនះ មិន្រតឹមែតបង្ហ ញរូបភពដ៏ល្អមួយរបស់្របេទសេយងីេទកន់ឆកអន្តរជតិ 
និងបង្ហ ញពតីៃម្លរបស់្របជជនកមពុជ បុ៉េ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំគូសបញជ ក់ ពីេជគជ័យ ៃនវសិ័យឯកជន
េនកមពុជ ែដលកំពុងរកីចេ្រមីន ច្របកួត្របែជងជមួយ ជីវកមមកនុងតបំន ់ និងឈនេទ្របកួតេលីទី
ផ រពិភពេ កេទៀតផង នេពលអនគត។  

ខញុ ំសងឃមឹថ្រពឹត្តិករណ៍ ែដលេរៀបចំេ យ្រកមុហុ៊នែ្រប៊ន អឹ យអិនស៍ េនេពលេនះ ពតិជរមួ
ចំែណកដ៏សខំន់កនុងករជ្រមុញវសិ័យពណិជជកមម និងវនិិេយគេន្របេទសកមពុជ។ 

ខញុ ំសូមចូលរូមអបអរ រទរ ដល់សហ្រគិនទងំអស់ ែដលខិតខំ និងតសូ៊េធ្វីឱយ ជីវកមមទទួល
បនេជគជ័យ និងទទួលបនពនរង្វ ន់ ន ្រតីេនះ និងសូមជូនពរដល់សហ្រគិនទងំអស់ឱយបន្តករខិត
ខំ្របឹងែ្របង េដីមបេីឆព ះេទរកភពេជគជ័យ សំ ប់ខ្លួនអនក ក៏ដូចជ្រគួ រ សងគម និង្របេទសជតិ ទងំ
មូល។ 

ជទីបញចប់េនះ ខញុ ំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជទំវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសីអនកនងកញញ
ទងំអស់ សូម្របកបេ យ ពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកុំបីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៥. ពិធី្របេគន ្របគលស់ញញ ប្រត ដលស់មណនិស តិ-និស តិ ពុទធិក
កលវិទយលយ័ សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
កនងុពិធី្របេគន-្របគលស់ញញ ប្រតបរញិញ ប្រតដលស់មណនសិ តិ-និស តិ 
ៃនពុទធិក កលវិទយលយ័សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

និងពិធីេបើកបេវសនកលឆន សំកិ  ២០១៨-២០១៩ 
េខត្តកពំង់ចម, ៃថងទី០២ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៨ 

6 
សូម្រកបថ្វ យបងគំសេម្តច្រពះម សុេមធធបិតកិីត្តឧិេទទសបណ្ឌិ ត ននទ ែងត៉ ្រពះសងឃនយក 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជទេីគរពសកក រៈដ៏ខពង់ខពស់ ! 

- សូម្រកបថ្វ យបងគសំេម្តច ្រពះ ជគណៈ ្រពះម្រន្តសីងឃេខត្ត ្រពះ កលវទិយធិករ ្រពះ កល
វទិយធកិររង គណៈ្រគប់្រគង ៃនពុទធកិ កលវទិយល័យសេម្តចអគគម េសនបតេីតេជ ហុ៊ន 
ែសន សមណនសិ តិ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទសីកក រៈ ! 

- ឯកឧត្តម ហុមឹ ែឆម េទសរដ្ឋម្រន្ត ីរដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងធមមករ នងិ សន ជទី ប់ ន ! 
- ឯកឧត្តម គួច ចំេរនី អភបិល ៃនគណៈអភបិលេខត្តកំពង់ចម ជទី ប់ ន ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី ្រពមទងំេភញ វកតិ្តយិសទងំអស់ ជទេីម្រត ី! 
ៃថងេនះ ទូល្រពះបងគំ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ ពិតជមនកិត្តិយស នងិក្តីេ មនស រកី យជអេនក 

េ យបនករអនុញញ តដ៏ខពង់ខពស់ពីសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មកចូលរមួកនុងពិធី្របេគន-្របគល់សញញ ប្រតបរញិញ ប្រត ដល់សមណនសិ តិ-
និស តិជ័យ ភីចំនួន ២៦១ អងគ/នក់ ៃនពុទធកិ កលវទិយល័យសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន ែដលបន្របរពធេធ្វីេឡងីនេពលេនះ ។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏មេ រកិេនះ កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងកនុងនមទូល្រពះបងគំ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមសែម្តងនូវករ 
េកតសរេសីរេ យេ ម ះចំេពះសេម្តច ្រពះ ជគណៈ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្តម េ ក
ជំទវ េ ក េ ក្រសី គណៈ្រគប់្រគង ្រ ្ត ចរយ េ ក្រគូ អនក្រគូ បុគគលិកសិក ទងំអស់ ែដលបន
រមួចំែណក និងផ្តល់វភិគទនយ៉ងេ្រចីនកនុងករបំេពញភរកិចចបេ្រមី្រពះពុទធ សន ជពិេសសវសិ័យ
ពុទធិកសិក េយងីេនះ ទទលួបនលទធផលល្អដូចេពលេនះ ។ 

ជករពិត ស់ វគគសិក របស់សមណនិស តិ និស តិែដលបន្របលងបញចប់ជ ថ ពរ និង 
ករេបីកបេវសនកលឆន សិំក  ២០១៨-២០១៩ េនះ គឺជសកខីភពថមីមយួេទៀត ែដលមិន្រតឹមែតឆ្លុះ
បញច ងំឲយេឃញីពីករយកចិត្តទុក កខ់ពស់បំផុតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ចំេពះែតវសិ័យ្រពះពុទធ សន 
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំបនឆ្លុះបញច ងំឲយេឃញីពីករយកចិត្តទុក ក់ចំេពះកិចចអភិវឌ ធនធនមនុស  
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ែដល្រតូវបំេពញតួនទីជគន្លឹះកនុងករចូលរមួចំែណកដល់កិចចអភិវឌ វសិ័យេសដ្ឋកិចច និងសងគមផងែដរ ។ 
េនះក៏ជែផនកដ៏មន រៈសំខន់មួយកនុងកររមួចំែណកដល់ករកត់បនថយភព្រកី្រក និងករេលីកកមពស ់
ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន ែដលជេគលេ ដ៏ចមបងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមនសេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខដឹកន ំ។ 

ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំក៏មនេមទនភពផងែដរចំេពះេជគជ័យ ែដលសមណនិស តិ និស តិទងំ 
២៦១ អងគ/នក់សេ្រមចបនេនៃថងេនះ ពីេ្រពះថេនះ មិនែមន្រតឹមែតជសមិទធផលរបស់សមណនិស តិ 
និស តិជ័យ ភីប៉ុេ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តគឺជេជគជ័យ ៃនករ្របឹងែ្របងរមួគន កនុងករេលីកកមពស់វសិ័យអប់រ ំ
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ទងំខងផ្លូវពុទធិកច្រក និង ច្រក ។ ជករពិត ន ៃដទងំអស់េនះ ពិតជពុំ
ចកត់ផ្ត ច់េចញពីករជួយេ្រជមែ្រជងរបស់តួអងគពក់ព័នធសំខន់ៗ ែដលែតងែតបនជួយឧបតថមភ នងិ 

គ្ំរទដល់ដំេណីរករៃនករសិក ថន ក់បរញិញ ប្រតេនះ ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យេជគជ័យ ។ 
្រពមេពលជមួយគន េនះែដរ េយងីទងំអស់គន  ក៏កំពុង្របរពធពិធីេបីកបេវសនកលឆន សំិក ថមី 

២០១៨-២០១៩ ដ៏មន រសំខន់ និងអតថន័យធេំធងបំផុតស្រមប់សមណនិស តិ និស តិ ទងំថមី 
ទងំចស់ ែដលេទីបនិងបនចូលេរៀនដំបូងស្រមប់ឆន សំិក ថមីេនះ េដីមបេី្រកបជញជក់នូវចំេណះដឹង 
ចំេណះេធ្វី និងបទពិេ ធន៍ល្ៗអ ពីករសិក  នឹងក្ល យខ្លួនជសមណសិស -សិស ល្អ សមណនិស តិ-
និស តិល្អ ជពលរដ្ឋល្អ ជទំពងំសនងឬស  ីនិងជសសរ្រទូងដ៏រងឹមរំបស់្របេទសជតិ និង សន ។ 

ជករពិត ស់ ពិធីេបីកបេវសនកលពុទធិកសិក ែដលេយងី្របរពធេធ្វីជេរៀង ល់ឆន  ំ គឺែតង
ទទួលបនករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹពីសំ ក់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលេនះជសកខីកមមមួយ ឆ្លុះបញច ងំឲយ
េឃញីអំពីករយកចិត្តទុក ក់ខពស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងករេគរព និងគ្ំរទវស័ិយ្រពះពុទធ
សន នងិករអភិវឌ ធនធនមនុស  ែដលមនតួនទីសខំន់ មិន្រតឹមែតកនុងករចូលរមួចំែណក

អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និងសងគមកមពុជប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្ត ក៏ជែផនកដ៏សំខន់មួយ កនុងករចូលរមួកត់បនថយ
ភព្រកី្រក និងេលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន ែដលជេគលេ ចមបងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលផង
ែដរ។ 

- សេម្តច ្រពះ ជគណៈ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទេីគរពសកក រៈ ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី នងិអងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត ី!  
ដូចែដលឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី ហុមឹ ែឆម បនេលីកេឡងីមុនេនះអំពីវឌ នភព ៃនវសិ័យ

ពុទធិកសិក  ែដលវសិ័យេនះ បនបណ្តុ ះប ្ត ល្រពះសងឃ ងំពីថន ក់ធមមវនិ័យថន ក់បឋមសិក  រហូត
ដល់ថន ក់ឧត្តមសិក  ែដលចប់េផ្តីមដំបូងកនុងឆន ១ំ៩៨៨-១៩៨៩ េ្រកមករដឹកនរំបស់រណសិរ មគគី
សេ្រងគ ះជតិកមពុជ បចចុបបននបនប្តូរេឈម ះជ «រណសិរ មគគី អភិវឌ ន៍មតុភូមិកមពុជ» ែដលមន
សេម្តចអគគម ពញច្រក ី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភ, ្របធនកិត្តិយសគណបក ្របជជនកមពុជ 
និងជ្របធន្រកុម្របឹក ជតិរណសិរ  និងសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្របធនគណបក ្របជជនកមពុជ និងជសមជិកគណៈអធិបត ី កតិ្តិយស 
្រកុម្របឹក ជតិរណសិរ ្រពមទងំឥស រជនមួយចំននួេទៀតបនេធ្វីឲយវស័ិយពុទធិកសិក មនកររកីចេ្រមីន
ជបន្តបនទ ប។់ 
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ជរ ្ឋ ភិបលេ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ ត របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន ជនយករដ្ឋម្រន្តី បនខិតខំយកអស់កម្ល ងំកយចិត្តបញញ  និង ម រតីកនុងករជ្រមុញ និង
គ្ំរទ ម្រគប់រូបភពដល់្រកសួងធមមករ និង សន ែដលបនពុះពរជំនះ្រគប់ឧបសគគកនុងករ្រគប់
្រគង និងដកឹនវំស័ិយ សន ជពិេសសពុទធិកសិក  ែដលមនអគគ ធិករ ្ឋ នពុទធិកសិក ជតិ ជ
ចំណុះកនុងករដឹកនផំទ ល់ស្រមប់វសិ័យេនះ។ ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំព្រងឹង និងព្រងីកវសិ័យ
ពុទធិកសិក ឲយកន់ែតខ្ល ងំក្ល ែថមេទៀត ទងំបរមិណ និងគុណភព មរយៈករបញចូ លកនុងកមមវធិី
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកល ទី ៥ ៃនរដ្ឋសភ ែដលបនែចងថ «បន្តេគរពេសរភីពខង
ជំេនឿ នងិ សនេលីកសទួយ្រពះពុទធ សន ែដលជ សនរបស់រដ្ឋ ជពិេសសករបន្តព្រងឹង និង
ព្រងីកពុទធកិសិក េន្រគប់ក្រមិត ករេបះពុមពផ ព្វផ យគមពីរដីក កបួនចបប់នន និងកិចច្របតិបត្តិ
ធមមវន័ិយ ទនទមឹេនះគ្ំរទសកមមភព ៃន សនេផ ងៗេទៀតកនុងសងគម» ។ 

- អងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត ី! 
ករសិក េរៀនសូ្រត គឺទមទរឲយមនករតសូ៊ពយយម និងអំណត់ជខ្ល ងំ ប៉ុែន្តេ្រកយពីបន

បញចប់ករសិក សមណនិស តិ-និស តិទងំអស់ នងឹក្ល យេទជបញញវន័្ត ែដលមនចំេណះដឹង ចំេណះ
េធ្វី និងបទពិេ ធន៍ពិត្របកដ ជសសរ្រទូងដ៏រងឹម ំ និងមន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំកនុងករអភិវឌ ន៍
្របេទសជតិនីមួយៗ េហយីក៏ជអនកផ្តល់ចំេណះដឹង និងអបរ់ ំ ជអនកែថរក  និងអភិរក វបបធម៏ និង
អក រ ្រស្តជតិ និងជអនកសិក ្រ វ្រជវ ទស ន៍ទយ និងេ ះ្រ យនូវបញ្ហ ែដលនឹង ចេកីតមន
នេពលបចចុបបននក្តី និងអនគតក្តី ។ 

ដូចែដលសេម្តច ្រពះ ជគណៈ ្រពះេថ នុេថរៈ ្រពះសងឃ្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្តម េ កជទំវ 
េ ក េ ក្រសី និងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ ្រជប្រ ប់េហយីថ េនកនុងយុគសម័យសតវត ទី ២១ េនះ 
ករ្របកួត្របែជងខងែផនកចំេណះដឹង និងបញញ  មនករេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំទងំេនកនុង្របេទសទងំ
េ្រក្របេទស។ េនេលីពិភពេ កទងំមូល តួនទីរបស់បញញ វន័្ត ែដលមនេទពយេកសលយ និងចំេណះ
ដឹងេនកនុងសងគមជត ិ កំពុងែតមន រៈសំខន់េឡងីកនុងករជំរុញ ល់សក្ត នុពលភពេសដ្ឋកិចច និងករ
អភិវឌ របស់្របេទសជតិ។ ដូេចនះ ក្រមិតៃនករអភិវឌ ន៍របស់្របេទសជតិមួយ ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំ
ឲយេឃញី មរយៈសមបូណ៌ភព ៃនបញញ វន័្ត នងិអនកមនបទពិេ ធន ៏ទងំចំេណះដឹង និងចំេណះេធ្វី។ 
កនុងន័យេនះ ខញុ ំ ្រពះករុ  ខញុ ំ មនជំេនឿយ៉ងមុតមថំកំេណីនេសដ្ឋកចិច និងករកត់បនថយភព្រកី្រក 
េផ្តីមេចញពីករក ងមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនករអភិវឌ ធនធនមនុស ។ ដូេចនះករផ្តល់តំៃលជសកលចំេពះ
ករអប់រគឺំជមេធយបយដ៏សក្តិសិទិធស្រមប់ករអភិវឌ បុគគលិកលកខណៈរបស់មនុស   នងិស្រមប់ជ្រមុញ
ករអភិវឌ ្របេទសជតិ្របកបេ យចិរភព និងមនសមធម៌ កនុងករែបងែចកែផ្លផក ែដលទទួលបនពី
កំេណីនេសដ្ឋកិចច។ 

សេម្តចម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ធ្ល ប់បនមន្រប សន៍ជេរឿយៗថ «មនករ
អប់រលំ្អ េទីបមនធនធនមនុស ល្អ ស្រមប់ករពរ ក ង និងអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ»។ កនុងន័យេនះ 
បនបង្ហ ញេ យេឃញីថ វសិ័យអប់រ ំ ្រតូវបន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខដឹកន ំ ក់ជវស័ិយ ទិភពកនុងេគលនេយបយយុទធ ្រស្តចតុេកណ
ដំ ក់កល ទី ៣ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល នីតិកលទី ៥ ៃនរដ្ឋសភ កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រករបស់
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្របជពលរដ្ឋ។ េពលគឺេគលេ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេទេលីវសិ័យអប់រ ំ គឺសំេ េទេលីទងំ
បរមិណ នងិទងំគុណភពផងែដរ ។ ដូេចនះ េដីមបេី្រតៀមខ្លួន្របកួត្របែជងជមួយប ្ត ្របេទស ៃន
សហគម ៊ ន បញញ វន័្តកមពុជទងំអស់ទងំកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ទូេទ និង្រកបខ័ណ្ឌ ពុទធកិសិក  ្រតូវព្រងឹង
ចំេណះដឹងែផនកគុណភពេ យបន្របេសីរេឡងីែថមេទៀត ។ 

- សេម្តច ្រពះ ជគណៈ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទេីគរពសកក រៈ ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី នងិអងគពិធទីងំមូល ជទីេម្រត ី! 
កររកីចេ្រមីនែផនកពុទធិកសកិ  ែដលេយងីទងំអស់គន បនេឃញីដូចេពលេនះ គឺមនិ្រតឹមែតេកីត

េឡងីពីកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ក៏ដូចជ្រកសួងធមមករ និង សន ឬក៏អគគ ធិករ ្ឋ ន
ពុទធិកសិក ជតិប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តគឺទមទរឲយមនករគ្ំរទ និងេ្រជមែ្រជងផងែដរពីសំ ក់ ឯកឧត្តម 
េ កជំទវ េ កឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល ទងំអងគករជតិ អន្តរជត ិ
និងប ្ត ្របេទសជៃដគូរអភិវឌ ន៍ផងែដរ ែដលេធ្វីឲយវសិ័យអប់ររំបស់្របេទសកមពុជេយងី មនសមិទធិផល
្រតចះ្រតចងដូ់ចសព្វៃថងេនះ។ េហតុដូេចនះ ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំសូមេធ្វីករអំពវនវដល់សបបុរសជនទូេទ សូម
បន្តចូលរមួចំែណកគ្ំរទ និងក ងអភិវឌ ន៍វស័ិយពុទធិកសិក េនកមពុជ ឲយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី
ែថមេទៀត ។ 

 មុននឹងបញចប ់ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំ េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ សែម្តងនូវករេកតសរេសីរ នងិ យ
តៃម្លខពស់េ យេ ម ះចំេពះគណៈ្រគប់្រគង ឧេទទ ចរយ ្រ ្ត ចរយ េ ក្រគូ អនក្រគូ និងបុគគលិក
សិក ទងំអស់ ៃនពុទធិក កលវទិយល័យសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន ជពិេសសចំេពះ
្រពះឧត្តម្របយីជ៍ អន ធង ន កលវទិយធិករ ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងយកអស់ទងំកម្ល ងំ
្រពះកយ និង្រពះបញញ ញណកនុងករេលីកកមពស់វស័ិយអប់រទំងំផ្លូវពុទធច្រក និង ច្រក្រពមទងំ
បនរមួចំែណក និងផ្តល់វភិគទនយ៉ងេ្រចីន កនុងករបំេពញភរកិចចបេ្រមី្រពះពុទធ សន ជពិេសស
វសិ័យពុទធិកសិក របស់េយងី ឲយមនកររកីចេ្រមីនគួរជទីេមទនៈដូចេពលេនះ ។ 

ជទីបញចប់ ជមួយនឹងពធិី្របេគន-្របគល់សញញ ប្រតបរញិញ ប្រត ចំេពះសមណនិស តិ-នសិ តិ
ជ័យ ភីទងំ ២៦១ អងគ/នក ់និងពធិីេបីកបេវសនកលឆន សិំក ២០១៨-២០១៩ នឱកសេពលេនះ 
ទូល្រពះបងគំ ខញុ ំ ្រពះករុ ខញុ ំ សូមថ្វ យ្រពះពរ-្របេគនពរសេម្តច្រពះសងឃនយក សេម្តច ្រពះ ជគណៈ 
្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ និងសូមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងេភញ វកិត្តិយស 
ទងំអស់ ទទលួបននូវពុទធពរទងំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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៦. ពិធីសេមព ធស ្ឋ គរ និងកសុណូី េ គ បូ អុីស្ត អុីនធ័រេធនមិន 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី 

រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
និងអធិករកិចច 

កនងុពិធីសេមព ធស ្ឋ គរនងិកសុណូី េ គ បូ អុសី ្ត អុីនធ័រេធនមិន 
(Gobo East Enternainment Hotel & Casino) 

សថិតេន ្រកងុ្រពះសីហុ េខត្ដ្រពះសីហនុ 
(ៃថងទី ែខ១០ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨) 

3 
េ កជទំវ ងួន សុខ រដ្ឋេលខធកិរ ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និងហរិញញវតថុ 
ឯកឧត្ដម យន្ត មនី អភបិល ៃនគណៈអភិបលេខត្ដ្រពះសីហនុ 
េ កឧកញ៉ លីចនិ ងំ (LEE Chen Saing) 
េ ក ល ីជកីង (Lee Ji Gang) នយក្រកុមហុ៊នេ គ បូអីុស្ត  អុនីធ័រេធនមនិ 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិស ទងំអស់ 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជអធិបតី ជមួយឯកឧត្ដម 
េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្ដិយស ទងំអស់កនុងពិធីសេមព ធស ្ឋ គរ និងកសុីណូ 
ស ្ឋ គរនងិកសីុណូ េ គ បូ អុីស្ត អុនីធ័រេធនមនិ ្រកងុ្រពះសីហនុ េខត្ដ្រពះសីហនុ នឱកសេនះ។ 
 ស ្ឋ គរ នងិកសុីណូ ដ៏ល្អ្របណិត កំពស់ ៥ ជន់ ែដលមន ជង ១២៣បនទប់ បំពកេ់ យ
េ្រគឿងសង្ហ រមឹ និងឧបករណ៍ទំេនីបៗនង ក់ឲយដំេណីរករេនេពលេនះ ពតិជសមិទធផលថមីមួយេទៀត
របស់េខត្ត្រពះសីហនុ ែដលជេខត្ដភគនីរតី ៃន្របេទសកមពុជ មនសក្ត នុពល ែផនកឧស ហកមម
េទសចរណ៍។  
 េនះក៏ករឆ្លុះបញច ងំ នូវករលូត ស់េទមុខឥតឈប់ឈរ ៃនករវនិិេយគបរេទស និងវសិ័យ
ឯកជនេនកមពុជ។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈយុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី៣ េដីមបី
កំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជ បនចត់ទុកវស័ិយឯកជនជកបលម៉សុីន ៃនករ
អភិវឌ ន៍ នងិបនបងកលកខណៈងយ្រសួល និងជ្រមុញវស័ិយឯកជន ឲយលូត ស់ េដមីបរីមួចំែណក
អភិវឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម។ 
 ខញុ ំសូម ្វ គមន៍ នងិអបអរ ទរចំេពះសមិទធផលថមីេនះ របស់្រកមុហុ៊ន ែដលបនផ្តល់ទំនុកចិត្ត
ដល់កមពុជ និងបនសេ្រមចចិត្តវនិិេយគេន្រកុង្រពះសីហនុ េខត្ត្រពះសីហនុេនះ។ ជវីកមម ស ្ឋ គរ 
និងកសីុណូេនះ ថ្វីតបតិែតមនែលបងសីុសងែមន ែតជ ជីវកមម្រសបចបប់ ែដលទទួលបនករអនុញញ តិ
ពី ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបអីនុញញ តិឲយេទសចរបរេទសមក ន ក់េន និងកំ ន្ត បេ្រមីដល់វសិ័យេស កមម
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កំ ន្ត និងេទសចរណ៍ ផ្តល់ករងរជេ្រចីនរយនក់ ដល់បុគគលិកកមពុជផង នងិរមួចំែណកអភិវឌ ន៍ និង
ករកត់បនថយភព្រកី្រកកនុងេខត្ត្រពះសីហនុផងែដរ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្ដយិសទងំអស់ 
 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង និង ងៃវរបស់គណៈបក ្របជជនកមពុជ 
និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែដលមនសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របធន និងជ
នយករដ្ឋម្រន្តី បចចុបបននេនះ្របេទសេយងីទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព និងធនបនសន្ដិ
សុខេសប ង និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ។ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមន
កំេណីនេសដ្ឋកិចច ជមធយម ្របមណ ៧ ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជន េយងីមន
ករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរផងែដរ។ 
 េ យែឡក វសិ័យេទសចរណ៍ ក៏កំពុងរកីចំេរនីយ៉ងខ្ល ងំ។ េ យមន្របព័នធេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ផ្លូវ
ថនល់ ែដល្រតូវបន ្ដ រេឡងីវញិឲយកន់ែតទំេនីប និងជប់្របទក់្រក គន េនពសេពញ្របេទស  េធ្វីឲយ
ករេធ្វីដំេណីរនិងដឹកជញជូ ន កន់ែតងយ្រសួល។ មសថិតិរបស់្រកសួងេទសចរណ៍ េនឆន ២ំ០១៧ 
កមពុជបនទទួលេទសចរបរេទសចំនួនជង ៥ ននក់ ែដលរូមចំែណក ដល់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច
ជតិ។ 
 ជករពិត ករអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍េនេខត្ត្រពះសីហនុ េនមនករ្របឈមេ្រចីនដូចជ៖ កង្វះធន
ធនមនុស  ខ្វះរមណីយ ្ឋ នកំ ន្តេហ ្ឋ រចនសមព័នធេនទន់េខ យ និងកង្វះករផ ព្វផ យជេដីម។ 
 េទះជយ៉ងេនះក្តី េ្រកយករេបីកទូ យទីផ រ និងករ ្វ គមន៍ករវនិិេយគពីបរេទសរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល េខត្ត្រពះសីហនុ មនកររកីចំេរនីយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ជពិេសសវស័ិយ េទសចរណ៍។ ជក់ែស្តង
ករ ងសង់ស ្ឋ គរ និងកសុីណូ េន្រកុង្រពះសីហនុេនះមនសនទុះខ្ល ងំក្ល ស់។ មរបយករណ៍ 
កសុីណូែដលទទួលបនករអនុញញ តពិី ជរ ្ឋ ភិបល មនរហូតដល់េទ៨៤ កនុងេនះ មន៤៥បន
ទទួល ជញ ប័ណ្ណពី្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ។  
 ករសេ្រមចចិត្តេបីក ស ្ឋ គរ និងកសីុណូេនទីេនះ ពិតជជំេរសីដ៏្រតឹម្រតូវ េ្រពះទី្រកុងេនះ ជ
ទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អ ជប់មត់សមុទទដ៏្រសស់ ្អ ត មនកំពងែ់ផរអន្តរជតិ និងមន កសយន ្ឋ ន
អន្តរជតិ ែដលមនសក្ត នុពលេសដ្ឋកិចច និងពណិជជកមមដស៍ំខន់របស់កមពុជ។ ដូេចនះេភញ វេទសចរ
អន្តរជត ិជេ្រចីនពិតជេចញចូល នងិ ន ក់េន ្រកុង្រពះសីហនុេនះេ្រចីន និងចូលស្រមក និងកំ ន្ត
េនទីេនះេ្រចីនជមិនខន។ 
 ខញុ ំសងឈមឹយ៉ងមុតមថំ ស ្ឋ គរ និងកសុីណូថមីេនះ ពិតជជួយបំេពញកង្វះខតកែន្លងកំ ន្ត 
និង ន ក់េនរបស់េភញ វេទសចរណ៍េនេខត្តេនះ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្ដយិសទងំអស់ 
 េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏មនតៃម្ល និងឱ រកិេនះ ខញុ ំសូមផ្ដ េំផញីដល់វសិ័យឯកជន ជពិេសស ចំេពះ
សហ្រគិនែផនកស ្ឋ គរ និងកសុណូីថ៖ នេពលបចចុបបនន កមពុជ មនិ ចេគចផុតពីសមព ធ ៃន
ករ្របកួត្របែជង និងឥទធពិល ៃនសកលភវូបនីយកមមេឡយី។ េនេពលែដល្របេទសជិតខងេយងី ឬ
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្របេទសមួយចំនួនកនុងតំបន់កំពុងមនវបិត្ដិៃផទកនុង ែដលប៉ះពល់ដល់  វសិ័យេទសចរណ៏ េយងីក៏ ច
េឆ្ល ត យកឱកសទក់ទញេទសចរ ឲយបែង្វទិសេ មកទស ន្របេទសេយងីវញិ េ្រពះ្របេទសកមពុជ
មនសន្តិភពេពញេលញនិងសថិរភពនេយបយ។ 
 ផទុយេទវញិ ករទក់ទញពី ជីវករ ែដលមនមុខរបរកនុងវស័ិយដូចគន  និងករ្របកួត្របែជងពី
្របេទសជិតខង និងកនុងតំបន់ក៏ ចជះឥទធិពល ្រកក់ដល់ ជីវកមមរបស់េយងីែដរ។ ដូេចនះេយងី្រតូវផ្តល់
េស ្របកបេ យគុណភព នងិតៃម្លសមរមយែដល ចទទួលយកបន េ យគិតពីផល្របេយជន៍រយៈ
េពលយូរអែង្វង។ េធ្វីយ៉ង កុំឲយខូចេឈម ះ េពលគឺេបីអតិថិជនបនមកម្តងេហយី េធ្វីយ៉ង ឲយេគ
្រតឡប់េទវញិេ យនយំកនូវករេពញចិត្ត និងអនុស វរយីល៍្ៗអ  និងមនបំណងមកម្តងេទៀត ឬជួយ
ផ ព្វផ យបន្តឲយមិត្តភ័្រក ញតិសន្ត នមកកំ ន្តនងិ ន ក់េនេទៀត។ 
 ករអភិវឌ ន៍វសិ័យេទសចរណ៍ មិន ចេធ្វីេឡងីែតឯកឯងបនេទ េពលគឺ្រតូវអភិវឌ ជអន្តរវសិ័យ 
ែដលពក់ព័នធជេ្រចីន ដូចជេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សន្តិសុខ និងសុខភិបល ជេដីម ដូេចនះ្រកុង្រពះសីហនុ 
្រតូវជំរុញឲយមនករកីចេ្រមីនែថមេទៀត ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ្របពន័ធផ្លូវគមនគមន៍ អគគិសនី 
ទូរគមនគមន៍ សួនចបរ ទីកំ ន្ត ធរណៈ និង្រតូវធនឲយបននូវសន្ដិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ជូន
េទសចរ។ល។  
 ខញុ ំសូមផ្ត េំផញី និងរលឹំកដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ េខត្ត្រពះសីហនុ ជពិេសស អភិបល្រកុង
្រពះសីហនុ សូមបន្តករយកចិត្តទុក ក់ជពិេសស ចំេពះបញ្ហ អនម័យ និងេ ភណ័ភពទី្រកងុរបស់
េយងី។ ជញ ធរ រមួជមួយ្របជពលរដ្ឋ្រតូវេរៀបចំឲយមនចិេញច ីមថនល់ស្រមប់មនុស េដីរ េរៀបចំឲយមន
សួនចបរ ធរណៈ និងសំ តកំុឲយមនស្រមម និងដីហុយ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្ដយិសទងំអស់ 
 ជថមីម្ដងេទៀត ខញុ ំសូមសែម្ដងករេកតសរេសីរ េ យេ ម ះដល់្រកុមហុ៊ន េ គ បូ អុីស្ត អុីនធ័រេធន
មិន ែដលបនសេ្រមចចិត្តដ៏្រតឹម្រតវូ កនុងករប ្ត ក់ទុនអភិវឌ វស័ិយេស កមមេទសចរណ៍ និងកំ ន្ត 
េនេខត្ត្រពះសីហនុ។ ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំេជគជ័យែផនកេស កមមរបស់ ្រកុមហុ៊នេ គ បូ អុីស្ត 
អុីនធ័រេធនមនិ គពឺិតជរមួចំែណករក សថិរភព នងិកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់ចំណូល 
និងឱកសករងរ ដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចបំច់កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។  េលីសពីេនះេទ
េទៀត ក៏ជកររមួចំែណកកនុងករងរនគរូបនីយកមម និងករអភិវឌ ន៍េខត្ត្រពះសីហនុ និងកតប់នថយ
ករេធ្វីចំ ក្រសុកេទរដ្ឋធនីភនំេពញ និងេទ្របេទសជិតខងផងែដរ។ 
 ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ្រកុមហុ៊ន េ គ បូ អុសី្ត អុីនធ័រេធនមិន និង ស ្ឋ គរ នងិកសុីណូ េ គ បូ អុីស្ត 
អុីនធ័រេធនមនិ សូមទទលួបននូវេជគជ័យ កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន នងិសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្ដម េ ក
ជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដយិសទងំអស់នូវពុទធពរទងំ ៤្របករគឺ 
យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៧. ពិធីសេមព ធអករករយិលយ័ទី៤ កងពលតូចទ័ពពិេសស ឆ័្រត
េយង៩១១  

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវ ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  

និងអធិករកិចច 
កនងុពិធីសេមព ធអករករយិលយ័ទី៤ កងពលតូចទ័ពពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ 

ៃថងទី២ ែខេម  ឆន ២ំ០១៨ 

3 
 សូម្រកបថ្វ យបងគំ ្រពះេថ  នុេថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទីសកក រៈ 
 ឯកឧត្តមនយឧត្តមេសនីយ ៍ម៉ក់ រនុ អគគេមបញជ កររង ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ  
 ឯកឧត្ដម ឧត្ដមេសនីយឯ៍ក ចប ភក្តី នយរងេសនធិករច្រមុះ េមបញជ កររង កងពលតូច
ទ័ពពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ 

 េ កជំទវ ឧកញ៉ ស៊យុ សផុន និងឯកឧត្តម តំង គឹមថុន 
 ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី 

 ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ េ យបនមកចូលរមួជអធិបតី កនុងពិធីសេមព ធអគរ
ករយិល័យ ទី៤ និងករយិល័យបេចចកេទសកងពលតូចទ័ពពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ នៃថងេនះ។ 
 កនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះវត្តមនរបស់គណៈអធិបត ី និងេភញ វ
កិត្តិយសទងំអស់ែដលេធ្វីឱយអងគពិធីេពលេនះ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យបរយិកសរកី យ និងអធកិអធម
ៃ្រកែលង។ 

អគរថមី ែដលជសមិទធផលជ្របវត្តិ ្រស្តៃថងេនះ គឺជភស្តុ ងបញជ ក់ពីករយកចិត្តទុក ក ់របស់
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលែតងែត ្រស ញ់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងី និងបញជ កព់កីរចូលរមួរបស់
វសិ័យឯកជន ែដលជចលនេសន ជតិ និងករពរជតិ មតុភូមេិយងី។ 

ខញុ ំសូមពនំេំសចក្ដីផ្ដ េំផញីរសួរសុខទុកខ និងក្ដីនឹករលឹកពីសំ ក ់ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកតិ្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ ន ី
ហ៊ុនែសន ជូនចំេពះេមបញជ ករ េមបញជ ករង នយទ ន នយទ នរង និងពលទ នទងំ
អស់ និង្រកុម្រគួ រ និងសូមជូនពរឲយបងប្អូនេយងីទងំអស់គន  សូមជួបែតេសចក្ដីសុខចេ្រមីន និងេជគ
ជយ័្រគប់ភរកិចច។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់សូមយកឱកសេនះ ែថ្លងអំណរគុណដល់ ្រកុម
ហុ៊នផនអីុមុចិ ែដលមនេ កជំទវ ស៊យុ សផុន ជ្របធន ែដលបនចូលរមួបរចិច កធនធន
មនទងំសមភ រៈ និងថវកិជេ្រចីន េដីមបរីមួចំែណក ជយួគ្ំរទ និងេលីកទកឹចិត្ដដល់កងកម្ល ងំ្រប ប់
វុធ ដ៏អង់ ចក្ល នរបស់េយងី ជពិេសសកងពលតូចទព័ពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ ែដលមន
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ឧត្តមេសនីយឯក ចប ភក្តី ជេមបញជ ករ ឱយបំេពញភរកិចចដ៏ឧត្តុងគឧត្តមករពរបូរណភពទឹកដី និង
កន់ែតមនកម្ល ងំចិត្ត នងិភពកក់េក្ដ ែថមេទៀត។ ជក់ែស្តង អគរដ៏្របណិតែដលកំពុងសេមព ធ ៃថងេនះ 
បនមកពីវភិគទនដ៏ធំេធងរបស់េ កជំទវស៊យុ សផុន និងឯកឧត្តម ងំ គឹមថុង។ 

េ យអនុវត្ដ មេសចក្ដីសេ្រមចេលខ១៤ សសរ ចុះៃថងទី ០៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១០ ស្ដីពីករែក
ស្រមួល និងករេរៀបចំករចងសមព័នធេម្រតីភពរ ងកងទ័ព កងនគរបលជតិជមួយ ថ ប័ន អងគភព
សីុវលិ កងពលតូចទ័ពពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ ្រតូវបនចត់ ងំឲយចងសមព័នធេម្រតីភព ជមួយ្រកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកី  និង្រកុមហុ៊ន ផន អុីមុិច។ មរយៈរបយករណ៍អំបញ់មុិញេនះ េយងីេឃញីថ 
ករអនុវត្តន៍ករងរសមពន័ធេម្រតីភពខងេលី ពិតជ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យេជគជ័យ។ ករងរសមព័នធ
េម្រតីភព ពតិជសំខន់ខ្ល ងំ ស់ េ្រពះ ជរ ្ឋ ភិបល មនេគលបំណងជួយរមួចំែណកេលីកកមពស់
ជីវភពរស់េន របស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វធុេយងី ឲយបន្របេសីរេឡងីមួយក្រមិតេទៀត ក៏ដូចផ ភជ ប់
សមរភូមិមុខ និងសមរភូមិេ្រកយ ឲយមនទនំក់ទំនងជតិសនិតជមួយគន  រមួចំែណកករពរជតិ
មតុភូមិ។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី! 

ខញុ ំសូមសំែដងករអបអរ ទរ និង យតៃម្លខពស់ ចំេពះលទធផលករងរសេ្រមចបនកនុងរយៈេពល
កន្លងមក របស់អងគភព កងពលតូចទ័ពពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ មរយៈរបយករណ៍អមបញ់មុញិ
េនះ។ អងគភពបនបំេពញេបសកកមម ដឧ៏ត្តុងគឧត្តម កនុងករករពរអធិបេតយយភព បូរណភពទឹកដី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្របកបេ យករេប្តជញ ចិត្តខពស់ ឆនទៈេមះមុត វនិយ័ៃថ្លថនូរ ម រតីេសន ជតិ និង
ករតសូ៊អត់ធមត់ អង់ ចក្ល ន េ យឈរេជីងយ៉ងរងឹមេំ្រតៀមករពរទឹកដីេយងី ជពិេសស មែខ
បនទ ត់ ្រពំែដនេខត្ត្រពះវ ិ រ។ 

កនុងនមជកូនេចរបស់្របជជន និងជសសរ្រទូង ករពរជតិ អងគភព កងពលតូចទ័ពពិេសស
ឆ័្រតេយង៩១១ ក៏ដូចជ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងីទងំមូល មនភរកិចចធំៗជចបំងគឺករពរ និង
ធនសន្តិសុខ សថិរភពនេយបយរបស់ជតិ ែដលជក ្ត ចបំច់ស្រមប់ ្រទ្រទង់ករអភិវឌ ន៍្របេទស
ជតិ។ េលីសពីេនះេទេទៀត កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ទងំអស់ េទះជេពលមនស្រងគ មក្តី សន្តិភពក្តី 
ក៏មនតួនទីរមួសុខរមួទុកខ ជមួយ្របជជន និងជយួទំនុកប្រមងុ្របជជន ជពិេសសេនេពលពួកគត់
ជួបករលំបក ដូចជ េពលមនេ្រគះ ងំសងួត ទឹកជំនន ់ និងេ្រគះមហន្ត យធមមជតិេផ ងៗេទៀត 
កងទ័ព និងនគរបល ែតងែតឈនមុខ ជួយស្រមលនូវទុកខលំបក ្រគប់ែបបយ៉ងរបស់្របជជន។ 

ដូចគន ែដរ េយងីែដលជម្រន្តី ជករសីុវលិ េនសមរភូមិេ្រកយ ក៏មនសមនចិត្ត្រស ញ់ ប់ ន 
នឹករលកឹ េហយីែតងែតៃរអងគ សថវកិ ចុះមក កសួរសុខទុកខ និងឧបតថមភបំេពញករខ្វះខតរបស់កង
ទ័ពេយងី ដូចែដល្រកុមហុ៊នផន អុីមុចិជគ្រមូ្រ ប់។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី! 
េទះជេយងីទទួលបនសុខសន្តិភព និងកររកីចំេរនីេលី្រគប់វស័ិយដូចេយងីេឃញីេនេពលេនះក្តី 

េយងីមិន្រតូវេភ្លចថ េយងីពិតជបនឆ្លងកត់ករលំបក ករបូជ និងករខិតខំេ្រចីន ស់។ េយងីពិត
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ជចងចបំនថរបបប៉ុលពត ៣ឆន  ំ៨ែខ ២០ៃថងបនែ្របក្ល យ មតុភូមិកមពុជេយងីឲយេទជ លពិឃត 
និងវនិសកមមយ៉ងេខ្ល ចផ ។ ្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតង់្រតូវបនសម្ល ប់ ឬរស់េនដូចសត្វតិរចឆ ន េ យ្រតូវ
ទទួលរងទរុណកមម េធ្វកីរជទសករ និងរស់េនកនុងគុកឥតជញជ ងំ។ េខឿនេសដ្ឋកិចចទងំមូល រមួនងឹ
ជំេនឿ សន្រតូវបនបំផ្ល ញេខទចខទីទងំ្រសុង។ េ យ រគុណបំ ច ់ រណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិ 
កមពុជ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងីបនរស់ នមនជីវតិ រចួផុតពរីបបេខម ងងឹតេនះ េនៃថងទី ៧ ែខមក  
ឆន ១ំ៩៧៩ ែដលជកំេណីតទីពីរ របស់្របជជនកមពុជ។ 

 ចប់ ងំពីេពលេនះ េយងីទងំអស់គន មនសិទធិ នងិេសរភីព្រគប់ែបបយ៉ង។ េយងីបនក ង
្របេទសពីបតៃដទេទ េ យខិតខំ ្ត រ និងក ងេឡងីវញិជបេណ្តី រៗនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត ដូចជ
ផ្លូវថនល់ ព ន ទំនប់ ្រប យ េរៀន មនទីរេពទយ និងវត្ត ម ។ល។ រហូតទទួលបននូវ
ករអភិវឌ ន៍េលី្រគបវ់ស័ិយ ដូចែដលេយងីទងំអស់គន បនេឃញីជក់ែស្តង។ 

េនះជេមទនភពរបស់ជតិេយងី ែដលមនសេម្តចេតេជ ែសន ែដលជវរជន ជមគគុេទសក៍ 
ដ៏ឈ្ល សៃវ និងមនគណបក ្របជជនកមពុជ ែដលបនកន់អំ ចដឹកន្ំរបេទសកមពុជជតិ េឆព ះេទ
រកវឌ នភព និងករអភិវឌ ន៍្រគប់វស័ិយ បនបញចប់ស្រងគ មៃផទកនុងទងំ្រសុង និងសេ្រមចបនសន្តិភព
េពញេលញ។ សេម្ដចេតេជ ជនិចចកលែតងគិតគូយកចិត្ដទុក ក់ខ្វ យខ្វល់ចំេពះសុខទុកខ ជីវភពរស់ 
េនរបស់បងប្អូនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងី េ យជ្រមុញឲយសមរភូមិេ្រកយជួយឧបតថមភទនុំកប្រមុងដល់
សមរភូមិមុខ។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី! 
េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមេធ្វីករផ្ត េំផញីរជូនអងគភពកងពលតូចទព័ពិេសសឆ័្រតេយង៩១១ ដូច

តេទ ៖ 
១-សូមព្រងឹង ម រតីេជឿរជក់េលីករដឹកន ំ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងករពរសមិទធផលនន ែដល

េចញពីករេបះេឆន តសកល ជពិេសស្រតូវករពររដ្ឋធមមនុញញ មិនឲយពួកអមិត្ត នងិ្របឆងំមនឱកស
ផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល មមេធយបយ មួយបនជ ច់ខត។ 

២.្រតូវបន្ត្របៃពណីតសូ៊ នងិ ម រតីេសន ជតិមតុភូមិ ៊ នេធ្វពីលីកមម និងលះបង់អ្វីៗទងំអស់ 
េដីមបបុីព្វហេហតុជតិ មតុភូមិ និង្របជជន និងេចះរមួ មគគគីន  និង្រស ញ់ ប់ នគន  ជធ្លុងមយួ។ 

៣.្រតូវករពរបូរណភពទកឹដីឲយបន ច់ខត មិនឲយខម ងំស្រតូវឈ្ល ន ពនទឹកដីបនសូមប ី ែត
មួយចំ ម ែតមិន្រតូវឈ្ល នពន្របេទសជិតខងេឡយី និង្រតូវបេងកីន ម រតី មគគភីពកនុងនមជ
្របេទសជិតខងល្អ។  

៤-សូមខិតខបំេងកីនសមតថភពករងរជំនញ មរយៈហ្វកឹ ត់ ជ្របច ំនិង្របកន់ខជ ប់នូវវនិ័យ
របស់កងទ័ព រក សីលធម៌ ្អ តស្អំ នងិកិត្តិយសៃថ្លថនូ សក្តិសមជកងទ័ពជត ិបំេរ្ីរបជជន។ 

៥-សូមយកចិត្តទុក ក ់ ចូលរមួយ៉ងសកមមជមួយកកបទ្រកហមកមពុជ និង ជញ ធរមនសមត្តិ 
កិចចពក់ព័នធទងំអស់ ជយួ្របជជន កនុងករណីមនេ្រគះមហន្ត យ។ 

៦.្រតូវែថរក សុខភពឲយបនល្អ េ្រពះសុខភព គជឺ្របភពថមពល ដ៏ស័ក្ដសិិទធ។ 
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៧.្រតូវេ្រតៀមខ្លួន្របយុទធជនិចច េ យេ្រតៀម្រគប់យុេទធ បករណ៍សឹក នងិហ្វកឹ ត់កយសមបទឲយ
មនសុខភពរងឹម ំេដីមបគី្ំរទដល់ករ្របយុទធឲយបនស័ក្ដិសិទធ នងិ េដីមបកីរពរបូរណភពែដនដី។ 

៨.្រតូវេចះចិញច ឹមសត្វ ដំំ រំមួផ េំដីមបេីលីកកំពស់ ជវីភពរស់េន ឲយកន់ែតល្អ្របេសីរ និងេចះ
ែថទសំម្អ តអនម័យកនុងទីធ្ល  និងករយិល័យ ៃនមូល ្ឋ នអងគភព។ និង 

៩. ្រតូវេចះែថរក  សមទិធផលៃថងេនះ េពលគឺអគរថមីេនះឱយបនល្អ េដីមបទុីកជមរតកស្រមប់
ជំនន់េ្រកយៗេទៀត។ 

សូមអរគុណចំេពះគណៈអធិបត ី និងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ ែដលបនយកចិត្តទុក ក ់ នងិបន
េឆ្ល តេពលេវ ចូលរមួ ញុងំឲយពធិីេនះ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យេជគជ័យ និងបរយិកស ដ៏ែសន
រកី យ។ 

ជទីបញច ប់េនះសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ ៍ េមបញជ ករ 
េមបញជ ករង នយទ ន នយទ នរង នងិពលទ ន ្រពមទងំ ្រកមុ្រគួ រទងំអស់ សូមជយួ
្របទះែតនឹងពុទធពរទងំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៨. ពិធីសេមព ធ្រកុមហ៊ុន អុិនផេផេណតេវើក តិចណូឡជីូ និងសមគម
អភិវឌ ន៍ែខ សង្វ ក់ឧស ហកមមកមពុជ  
 

សនុទរកថ  
េ កជំទវ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ែម៉ន សអំន  

កនងុឱកសសេមព ធ 
្រកុមហ៊ុន អុិនផេផេណតេវើក តិចណូឡជូី 

និងសមគមអភិវឌ ន៍ែខ សង្វ ក់ឧស ហកមមកមពុជ 
ស ្ឋ គរសុខ ភនំេពញ  
ៃថងទី៧ ែខមនី ឆន ២ំ០១៨ 

3 
-ឯកឧត្តម ទងឹ ៃវពីង  អនុ្របធនសមគមពណិជជកមមចិន េនកមពុជ  
-ឯកឧត្តម នយឧត្តមេសនីយ  
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  ជេភញ វកិត្តិយស ែដលមនវត្តមនន
េពលេនះ ជទីេម្រតី 

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតីកនុងកមមវធិីសេមភ ធ្រកុមហុ៊ន 
អុិនផេផេណតេវកី តិចណូឡូជី និងសមគមអភិវឌ ន៍ែខ សង្វ ក់ឧស ហកមមកមពុជ នេពលេនះ។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ េកតសរេសីរ និង ចំេពះសមគមពណិជជកមម
ចិន េនកមពុជ ែដលមនជំេនឿទុកចិត្តយ៉ងមុតម ំេលី ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលដឹក
នេំ យសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េ យបនជ្រមុញពណិជជកមម និងធុរកិចចចនិ 
េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ្រកុមហុ៊ន និងសមគមថមីេនះនឹងរមួចំែណកអភិវឌ ្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ មរយៈករនចូំលនូវទុនវនិិេយគ និងបេចចកវទិយទំេនីបែដលពក់ព័នធនឹងទូរគមនគមន៍បេចចកវទិយ 
(ITC) េលីករទូទត់ និងវនិិេយគ េលីវស័ិយជេ្រចីនដូចជ កសិកមម ឧស ហកមម ពណិជជកមម ហរិញញវតថុ 
េ ធននិវត្តន៍ េវជជ ្រស្ត និងសុខភបិល និងធន ៉ប់រង ជេដីម។ 

េលីសពីេនះេទៀត ្រកុមហុ៊ន និងសមគមថមីទងំពីរ និងជួយបេងកីនទំនកទ់ំនងេសដ្ឋកចិចរ ង
កមពុជ និងចនិជពិេសស េលីវស័ិយពណិជជកមម វនិិេយគទុន និងេទសចរណ៍ឱយកន់ែតរងឹមែំថមេទៀត។ 

្រកុមហុ៊ន និងសមគមទងំពីរេនះ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីចំេពលែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជកំពុង
ែតមនករទក់ទញ ែផនកពណិជជកមមនងិវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស េ យ រ្របេទសេនះ មន ថ នភព
ល្អែផនកេសដ្ឋកិចច នងិនេយបយ នងិេគលនេយបយគ្ំរទដល់ ជីវកមម។ ម៉យងេទៀត ករបេងកីត
ទី ន ក់ករ្រកុមហុ៊ន និងសមគមថមី េន ជធនីភនំេពញពិតជជំេរសីដ៏្រតឹម្រតូវ េ្រពះភនំេពញជេបះដូងៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អស្រមប់អនក ន ក់េន និងេធ្វីករ មែបបទំេនីប 
ជពិេសសជនបរេទស។ 
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ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កេ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស 

េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង ងៃវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បចចុបបននេនះ
កមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវសិ័យ
វនិិេយគ ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍។  

កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកិចច ជមធយម ្របមណ 
៧ ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមនករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែត
ធូធរផងែដរ។  

េ យែឡក ជធនីភនំេពញ កំពុងែតរកីលូត ស់ក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមមួយដ៏ទក់
ទញ និងរស់រេវកីែដលមនសកមមភព ជីវកមមមមនញឹក មន ងលក់ទនំិញ និងសំណង់ធំៗ ជ
ពិេសសអគរខពស់ៗជេ្រចីនកំពុងែត ងសង់ នងិរកីដុះ លដូច ផ តិបេ្រមដីល់កររកសុី ន ក់េន និង
េធ្វីករងរ្របកបេ យផសុខភព។ 

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលមនេគលនេយបយ ចត់ទុកវសិ័យឯកជន ជកបលម៉សីុនរុញកំេណីន
េសដ្ឋកិចច និងករ ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ដល់អនកវនិិេយគបរេទសេ យគម ន្របកន់ជតិ សន៍ និងក ្ត
អំេ យផលេផ ងេទៀត រមួទងំករលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងេលឿន ជពិេសសខងពណិជជកមម 
សំណង់ េទសចរណ៍ ហរិញញវតថុ ទីផ រពលករមនតៃម្លទប និងចបប់វនិិេយគែដលអនុេ្រគះដល់ធុរកិចចជន 
េទីបកមពុជកពុំងែតក្ល យជេគលេ ថមីមួយគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុត ពអីនកវនិិេយគកនុង្រសុក និង
បរេទស។ 

ម៉យងេទៀត េ យ រទំនក់ទំងរ ងកមពុជ និងចនិកន់ែតមនកររកីចំេរនីនិង្រសបេពល
្របេទសចិនមនគំេ ងដធ៏ំមួយគឺ «គំនតិផ្តួចេផ្តមីែខ ្រក ៉ ត់ និងផ្លូវ» ែដលកំពុងដំេណីរករ និងបនទក់
ទញករចូលរមួយ៉ងសកមមពី្របេទសជេ្រចីន កនុងតំបន់ នងិេ្រកតំបន់រមួទងំកមពុជផងែដរ ករបេងកីត
្រកុមហុ៊ន និងសមគមថមីេនះពិតជទទួលបនផល្របេយជន៍ នងិេជគជ័យជមិនខន។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសសសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ខញុ ំសូម
េលីកទឹកចិត្តឱយ ្រកុមហុ៊ន អុិនផេផេណតេវកី តិចណូឡូជី និងសមគមអភិវឌ ន៍ ែខ សង្វ ក់ឧស ហកមម
កមពុជ េធ្វីសកមមភពរបស់ខ្លូនេ យរលូន និងបំេពញេបសកកមម និងសកមមភព របស់ខ្លួន្របកបេ យ
ករយកចិត្តទុក ក់ នងិសូមេគរពេទ មចបប់ និងលិខតិបទ ្ឋ នគតយុិត្តិ ជធរមនរបស់
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

ខញុ ំក៏សូមេឆ្ល តកនុងឱកសេនះ អំពវនវដល់្រកុមហុ៊នវនិិេយគទុន ពី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
សូមចូលរមួវនិិេយគេលីវស័ិយនន ែដលកំពុងែតេបីកទូ យេនកនុង្រពះ ជ កមពុជ។  

ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ ្រកមុហុ៊ន និងសមគមថមីេនះ ពិតជរមួចំែណកជ្រមុញកំេណីន
េសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់ចំណូល និងឱកសករងរដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចបំច់កនុង
ករកត់បនថយភព្រកី្រក។ 
 ជទីបញច ប់ ខញុ ំសូមជូនពរ ដល់្រកុមហុ៊ន អុិនផេផេណតេវកី តិចណូឡូជី នងិសមគមអភិវឌ ន៍ែខ       
សង្វ ក់ឧស ហកមមកមពុជទទួលបននូវេជគជ័យកនុងភរកិចចរបស់ខ្លួន។ ខញុកំ៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម 
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េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់សូម្របកបេ យ
ពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។                    
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៩. ពិធីសសេមព ធ្រកុមហ៊ុន េចង ហ៊្វុង អិនេវសមុិន 
 

សនុទរកថ  
េ កជំទវ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ែម៉ន សអំន  

កនងុពិធីសសេមព ធ្រកុមហ៊ុន េចង ហ៊្វុង អនិេវសមុិន  
ស ្ឋ គរសូហ្វែីតល ភនំេពញ  
ៃថងទី២៨ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 

3 
-េ ក្រសី ប៊ុត េក ៉ ឌី នយកិ ្រកុមហុ៊ន េចង ហ៊្វុង អិនេវសមុិន  
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  ជេភញ វកិត្តិយស ែដលមនវត្តមនន
េពលេនះ ជទីេម្រតី 

ៃថងេនះ ខញុមំនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបត ី និងសូមសែម្តង
ករ ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ចំេពះវត្តមន ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  
ជេភញ វកិត្តិយស ទងំអស់ កនុងកមមវធិីសេមភ ធ្រកុមហុ៊ន េចង ហ៊្វុង អនិេវសមុិន នេពលេនះ។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ េកតសរេសីរ ចំេពះ ករបេងកីត្រកុមហុ៊ន 
ថមីេនះ។ ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ្រកុមហុ៊នេនះ នឹងរមួចំែណកអភិវឌ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈ
ករផ្តល់្របឹក ែផនកចបប ់ និងឱកសវនិិេយគ នងិែស្វងរកៃដគូជូនអនកវនិិេយគទងំកនុង្រសុក នងិេ្រក
្រសុក ឱយចប់េផ្តីមេធ្វី ជីវកមមេ យេជគជ័យ េលីវស័ិយជេ្រចីនែដលមនសកក នុពលេនកមពុជ ជ
ពិេសស វស័ិយអចលន្រទពយ ហរិញញវតថុ  និងេទសចរណ៍។ 

េលីសពីេនះេទៀត ្រកុមហុ៊នេនះ មិន្រតមឹែតជួយទក់ទញទុនវនិិេយគពីបរេទស និងទក់ទញ
អនកេទសចរ និងធុរជនមកកមពុជ ប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំជួយបេងកីនទំនក់ទំនងេសដ្ឋកិចច នងិ
ពណិជជកមមរ ងកមពុជ នងិ្របេទសជេ្រចីន ជពិេសស្របេទសចិន ឱយកន់ែតរងឹមែំថមេទៀត។ 

្រកុមហុ៊នថមីេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងី ចំេពលែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជកពុំងែតមនករទក់
ទញ ែផនកពណិជជកមមនងិវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស េ យ រ្របេទសេនះ មនសថិរភពនេយបយល្អ 
ថ នភពែផនកេសដ្ឋកិចចរសរ់េវកី និងមនេគលនេយបយគ្ំរទដល់ ជីវកមមឯកជន។ 

ម៉យងេទៀត ករបេងកីតទី ន ក់ករ្រកុមហុ៊នថមី េន ជធនីភនំេពញពិតជជំេរសីដ៏្រតឹម្រតូវ ស់ 
េ្រពះ ជធនីភនំេពញជេបះដូងជមជឈមណ្ឌ ល នេយបយ េសដ្ឋកិចច នងិពណិជជកមម ៃន្រពះ ជ

ច្រកកមពុជែដលជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អស្រមប់ករ ន ក់េន និងេធ្វីករ មែបបទំេនីប ជពិេសស
ស្រមប់ជនបរេទស។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កេ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស 
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េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង ងៃវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បចចុបបននេនះ
កមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវសិ័យ
វនិិេយគ ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍។  

កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកិចច ជមធយម ្របមណ 
៧ ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមនករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែត
ធូធរផងែដរ។  

េ យែឡក ជធនីភនំេពញ កំពុងែតរកីលូត ស់ក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមមួយដ៏ទក់
ទញ និងរស់រេវកីែដលមនសកមមភព ជីវកមមយ៉ងមមញឹក។ ជកែ់ស្តង េយងីេឃញីចបស់នឹងែភនក
្រ ប់ មនរមមណីយ ្ឋ ន ស ្ឋ គរ េភជនីយ ្ឋ ន ងលកទ់ំនិញ្រគប់មុខ ផ រទំេនីប សំណង់ធំៗ  
ជពិេសសអគរខពស់ៗ បុរេីគហ ្ឋ នថមីៗ ជេ្រចីនកំពុងែត្រតូវបន ងសង់ និងរកីដុះ លដូចផ តិបេ្រមី
ដល់កររកសីុ ន ក់េន នងិេធ្វីករងរ្របកបេ យផសុខភព។ 

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលមនេគលនេយបយ ចត់ទុកវសិ័យឯកជន ជកបលម៉សីុនរុញកំេណីន
េសដ្ឋកិចច និងករ ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ដល់អនកវនិិេយគបរេទសេ យគម ន្របកន់ជតិ សន៍ និងក ្ត
អំេ យផលេផ ងេទៀត រមួទងំករលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងេលឿន ជពិេសសខងពណិជជកមម 
សំណង់ េទសចរណ៍ ហរិញញវតថុ ទីផ រពលករមនតៃម្លទប នងិចបប់វនិិេយគែដលអនុេ្រគះដល់ធុរកចិច 
េទីបកមពុជកពុំងែតក្ល យជេគលេ ថមីមួយគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុត ពអីនកវនិិេយគកនុង្រសុក និង
បរេទស។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមេលីកទឹកចិត្តឱយ ្រកុមហុ៊ន េធ្វសីកមមភពរបស់ខ្លូនេ យរលូន 
និងបំេពញេបសកកមម និងសកមមភព របស់ខ្លួន្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ និងសូមេគរពេទ ម
ចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ជធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមជូនពរ ដល់្រកុមហុ៊ន េចង ហ៊្វុង អិនេវសមុនិ ទទួលបននូវេជគជ័យ
កនុងភរកិចចរបស់ខ្លួន។ 

ខញុ ំក៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជទំវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វ
កិត្ដិយសទងំអស់សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល ត
េឡយី។                    
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១០. ពិធីសេមព ធសប្ត ហភ៍ពយន្តចិន  
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួ

ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
កនងុពិធីសេមព ធសប្ត ហភ៍ពយន្តចិន 

ៃថងអងគ រ ១៣េ ច ែខបឋមម ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស២៥៦២  
ៃថងទី១០ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ 

3 
- ឯកឧត្តម ហ ៊ុង ប៉ ឯកអគគរដ្ឋទូត ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ 
- េ កជំទវ េភឿង សកុ  រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ 
- េ ក េហ្វង ហុ៊យ (Feng Hui) អគគនយក ៃនវទិយុមិត្តភពកមពុជ-ចិន  
- ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ   
- អងគពិធីទងំមូលជទីេម្រតី! 

ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនមកចូលរមួជមួយឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី អនកនងកញញ  កនុងពិធីសេមព ធេបីក្រពឹត្តករណ៍ សប្ត ហ៍ភពយន្តចិននេពលេនះ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុសូំមសែម្ដងនូវករេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណេ យេ ម ះ
ចំេពះ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ថ នទូត ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន និងវទិយុមិត្តភពកមពុជ-
ចិន ែដលបនខិតខំសហករេរៀបចំ្រពឹត្តករណ៍េនះេឡងីកនុងេគលបំណងអបអរ ទរខួបេលីកទី៦០ ៃន
ចំណងករទូតរ ងកមពុជ និងចិន។  

េលីសពីេនះេទៀត ពិធីេនះក៏មនបំណងផ ព្វផ យវបបធម៌ ជពិេសសវស័ិយភពយន្តែដលកំពុង
ែតរកីចំេរនីរបស់ចិន និងជយួព្រងឹងករផ្ល ស់ប្តូរែផនកវបបធម៌ រ ង្របេទសេយងីទងំពីរឱយកន់ែតជិតសនិទធ
ែថមេទៀត។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កេ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិសជត ិនងិអន្តរជត ិ

យុគសម័យថមី ៃនម អំ ចពិភពេ ក កំពុងបង្ហ ញកន់ែតចបស់ថ ្របេទសចិនកំពុងឈន
េឡងីខ្ល ងំ ទងំកម្ល ងំនេយបយករទូត េយធ និងេសដ្ឋកិចច។ ចិនបនក្ល យជម អំ ចេសដ្ឋកិចច
ទី២ បនទ ប់ពសីហរដ្ឋ េមរកិ េហយីនិនន ករេនះេចះែតបន្តេទមុខគម នឈប់ឈរ។  

្របេទសចិនកំពុងេដរីតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងករអភិវឌ ពិភពេ ក េ យបនផ្តល់ជំនួយ និង
បនប ្ត កទុ់នយ៉ងេ្រចីនកនុងពិភពេ ក រមួទងំកនុង្របេទសអភិវឌ  កំពុងអភិវឌ  នងិ្របេទស្រកី្រក
្រគប់ទ្វីបនន។ េ យែឡកេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ម មតិ្តចិនបន និងកំពុងជួយឧបតថមភគ្ំរទ
ដល់ករអភិវឌ ន៍ និងែថរក ករពរសន្តិភព និងសថរិភព។ េលីសពីេនះវត្តមន ្របជជនចិន ជេទសចរ 
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ជអនកជំនញករ សហ្រគិន និងករប ្ត ក់ទុនវនិិេយគជេ្រចីន កំពុងរមួចំែណកដល់អភវិឌ ្របេទស
កមពុជ។ 

ទំនក់ទំនងរ ងចិន និងកមពុជបនចប់េផ្តីម និងចក់ឫសយ៉ងេ្រជេនកនុង្របវត្តិ ្រស្តដ៏យូរលង់ 
អស់រយៈេពល្របែហល២០០០ ឆន មំកេហយី េបីគិតពីដំេណីរទស នកិចចរបស់េ ក កងំ ៃថ និង
េ ក ជូ យងី ជទូតចិន ែដលបនមកបំេពញទស នកិចចេនកមពុជកនុងសម័យហ៊្វូណន។ េ្រកយមក
េទៀត ក៏មនទស នកិចចរបស់េ ក ជីវ ក្វ ន់ េទកន់ ជធនីអងគរ េ យេ កបនន្ំរតឡប់េទ
កន់្របេទសចិនវញិ នូវករផ ព្វផ យពីវបបធម៌របស់ែខមរ ដូចមនកត់្រ យ៉ងចបស់េនកនុងឯក ររបស់
េ ក ែដលមនចំណងេជីងថ ្របៃពណីរបស់អនក្រសកុេចន ។  

េ្រកយមក េ្រកមករដឹកនរំបស់ សេម្តច្រពះនេ ត្តម សហីនុ និង េ ក្របធន េម៉ 
េសទុង ្របេទសេយងីទងំពីរ កមពុជ-ចិន បនផ រភជ ប់ និងជ្រមុញទំនក់ទំនង ករទូតជមួយគន  
នៃថងទី ១៩ ែខ កកក  ឆន  ំ១៩៥៨ េរៀងរហូតមក ែដលមកទល់េពលេនះមនរយៈេពល៦០ឆន គំត់។  

កិចចសហ្របតិបត្តកិរេទ្វភគី្រតូវបនេលីកកមពស់េនះ េទជ «ភពជៃដគូយុទធ ្រស្ត្រគប់្រជងុ
េ្រជយ» ចប់ពីឆន  ំ២០១០ មក។ កមពុជែតងែតគ្ំរទនេយបយករបរេទសចិន ជពិេសស េគលន
េយបយចិន ែតមួយ និងគំនិតផ្តួចេផ្តមីស្តីពី “ករផ្តួចេផ្តីមគំនិត ែខ ្រក ៉ ត់ និងផ្លូវ”។ 

ទំហពំណិជជកមមសរុបរ ងកមពុជ នងិចិនបនេកីនេឡងីយ៉ងឆប់រហ័ស។ ចិនជ្របេទស
វនិិេយគធំជងេគបំផុតេនកមពុជ។ េនឆន ២ំ០១៧ េភញ វេទសចរចិនមកទស នកមពុជមនចំនួន
្របែហល ១ ននក់។ 

េ យែឡក េនកនុងែផនកហរិញញបបទនេដីមបកីរអភិវឌ កមពុជបនទទួលជំនួយអភិវឌ ផ្លូវករ ទងំ
ជំនួយឥតសំណង និងកមចីពី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិនចនំនួ៤,២ ប៊ី នដុ ្ល រឤេមរកិ គិត្រតឹមែខ 
កុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ េនះ េដីមបអីភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត កសិកមម សុខភបិល និងអបរ់ ំ។  

េនះគឺពិតជទំនក់ទំនងជមិត្តភព និង្របវត្តិ ្រស្តដ៏យូរលង់ និងមនតៃម្លមិនឤចកត់ៃថ្លបន
រ ង្របេទស និង្របជជនទងំពីរ។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង ងៃវ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល
មនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជនយករដ្ឋម្រន្តី បចចុបបននេនះកមពុជទទួលបននូវ
សថិរភព សន្ដិសុខ សថិរភពនិងសន្តិភព និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ។ េ យែឡកវសិ័យវបបធម៌ ែដល
មនវសិ័យភពយន្តផងែដរក៏កំពុងរកីចំេរនីជលំ ប់។  

េទះជកមពុជ ធ្ល ប់បនឆ្លងកត់ដំ ក់កលដ៏លំបកកនុងសម័យកល្របល័យពូជ សន៍ ែខមរ
្រកហមក្តី វស័ិយភពយន្ត្រតូវបនក ងេឡងីវញិជបេណ្តី រៗ នងិកន់ែតទទួលបនករនិយមចូលចិត្តពី
ទស និកជន។  

ខញុ ំសងឃមឹថ សប្ត ហ៍ភពយន្តចិន ែដលមនរយៈេពល៦ៃថង ចប់ពីៃថងទី ១០ដល់ ១៥ កកក  នឹង
នមំកនូវផទ ងំទស នីយភពែផ្លកៗ ែដលបង្ហ ញពីដំេណីរេរឿងែដលេពរេពញេទេ យរសជតិ ៃនចណីំ
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រមមណ៍ល្ៗអ  រមួនឹងបេចចកេទសថត ករបង្ហ ញពីេទសភព ជីវភពពិតរបស់្របជជនចិន នងិឆ្លុះបញច ងំ
ពីអតថន័យអបរ់ ំបង្ហ ញពីវបបធម៌ ្របៃពណីរបស់ចិនជូនទស និកជនកំ ន្តជមិនខន។  

េលីសពីេនះ ្រពឹត្តិករណ៍េនះនឹងនមំកនូវេមេរៀន នងិបទពិេ ធន៍ល្ៗអ ជូនអនកជំនញ ផលតិករ 
សិលបៈករ និងអនកេសន វសិ័យភពយន្តេនកមពុជ។ 
 ជទីបញច ប់ ខញុ ំសូមជូនពរ ដល់្រពឹត្តករណ៍សប្ត ហ៍ភពយន្តចិន ទទួលបនេជគជ័យ។ ខញុ ំក៏សូម
ជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់
សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។                    
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១១. ពិធីសេមព ធគេ្រមង អភិវឌ ន៍រមមណីយ ្ឋ នវីសនីរសីតសុធីី   
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី 

រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ  
និងអធិករកិចច 

កនងុពិធីសេមព ធគេ្រមង អភិវឌ ន៍រមមណីយ ្ឋ នវីសនរីសីតសុធីី  
(Wisney Resort City)  

3 
មជឈមណ្ឌ លពិព័រណ៍េកះេព្រជ 

(ៃថងទី ែខ២០ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៨) 
 
ឯកឧត្ដម េថង ខុន រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងេទសចរណ៍ 
េ ក (Dato Sri Lim Chia Loon) ្របធន្រកុមហុ៊ន SV International 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិស ទងំអស់ 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជអធិបតី ជមួយឯកឧត្ដម 
េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  េភញ វកិត្ដិយសជតិ នងិអន្តរជតិទងំអស់ កនុងពធិី
សេមព ធគេ្រមងអភិវឌ ន៍រមមណីយ ្ឋ នវសីនីរសីតសុីធី (Wisney Resort City) ែដលមនទី ងំេន
្រកុង្រពះសីហនុ  ៃនេខត្ដ្រពះសីហនុ ។ 
 គេ្រមងដ៏ធំ រមួមនរមមណីយ ្ឋ នកម ន្តទឹក (water theme park) ស ្ឋ គរ និងកសុីណូ 
ផ រទំេនីប សួនចបរ ឱទយនលំែហរកយ ផ្លូវ និងឧទយនវបបធម៌ ្រពះវ ិ រជេដីម នឹងបដសិណធិ េន្រកុង
្រពះសីហនុ កនុងេពលដខ៏្លីខងមុខេនះ។ ជមួយនឹងទុនវនិិេយគសរុបរហូតដល់េទជងមួយពន់ ន
ដុ ្ល  គេ្រមងេនះពិតជទក់ទញេទសចរ ទងំកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុកឱយមកទស នេខត្ត្រពះសីហនុ 
និងរមួចំែណកអភិវឌ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជពិេសសេខត្ត្រពះសីហនុឱយកន់ែតេជឿនេលឿនែថម
េទៀត។ េនះក៏ករឆ្លុះបញច ងំនូវជំេនឿេជឿជក់ ពីអនកវនិិេយគបរេទស េលី្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដល
មនសុខសន្តិភព សថិរភពនេយបយ និងករអភិវឌ ន៍យ៉ងឆប់រហ័ស។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី
 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង នងិ ងៃវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល
ដឹកនេំ យសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
បចចុបបននេនះ្របេទសេយងីទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ នងិសន្តិភព នងិធនបនសន្ដិសុខេសប ង 
នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ។  
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 កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកិចច ជមធយម ្របមណ ៧ 
ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជន េយងីមនករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរ
ផងែដរ។េ យែឡក វស័ិយេទសចរណ៍ ក៏កពុំងរកីចំេរនីយ៉ងខ្ល ងំ។ េ យមន្របព័នធេហ ្ឋ រចនសមព័នធ 
ផ្លូវថនល់ ែដល្រតូវបន ្ដ រេឡងីវញិឲយកន់ែតទំេនីប នងិជប់្របទក់្រក គន េនពសេពញ្របេទស  
េធ្វីឲយករេធ្វីដំេណីរនិងដឹកជញជូ ន កន់ែតងយ្រសួល។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈយុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី៣ េដីមបកីំេណីន ករងរ 
សមធម៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជ បនចត់ទុកវស័ិយឯកជនជកបលម៉សុនី ៃនករអភិវឌ ន៍ និងបន
បងកលកខណៈងយ្រសួល និងជ្រមុញវស័ិយឯកជនឲយលូត ស់េដីមបរីមួចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម។ 
 ជករពិត ករអភិវឌ ន៍េទសចរណ៍េនេខត្ត្រពះសីហនុ េនមនករ្របឈម េ្រចីនដូចជ៖ កង្វះ
ធនធនមនុស  ខ្វះរមណីយ ្ឋ នកំ ន្ត េហ ្ឋ រចនសមព័នធេនទន់េខ យ និងកង្វះករផ ព្វផ យ
ជេដីម។ 
 េទះជយ៉ងេនះក្តី េ្រកយករេបីកទូ យទីផ រ និងករ ្វ គមន៍ ករវនិិេយគពីបរេទសរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល េខត្ត្រពះសីហនុមនកររកីចំេរនីយ៉ងខ្ល ងំក្ល  ជពិេសសវស័ិយេទសចរណ៍។ ជក់ែស្តង 
េយងីេឃញីករ ងសង់រមមណីយ ្ឋ ន ស ្ឋ គរ និងកសីុណូ េន្រកុង្រពះសីហនុពិតជមនសនទុះ 
ខ្ល ងំក្ល ស់។ ចំែណកវស័ិយអចលន្រទពយ ដធី្លី នងិផទះសែមបង ក៏មនករលូត ស់និងមនទីផ រ
យ៉ងល្អ។ 
 ករសេ្រមចចិត្តេបីករមមណីយ ្ឋ ន េនទីេនះ ពិតជជំេរសីដ៏្រតឹម្រតូវ េ្រពះេខត្ត្រពះសីហនុ ្រតូវ
បនេគចត់ទុកថជ រះទិសភគនីរតី ៃន្របេទសកមពុជ ែដលេពរេពញេទេ យសក្ត នុពល ែផនក
ឧស ហកមម និងេទសចរណ៍ ជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អ ជប់មត់សមុទទដ៏្រសស់ ្អ ត មនកំពង់ែផរ
អន្តរជតិ និងមន កសយន ្ឋ នអន្តរជតិ ែដលមនសក្ត នុពលេសដ្ឋកិចច និងពណិជជកមមដ៍សំខន់
របស់កមពុជ។ ដូេចនះេភញ វេទសចរជតិនិងអន្តរជតិជេ្រចីនពិតជេចញចូល នងិ ន ក់េន្រកុង្រពះសីហនុ
េនះេ្រចីន និងចូលស្រមក និងកំ ន្តេនទីេនះេ្រចីនជមិនខន។ 
 ខញុ ំសងឈមឹយ៉ងមុតមថំ រមមណីយ ្ឋ នវសីនីរសីតសីុធី (Wisney Resort City) ពតិជជួយបំេពញ
កង្វះខតកែន្លងកំ ន្ត នងិ ន ក់េនរបស់េភញ វេទសចរណ៍េនេខត្តេនះ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិសទងំអស់ 
 េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏មនតៃម្ល និងឱ រកិេនះ ខញុ ំសូមេសនីដល់្រកុមហុ៊នែដលជមច ស់គេ្រមងដ៏ធំេនះ 
សូមអនុវត្តករ ងសង់ និងេធ្វី្របតិបត្តិករ ជីវកមម េ យេគរព មចបប់ នងិលិខតិបទ ្ឋ ន ជ
ធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 ម៉យេទៀត ្រកុមហុ៊ន្រតូវផ្តល់េស ្របកបេ យគុណភព និងតៃម្លសមរមយែដល ចទទួលយកបន 
េ យគតិពីផល្របេយជន៍ និងកិត្តិស័ពទរយៈេពលយូរអែង្វង។ ្រកុមហុ៊ន្រតូវេធ្វីយ៉ង កុឲំយខូចេឈម ះ 
និងកិត្តិយស េ យបំេរអីតិថិជនឱយបនល្អ េធ្វីយ៉ង ឲយេគមកកំ ន្តម្តងេហយី និង្រតឡប់េទវញិ
េ យនយំកនូវករេពញចិត្ត និងអនុស វរយីល៍្ៗអ  និងមនបណំងមកម្តងេទៀត ឬជយួផ ព្វផ យ
បន្តឲយមិត្តភ័្រក និងញតសិន្ត នមកកំ ន្តនិង ន ក់េនេទៀត។ 
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 ករអភិវឌ ន៍វសិ័យេទសចរណ៍ មិន ចេធ្វីេឡងីែតឯកឯងបនេទ េពលគឺ្រតូវអភិវឌ ជអន្តរវសិ័យ 
ែដលពក់ព័នធជេ្រចីន ដូចជេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សន្តិសុខ និងសុខភិបល ជេដីម ដូេចនះ្រកុង្រពះសីហនុ 
្រតូវជំរុញឲយមនករកីចេ្រមីនែថមេទៀត ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ្របព័នធផ្លូវគមនគមន៍ អគគិសនី 
ទូរគមនគមន៍ សួនចបរ ទីកំ ន្ត ធរណៈ និង្រតូវធនឲយបននូវសន្ដិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ជូន
េទសចរ។ល។  
 ខញុ ំសូមផ្ត េំផញី និងរលឹំកដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ េខត្ត្រពះសីហនុ ជពិេសស អភិបល្រកុង
្រពះសីហនុសូមបន្តករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសស ចំេពះបញ្ហ សន្តិសុខ អនម័យ និងេ ភ័ណភព
ទី្រកុង។ ជញ ធរ រមួជមួយ្របជពលរដ្ឋ្រតូវេរៀបចំឲយមនចិេញច ីមថនល់ស្រមប់មនុស េដីរ េរៀបចំឲយមន
សួនចបរ ធរណៈ និងសំ តកំុឲយមនស្រមម និងដីហុយ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិសទងំអស់ 
 ជថមីម្ដងេទៀត ខញុ ំសូមសែម្ដងករេកតសរេសីរ េ យេ ម ះដល់្រកុមហុ៊នអភិវឌ ទី្រកុងរមមណីយ ្ឋ ន
វសិនី (Wisney Resort City Development Co.Ltd, WRCD) ែដលមនមច ស់ភគហុ៊ន គ ឺ េអសវ ី
(SV International) នងិ េអអឹមសីុ (AMC International) មកពី្របេទសម៉េឡសុី និង្របេទសចិន 
បនសេ្រមចចិត្តដ៏្រតឹម្រតូវ កនុងករប ្ត ក់ទុនរូមគន អភិវឌ វស័ិយេស កមមេទសចរណ៍ និងកំ ន្ត េន
េខត្ត្រពះសីហនុ។  
 ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំេជគជ័យែផនកេស កមម របស់្រកុមហុ៊នពិតជរមួចំែណករក សថិរភព 
និងកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់ចំណូល និងឱកសករងរ ដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ
ចបំច់កនុងករកត់បនថយភព្រក្ីរក។  េលីសពីេនះេទេទៀត ក៏ជកររមួចំែណកកនុងករងរនគរូបនីយកមម 
និងករអភិវឌ ន៍េខត្ត្រពះសីហនុ និងកត់បនថយករេធ្វីចំ ក្រសុកេទរដ្ឋធនីភនំេពញ នងិេទ្របេទស
ជិតខងផងែដរ។ 
 ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ្រកុមហុ៊ន ្រកុមហុ៊នអភិវឌ ទី្រកុងរមមណីយ ្ឋ នវសិនី សូមទទលួបននូវេជគជ័យ 
កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន និងសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង
កញញ  នងិេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់នូវពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល ត
េឡយី។ 
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១២. ពិធីបិទកិចច្របជំុបូកសរបុលទធផលករងរ េបះេឆន តេ្រជើស ងំ
តំ ង ្រស្តនីតិកលទី៦ 

សនុទរកថ 
របសេ់ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន សមជិក 

គណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ត ល ្របធន្រកមុករងរថន ក់ក ្ត ល 
ចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង 

ែថ្លងកនងុពធិីបិទកិចច្របជំុបូកសរបុលទធផលករងរ 
េបះេឆន តេ្រជើស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៦ 

(ៃថងទី១៨ ែខសី  ឆន ២ំ០១៨) 
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- គណៈអធិបតី ! 
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ្រកុមករងរគណបក  ចុះជួយេខត្ត-្រសុក-
្រកុង-ឃុ-ំសងក ត់ 

- េ ក េ ក្រសីសមជិក សមជិកអងគ្របជុំទងំអស់នេពលេនះ  
 កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ត ល គណបក ្របជជនកមពុជ និងកនុងនម្រកុម
ករងរគណៈកមម ធិករក ្ត លចុះជយួេខត្ត ្វ យេរៀង និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវទឹកចតិ្ត
េ មនស រកី យ និងសូមអរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក
្រសី្រកុមករងរគណបក ចុះជួយេខត្ត-្រសុក-្រកុង-ឃុ-ំសងក ត់ទងំអស់ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួ កនុងកិចច
្របជុំបូកសរុបលទធផល ៃនករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ ៃនេខត្ត ្វ យេរៀងនេពល
េនះ។ 
 ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ ចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី
្រកុមករងរថន ក់ក ្ត ល ថន ក់េខត្តែដលបនចុះជួយផទ ល់ មប ្ត មូល ្ឋ ន្រសុក-្រកុង-ឃុ-ំសងក ត់ 
និងគណបក  ្រគប់ថន ក់ែដលបនយកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត ធនធន សមភ រៈ ថវកិជួយគ្ំរទយ៉ងសកមម 
្រគប់សកមមភព មមូល ្ឋ នននទូទងំេខត្ត សេ្រមចបនេជគជ័យជបន្តបនទ ប់ រមួចំែណកេធ្វីឱយេខត្ត
្វ យេរៀងេយងីទទួលបនជ័យជំនះភ្លូកទឹកភ្លូកដ ី  កនុងករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកល

ទី៦ នៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ កន្លងេទថមីៗ េនះ។ 
 
គណៈអធបិត ីនិងអងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត ី! 
 ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្តនីតិកលទី៦ នៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ បន 
្រប្រពឹត្ត េទេ យេជគជ័យ េ យមនករយិល័យេបះេឆន តមនចំនួន ២២.៩៦៧ ករយិល័យ  និង 
មនគណបក នេយបយែដលបនចុះបញជ ី និង ក់េបកខជនឈរេឈម ះ េបកខជន្របកួត្របែជងចំនួន 
២០ គណបក  ែដលមនករេកីនេឡងី េបីេ្របៀបេធៀបនឹងករេបះេឆន តេ្រជសី ងំតំ ង ្រស្ត 
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នីតិកលទី៥ ឆន ២ំ០១៣ ែដលេពលេនះ មនែតគណបក ចំនួន៨។ មនភន ក់ងរគណបក  នេយបយ 
នន្របមណជិត ៩០.០០០ នក់ អនកសេងកតករណ៍ជតិ មកពីសមគម នងិអងគករនន្របមណ 
៨០.០០០ នក់ និងមនអនកសេងកតករណ៍ អន្តរជតិចំនួន ២២០ នក់មកពី ៥២ ្របេទសបនមក
សេងកតករណ៍ ។  
 លទធផលផ្លូវកររបស់គជប ចុះៃថងទី ១១សី  ឆន ២ំ០១៨ បនបញជ កថ់ ្របជពលរដ្ឋ ែដល
មនសិទធិេបះេឆន តសរុបទូទងំ្របេទស មនចំននួ ៨.៣៨០.២១៧នក់ កនុងេនះ៦.៩៥៦.៩០០ នក់ 
េសមីនឹង៨៣,០២ភគរយបនេទេបះេឆន ត។ កនុងសេម្លង សរុប ៦.៩៥៦.៩០០ មនេឆន តបនករសរុប 
៦.៣៦២.២៤១ និងមិនបនករសរុប៥៩៤.៦៥៩ (េសនីនឹង ៨.៥៥ភគរយ)។ ជលទធផល គណបក
េយងីទទួលបនសេម្លង៤.៨៨៩.១១៣ (េធៀបនឹងសន្លឹកេឆន តបនករ)សរុបគិតជភគរយ ៧៦,៨៥ 
ភគរយ ែដលេធ្វីឱយេយងីទទួលបនអសនៈរដ្ឋសភទងំ១២៥។ 
 េ យែឡក េនេខត្ត ្វ យេរៀងមន្របជពលរដ្ឋកនុងបញជ ីរេបះេឆន តចំនួន៣៥២.០៦១ នក់ កនុង
េនះបនេទេបះេឆន តសរុប ៣០៦.៤៤៧ នក់ េសមីនឹង៨៧,០៤ ភគរយ។  សន្លកឹេឆន តបនករ មន
ចំនួន ២៨៤.៧២៨ សេម្លង មិនបនករចំនួន ២១.៧១៩ សេម្លង េសមីនឹង៧,០៩ភគរយ។ គណបក
េយងីទទួលបនសេម្លង២២៩.២០៩ េធៀបនឹងសន្លឹកេឆន តបនករ េពលគឺេសមីនឹង៨០,៥០ ភគរយ។ 
 មរយៈលទធផលខងេលី េខត្តេយងីបនទទួលេជគជ័យធំេធង ស់ េ យអ្រ អនកេបះ
េឆន តគ្ំរទគណបក េយងី មនេលីសពីអ្រ ទូទងំ្របេទស ទងំអ្រ េទេបះេឆន ត សន្លឹកេឆន តបនករ 
និងករគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជ។ 
 កនុងេពលេបះេឆន ត អនកសេងកតករណ៍ជតិ នងិអន្តរជតិបន ម នពនិិតយដំេណីរករេបះ
េឆន តេ យម៉ត់ចត់ ចបព់ីេពលេបីកហបឹេឆន ត េបះេឆន ត និង បស់ន្លឹកេឆន ត។   
 េ្រកយពីករេបះេឆន ត ប ្ត រ ្ឋ ភិបល អងគករអន្តរជតិនិងអងគករជតិជេ្រចីន បន យតៃម្ល 
និងសននិ ្ឋ នជរមួថ ដំេណីរករេបះេឆន តបន្រប្រពឹត្តេទេ យេសរ ី យុត្តិធម៌ គម នអំេពហីងិ  គម ន
ករគំ មកំែហង មនតម្ល ភព និងមនករចូលរមួពីសំ កភ់គីពក់ព័នធ ្រសប មេគលករណ៍ៃន
លទធ្ិរបជធិបេតយយ និង្រសប មឆនទៈ្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី
 េទះជករេបះេឆន តសកលឆន  ំ ២០១៨េនះទទលួបនេជគជ័យ េហយីគណបក េយងីឈនះ
ច់ក្តី ក៏មនកម្ល ងំ និងចលនមួយចំនួន មនិសបបយចិត្តេឡយី។ ពកួ្របឆងំ និងពួកបរេទសែដលមន

និនន ករ្របឆងំបនេ្របី្របស់្រគប់ឧបយកល េដីមបបីំផ្ល ញដំេណីរករេបះេឆន ត ម្រគប់វធិីទងំអស់ 
ងំពីមុនេពល កនុងេពល និងេ្រកយេពលេបះេឆន ត។ ពកួេគបនេឃសនមិនឱយ្របជជនេទេបះ

េឆន ត ្រពមទងំញុះញង់ឱយ្របជជនេធ្វីសកមមភព ត ៉  អុកឡុក រខំនកនុងសភពជរូបភពតូច ច រចួ
ព្រងីកឱយធំ កនុងេគលេ បេងកីតឱយេទជច ចល េដមីបបីេងកីតឱយមនអំេពីហងិ កនុងសងគម។ 
 ពួកេគបនេឃសនម្តងេហយីម្តងេទៀតអំពី អ្វីែដលេ ថ “ករ ក់សមព ធខងនេយបយ និង
ករទូត” និងករ ក់ទណ្ឌ កមមេសដ្ឋកិចច ករបងកក្រទពយសមបតិ្ត ។ល។ ែដលសំេ ញុះញង់ បេញឆ ះកំហងឹ
្របជជនឱយ្របឆងំ ជរ ្ឋ ភិបល និងគណបក ្របជជនកមពុជ។ េយងីកតស់មគ ល់េឃញីថ ែផនករ
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របស់ពួកេនះ បនសហករគន ជ្របព័នធ មនភពសីុសង្វ ក់ និង្របទក់្រក គន ។ ប៉ុែន្តលទធផលៃន
ករេបះេឆន តែដលេកីតេចញពីឆនទៈ របស់្របជជនកមពុជបន បនផទុយ្រសឡះ ពីកររពំឹងទុករបស់ពួក  
និងបនេធ្វីឱយែផនករ ដ៏េខម កខ្វក់ទងំអស់ទទួលប ជ័យយ៉ងធងន់ធងរជទីបំផុត។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី
 េយងីបនអនុវត្ត មេសចក្តីសេ្រមចេលខ ៨៨៧/១៨ សស.គក ចុះៃថងទី២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ 
របស់គណៈអចិៃ្រន្តយ ៍ គណៈកមម ធិករក ្ត ល ស្តីពីែផនករេឆព ះេទកន់ករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ
តំ ង ្រស្តនីតិកលទី៦ េ យេជគជ័យេទ មែផនករែដលបនេ្រគងទុក។ 
 ្រកុមករងរគណបក ចុះជយួេខត្ត-្រសុក-្រកុង-ឃុ-ំសងក ត់ េយងី បនបំេពញករងរយ៉ងសកមម 
េនមូល ្ឋ ន ទងំមុនេពលយុទធនករេឃសន និងកនុងេពលយុទធនករេឃសនរមួន៖ 

 ផ ព្វផ យេគលនេយបយ របស់គណបក ្របជជនកមពុជ ពិេសស េសចក្តីសេ្រមច ៃន
ម សននិបតវ ិ មញញតំ ងទូទងំ្របេទស  និងេគលនេយបយ ១១ ចំណុច។ 

 ចុះេធ្វីករយ៉ងស្រ ក់ស្រ េំនមូល ្ឋ ន មករចត់ ងំរបស់បក  េ យបនបរចិឆ គ
ទងំេពលេវ  ធនធនផទ ល់ខ្លួន មរយៈករចុះជួប សំេណះសំ លផទ ល់ មខនងផទះ
្របជជន និងេ ះ្រ យបនទន់េពលេវ នូវសំណូមពរ ននរបស់ពលរដ្ឋ ។ 

 ចូលរមួបំេពញកង្វះខតរបស់្របជជន ជពិេសសក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្តេលី្រគប់
វសិ័យ ។ 

 ព្រងឹង និងព្រងីកសមជិកគណបក  េផទ ងផទ ត់ទិនននយ័ តួេលខបនម៉ត់ចត់ នងិជួយបំេពញ 
ឯក របញជ ក់អត្តសញញ ណស្រមប់ករេបះេឆន ត ។ 

 ចុះពិនិតយពយបលជំងឺជូន្របជពលរដ្ឋ ពីសំ ក់្រកុម្រគូេពទយសម័្រគចិត្តរបស់គណបក
េយងី។ 

 ្របរពធពិធីេបីក-បិទយុទធនករេឃសន និងករចូលរមួដែង្ហកបួនយ៉ងេ្រចីនកុះករពីសំ ក់
សមជិក សមជិកគណបក ។ 

 រមួកម្ល ងំជមួយយុវជនគណបក ទូទងំេខត្ត រមួសហករជមួយ្រកុមករងរ គណបក ្រគប់
លំ ប់ថន ក់ចុះេឃសន ម្រគប់រូបភព ជពិេសស ករបេ្រងៀនគូសសន្លឹកេឆន ត។ 

 អងគ្របជំុេយងីៃថងេនះ បនេធ្វីករ យតៃម្ល និងសននិ ្ឋ នយ៉ងចបស់ ស់្រតឹម្រតូវនូវចំណុចខ្ល ងំ 
ចំណុចេខ យ ែដលេយងីដក្រសង់បទពិេ ធន៍ ស្រមប់ករព្រងឹងករងររបស់េយងីបន្តេទៀត។  
 រមួជមួយទិសេ ែដលបនេលីកេឡងី កនុងរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលេបះេឆន ត េ្រជីស ងំ
តំ ង ្រស្តនីតិកលទី៦ ខញុ ំសូមឱយ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េម ្ត បន្តយក
ចិត្តទុក ក់េទ្វរដងបែនថមេទៀត កនុង ម រតីទទួលខុស្រតូវនូវកិចចករមួយចំនួនដូចខងេ្រកម ៖ 

1. ្រកុមករងរគណបក  ចុះជួយេខត្ត-្រសុក-្រកុង-ឃុ-ំសងក ត់ នងិគណៈកមម ធិករគណបក  
្រគប់ថន ក់ ្រគប់ែផនក្រតូវបេងកីនសកមមភពេទ្វរដង្រតូវរក ្រប្រកតីភពៃនករងរដូចធ្ល ប់បន 
អនុវត្តេនមុនករេបះេឆន ត េហយីបន្តអនុវត្តករពរ ចិញច ឹមចលនេនមូល ្ឋ ន នងិែថ្លង
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អំណរគុណ ចំេពះអនកេបះេឆន តឱយគណបក  េដីមបែីថទពំ្រងឹងកម្ល ងំគ្ំរទ របស់
គណបក ។ 

2. ្រគប់គណបក ្រសុក-្រកុង្រតូវេធ្វីករបូកសរុបលទធផលករងរេបះេឆន ត និង យតៃម្ល ដក
ពិេ ធន៍ ឱយបនចបស់ ស់ េដីមបជីមូល ្ឋ នក ងែផនករព្រងឹង គណបក រហូតដល់
ករេបះេឆន តេ្រកយៗេទៀត។ 

3. ព្រងឹងសមគគីភព ឯកភពៃផទកនុងឱយកន់ែតស្អិតរមួត។ 
4. ្រគប់ែផនក ្រគប់ថន ក់្រតូវធនសកមមភពជធមម  ៃនរដ្ឋបល្រគប់ថន ក់កនុងករផ្តល់េស ្រគប់ 
យ៉ងជូន្របជជន ដូចជករែថរក សថិរភពសន្តិសុខស ្ត ប់ ធរណៈ ករព្រងឹងភូមិ-ឃុ ំ
មនសុវតថិភព ករជួយ្របជជន េលកីរងរបងកបេងកីនផល ករទប់សងក ត់បតុភពអសកមម 
េផ ងៗ និងករែថទសុំខភពជូន្របជពលរដ្ឋ ។ 

5. ្រតូវរមួគន េធ្វីបចចុបបននភពសមជិកគណបក  ឱយបនចបស់ ស់ ក្ត ប់មុខសញញ អនកមិនបន
េទេបះេឆន ត ឬេបះេឆន តឲយគណបក ដៃទ។ 

6. ្រតូវខិតខំេដីរ ម េគលករណ៍ែណនរំបស់គណបក ែដលគណបក ឈនះេឆន ត េ យមន
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ ្របធនបក  និងជនយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
ជរ ្ឋ ភិបល ណត្តិទ៦ី និង្រតូវមនជំេនឿថ គណបក េយងីែតងែតទទួលបនជ័យជំនះ
ជេរៀងរហូត។ 

7. ្រតូវខិតខំបំេរ្ីរបជពលរដ្ឋ ឱយបនកន់ែត្របេសីរ ជពិេសសករផ្តល់េស កមម ធរណៈ។ 
 ជថមីម្តងេទៀត កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ត ល កនុងនម្រកុមករងរ ថន ក់
ក ្ត លចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង និងកនុងនមខ្លួនខញុផំទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និងែថ្លង 
អំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ្រកុមករងរ 
្រគប់ថន ក់ គណៈកមម ធិករគណបក ្រគប់ថន ក់ និងយុវជន ស.ស.យ.ក ែដលបនយកអស់កម្ល ងំកយ
ចិត្ត បរចិច គថវកិ សមភ រៈផទ ល់ខ្លួន កម្ល ងំចិត្ត និងកម្ល ងំកយ ចូលរមួចំែណក្រគបស់កមមភពេន
មូល ្ឋ ន ឈនេទសេ្រមចបនេជគជ័យយ៉ង្រតចះ ្រតចង់ជូនគណបក ្របជជនកមពុជ េខត្ត
្វ យេរៀង ។ 

 ជទីបញចប់ សូម្របសិទធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រស ី សូម 
្របកបេទេ យពុទធពរ ០៤ ្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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១៣. ពិធី្របកសចូលកន់តំែណង ្រកុម្របឹក សមគមសភពណិជជកមម
ចិន េខត្តហូ ន្របចេំនកមពុជ ណត្តិទី២ 

សនុទរកថ  
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសងួទំ

នក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  
កនងុ”ពិធី្របកសចលូកន់តំែណងៃន្រកមុ្របឹក សមគមសភពណិជជកមមចិន 

េខត្តហូ ន្របចេំនកមពជុ ណត្តទិី២” 
ជធនីភនំេពញ ៃថងេ  ១៣េកីត ែខភ្រទបទ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស២៥៦២ 

្រតូវនឹងៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
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-េ ក្របធនសមគមសភពណិជជកមមចិន េខត្តហូ៊ ន ្របចេំនកមពុជ 
-េ ក េ ក្រសី តំ ង ថ នទូតចនិ ្របចេំនកមពុជ 
-េ ក េ ក្រសីេភញ វកិត្តិយសែដលមនវត្តមនេនទីេនះទងំអស់ 
 ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកីជខ្ល ងំ េ យបនមកចូលរមួ ជអធិបតី កនុងពិធី្របកសចូល
កនត់ំែណង ៃន្រកុម្របឹក សមគមសភពណិជជកមមចិន េខត្ត ហូ ន ្របចេំនកមពុជ ណត្តិទី២ ៃថង
េនះ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមសែម្ដងករអបអរ ទរយ៉ងកក់េក្ដ ចំេពះដំេណីរកររបស់
សភពណិជជកមមេខត្តហូ នេន្របេទសកមពុជ។  

ខញុ ំក៏សូមអបអរ ទរេ ក Wu Guang Hua ែដលមនទទលួតំែណងជ្របធន្រកុម្របឹក
សមគមសភពណិជជកមមកនុង ណត្តទិីពីរេនះ។ 
 ចំណងមតិ្តភពរ ង ្របេទសេយងីទងំពីរបនចប់េផ្តីម ងំពីយូរយរ ស់មកេហយី។ េន
សតវត ទី៣ អគគរដ្ឋទូតចនិ េ ក Teng Tai បន្រកប់បងគំគល់្រពះករុ សម័យហ្វូណន។ េ្រកយមក
អគគរដ្ឋទូតរបស់ចិនេ ក ជី ក្វ ន់ ក៏បនេធ្វីទស នកិចចេន្រប ទអងគរវត្ត និងបនសរេសរជឯក រ
មួយេរៀប ប់ពីសម័យេនះផងែដរ។  

េនៃថងទី១៨ ែខកកក  ឆន ១ំ៩៥៨ ្របេទសទងំពីរបនចប់េផ្តីមបេងកីតទនំក់ទំនងករទូតជ
ផ្លូវករ។ រហូតមកដល់បចចុបបនន ចំណងមិត្តភពកមពុជចិនបនឆ្លងកត់ដំេណីររមួគន រយៈេពល៦០ឆន មំក
េហយី។  

កនុងរយៈេពល៦០ឆន េំនះ ្របេទសេយងីជមិត្តដ៏េ ម ះ្រតង់ែដលមនភពេជឿជក់ ជួយគន េទវញិ
េទមក ជបងប្អូនរមួសុខរមួទុកខ នងិជៃដគូសហករដ៏ល្អេ យឈរេលីេគលករណ៍េសមីភព និង
យុទធ ្រស្តឈនះៗ។ 
 មែដលខញុ ំដឹង េខត្ត ហូ ន ជេខត្តដ៏្រសស់ ្អ តមន្របវត្តិ ្រស្តដ៏យូលង់ និងកជ៏តំបន់
ែដលមនវរិជនដ៏អ ច រយជេ្រចីន។  
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ករបេងកីតសភពណិជជកមមេខត្តហូ ន េនកមពុជពិតជបនភជ ប់ក្តីសងឃមឹយ៉ងមុតមថំនឹង
នយំកមកនូវវបបធម៌ដ៏ល្អឯករបស់ចិន ជពិេសសេខត្តហូ នមកកន់កមពុជេដីមបផី្ល ស់ប្តូបទពិេ ធន ៍
និងនយំកទុនវនិិេយគមកកមពុជេដីមបរីមួចំែណកអភិវឌ កមពុជឱយកន់ែតរកីចេ្រមីនេទមុខ។  

ខញុ ំសូម ្វ គមន៍ចំេពះករវនិិេយគ របស់េខត្តហូ ន េនកមពុជ នងិសូមសនយថ នឹងជួយផ្ដល់
នូវករគ្ំរទ និងស្រមួលកិចចករដល់អនកវនិិេយគចិន ដូចែដល ចេធ្វីបន។ 
 ជចុងបញច ប់ ខញុ ំសូមជូនពរ ដល់ថន ក់ដឹកន្ំរកុម្របកឹ  ៃនសមគមសភពណិជជកមមេខត្ត
ហូ នេនកមពុជ អណត្តិទី២ សូមទទួលបនេជគជ័យ និងសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសីទងំអស់ សូមជួប្របទះពុទធពរទងំ៤ ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ កុំបីេឃ្ល ង
ឃ្ល តេឡយី។  
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១៤. ពិធីសេមព ធស្តបូមិត្តភពកមពុជ-េវៀត ម និងសមិទធផលមួយ
ចំនួនេខត្តែកប 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

និងជអន្ុរបធន្រកុម្របឹក ជតិរណសរិ មគគី អភិវឌ ន៍មតុភូមិកមពុជ 
កនងុពិធីសេមព ធ ក់ឱយេ្របើ្របសជ់ផ្លូវករស្តបូមតិ្តភពកមពជុ-េវៀត ម 

និងសមិទធផលមួយចំនួនេខត្តែកប 
េនសួនឧទយនសេម្ដចេតេជ ហុ៊ន ែសន េខត្តែកប 

ៃថងេ រ ៍១១េកីត ែខអស ុជ ឆន ចំ សំរទឹធស័ិក ព.ស២៥៦២ 
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-សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេមគណេខត្តែកប និង្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទ ី
េគរពសកក រៈ! 

-ឯកឧត្តម ែកន ស ថ  អភិបល ៃនគណៈអភិបលេខត្តែកប និងជ្របធនគណៈ 
កមម ធិកររណសិរ មគគី អភិវឌ ន៍មតុភូមិកមពុជេខត្តែកប 

-ឯកឧត្តម Nguyen Dac Tuan អគគរដ្ឋទូតេវៀត ម ្របចកំមពុជ 
-តំ ង អគគកុងស៊ុល េវៀត ម ្របចេំខត្ត្រពះសីហនុ កំពត និងែកប 
-តំ ងេសននុព័នធេយធេវៀត ម 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េ កយយ េ ក  អ៊ុំ ពូ មីង បងប្អូន 
្របជពលរដ្ឋទងំអស់ជទី្រស ញ់ ប់ នបំផុត! 

 ៃថងេនះ កនុងនមសេម្ដចអគគម ពញច្រកី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភ ្របធនកិត្តយិស
គណបក ្របជជនកមពុជ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ជតិរណសិរ មគគី អភិវឌ ន៍មតុភូមកិមពុជ ខញុ ំមន
េ មនស រកី យយ៉ងៃ្រកែលង ែដលបនចូលរមួកនុងពិធីសេមព ធ ក់ឱយេ្របី្របស់ជផ្លូវករ ស្ដូបមិត្តភព
កមពុជ-េវៀត ម នងិសមិទធផលមួយចំនួនេនេខត្តែកប ែដលមនទី ងំសថិតេនទីរមួេខត្តែកបន
េពលេនះ។ 
 ខញុ ំសូម ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ដ  សនិទធ ន ល និង ក់ទក់ជទបីំផុត ចំេពះវត្តមនដ៏ៃថ្លថ្ល របស់
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ថន ក់ដឹកនេំខត្តែកប តំ ង ថ នទូត តំ ង ថ ប័ន អងគភព
នន និងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងអងគពិធីេនះ។ 
 ពិធីេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី កនុងេគលបំណងរលឹំកដល់អនុស វរយីម៍ិន ចបំេភ្លចបន របស់
អតីតកងទ័ពសម័្រគចិត្តេវៀត ម ែដលបនចូលរមួកម្ល ងំគន ជមួយរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិកមពុជ
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េដីមបរីេំ ះ្របេទស និង្របជជនកមពុជឱយរចួផុតពីរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត េហយីទទួលបន
ជ័យជំនះយ៉ង្រតចះ្រតចង់ជ្របវត្តិ ្រស្តេនៃថងទី៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៩។ 
 កមមវធីិៃថងេនះ ច្របរពធេទបន េ យ រ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលមនសេម្តចេតេជនយក
រដ្ឋម្រន្តី ែដលបនរេំ ះ្របេទសកមពុជឱយរចួផុតពីរបប្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត នងិបនដឹកន ំ          
្របេទសកមពុជឱយរកីចេ្រមីនេលី្រគប់វសិ័យដូចែដលេយងីបនដឹង បនេឃញី បនឭទងំអស់គន ។  

ខញុ ំ្រគន់ែតរលំឹកេឡងីវញិជូនអងគពិធឱីយបនចង់ចនូំវករឈចឺប់ ្រពត់្របស់បងប្អូន ករសម្ល ប់
្របល័យពូជ សន៍របស់ ប៉ុល ពត។ ៃថងទី៧ មក  ឆន ២ំ០១៨ កន្លងេទេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ
បនមន្របរពធខួបេលីកទ៣ី៩ គឺជៃថងែដលបនរេំ ះ្របេទសជតិេចញពីរបបេខម ងងឹតែដលមិន ច
បំេភ្លចបន គឺរបប បុ៉ល ពត ៣ឆន  ំ៨ែខ ២០ៃថង ែដលេពលេនះ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនសម្ល ប់រស់េនដូច
សត្វធតុ និងទទួលរងទរុណកមមយ៉ងធងន់ធងរ។ េសរភីព្រតូវលុបបំបត់មេនសេញចតន្រតូវកត់ផ្ដ ច់
ជំេនឿ សន្រតូវបិទជិត គមពីរធម៌ ថ៌្រតូវបំផ្ល ញេខទច ្រពះវ ិ រ្រតូវបិទទ្វ រនិងក្ល យជមនទីរឃុឃំងំ 
និងជកែន្លងស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ ។ល។ េ យ រគុណបុណយរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិកមពុជែដល
ដឹកនេំ យសេម្តចទងំបីគឺ សេម្តចអគគម ធមមេពធិ ល ជ សុមី អតីត្របធន្រពឹទធសភ សេម្តច
អគគម ពញច្រកី េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ និងសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយ
ករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រពមទងំឥស រជនេផ ងេទៀតបន េ្រកកឈរេឡងីតស៊ូ និងបូជ
នូវអ្វីៗ្រគប់ែបបបយ៉ង េដីមបរីេំ ះ្របេទសជតិ និង សន ឱយរចួផុតពីរបបេខម ងងឹតេនះេនៃថង៧ ែខ
មក  ឆន ១ំ៩៧៩។  

បុ៉ែន្តេ្រកយៃថងរេំ ះ ៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ គឺេ្រកមករអនុវត្តនូវេគលនេយបយ ឈនះ ឈនះ 
របស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ែដលបន ក់េចញនូវវធិនករជេ្រចីនេដីមបី ្ត រេឡងីវញិនូវ
្របេទសមួយ ែដល្រតូវបំផ្ល ញេខទចខទី ឱយរកីចំេរនីជថមី េហយីវស័ិយ ច្រក វស័ិយពុទធច្រកក៏បនរស់
េឡងីវញិ េហយីេយងីទងំអស់គន ក៏មនសិទធិ និងេសរភីព្រគប់ែបបយ៉ងផងែដរ។ 

េយងីបនក ង្របេទសពីបតៃដទេទ េ យខិតខំ ្ត រក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
រូបវន័្តដូចជ ផ្លូវថនល់ ព ន ទំនប់ ្រប យ េរៀន មនទីរេពទយ និង្រពះវ ិ រ។ល។ រហូតទទួលបននូវ
ករអភិវឌ ្រគប់វស័ិយដូចែដលេយងីទងំអស់គន បនេឃញីមននសព្វៃថងេនះ។  

ខញុ ំសូមរលំឹកផងែដរថ ្របេទសេយងីែដលធ្ល ប់ែតទទួលកងរក សន្តិភពរបស់អងគករសហ្របជ 
ជតិ េពលេនះបនក្ល យជ្របេទសែដលបនបញជូ នកងទ័ពជំនញ ជពិេសស ខងេ ះមីន េដីមប ីេចញ 
្របតិបត្តិករបេ្រមីពិភពេ ក កនុង្រកបខណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិ េន្របេទសមួយចំនួន។ 
 
-្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី! 
 េ្រកយពីបន ្ដ ប់របយករណ៍ និងសុនទរកថ ្វ គមន៍របស់ឯកឧត្តម ែកន ស ថ  អភិបល 
ៃន គណៈអភិបលេខត្តែកប និងជ្របធនគណៈកមម ធិកររណសិរ មគគី អភិឌ នម៍តុភូមិកមពុជេខត្ត
ែកបរចួមក េយងីមនករចប់ រមមណ៍ថ ថ្វីតបតិែតេខត្ដែកបជេខត្តថមីក៏ពិតែមន ែតមនសនទុះអភិឌ ន៍រកី
ចេ្រមីនគួរឱយកត់សមគ ល់ ជពិេសស េខត្តបនខតិខំដឹកនែំកែ្របមុខមត់ថមីេលីែផនកបរ ិ ថ ន អនម័យ 
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មនេ ភណ្ឌ ភព្រសស់បំ្រពង ក្ល យជប៉ូលទក់ទញេភញ ងេទសចរណ៍ដម៏នសក្ដ នុពល។ េលីែផនកកិចច
សហ្របតិបត្តិករជមួយ្របេទសេវៀត ម ជ្របេទសជប់ភូមិផងរបងជមួយ េហយីក៏មនទំនក់ទនំង
សហករបនល្អេលី្រគប់វស័ិយរហូតឈនដល់ករភជ ប់កិចចសហ្របតិបត្តិករ េដីមបភីពរកីចេ្រមីនរបស់
្របេទសរ ងេខត្តទងំពីរ េខត្តែកប របស់្របេទសកមពុជ ជមួយេខត្តេគៀន យ៉ង របស់្របេទសេវៀត ម
បនយ៉ងល្អ្របេសីរ។  

កនុងនមសេម្ដចអគគម ពញច្រកី េហង សរំនិ និងកនុងនមសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ ចំេពះថន ក់ដឹកនេំខត្តែកប ្រពមទងំម្រន្តី ជករ
្រគប់លំ ប់ថន ក់ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ្រគប់្របេភទ ែដលបនរមួ មគគីគន យ៉ងសកមមអភិវឌ ន៍េខត្ត
ែកបឱយមនកររកីចេ្រមីន មនសន្ដិសុខសុវតថភពល្អ េធ្វីឱយជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋេយងីកន់ែត្របេសីរ
េឡងីឥតឈប់ឈរ េ្រកមគគុេទសក៍ដកឹន ំ ដ៏្រតឹម្រតូវខងនេយបយ របស់សេម្ដចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 ៃថងេនះ េខត្តែកបេយងីទទលួបនសមិទធផលថមីៗែថមេទៀតែដលជករេលីកមុខេលីកមុខមត់េខត្ត
ឱយកន់ែត្រសស់ ្អ ត់មួយក្រមិតេទៀត។ ទនទឹមេនះ ខញុសូំមឱយ ជញ ធរ្រគប់លំ កប់ថន ក់ បងប្អូន្របជពល
រដ្ឋចូលរមួករពរសមិទធផលទងំេនះឱយបនសថិតេសថរ គង់វង  យូរអែង្វងជ្របេយជន៍របស់េខត្ត របស់បង
ប្អូនទងំអស់គន  ចូលរមួករពរបរ ិ ថ នឱយបនល្អ ទងំបរ ិ ថ នេឆនរ បរ ិ ថ នសមុ្រទ បរ ិ ថ នភន ំ ែដលទងំ
អស់គន សុទធជេអកូេទសចរណ៍ដ៏ទកទ់ញរបស់េខត្ត នឱំយមនចំនួនេភញ វេទសចរណ៍េកីនេឡងី ជីវភព
្របជពលរដ្ឋេយងីក៏កន់ែតធូរធរ សុភមងគល ភពសុខដុមរមនកន់ែត្របេសីរ។ 
 មុខនឹងបញចប ់ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េ កយយ 
េ ក  អ៊ុំ ពូ មីង បងប្អូន្របជពលរដ្ឋទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញមកចូលរមួកនុងពិធី ដ៏សខំន់នឱកស
េនះ។ 
 ជទីបញចប់ ខញុ្ំរពះករុ ខញុ ំ សូម្របេគនពរដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសី េ កយយ េ ក  អ៊ុ ំពូ មងី បងប្អូនេយងីទងំអស់ែដលមនវត្តមនេនទីេនះ សូម
្របកបេ យពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។  
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១៥. ពិធីសេមព ធអគរទី ន ក់ករក ្ត លសមគមសមព័នធែខមរ-ចិនេន
កមពុជ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

កនងុ ពិធសីេមព ធ ក់ឱយេ្របើ្របសជ់ផ្លូវករ 
អគរទី ន ក់ករក ្ត លសមគមសមពន័ធែខមរ-ចិនេនកមពុជ 

ៃថង្រពហសបតិ៍ ៩េកីត ែខអស ុជ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស.២៥៦២ 
ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី១៨ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៨ 
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-សូម្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទេីគរពសកក រៈ 
-ឧកញ៉ ពុង ឃវែស ្របធនសមគមសមព័នធែខមរ-ចនិេនកមពុជ 
-ឧកញ៉ វ េម៉ង ឃនី សមជិក្រពទឹធសភ នងិជ្របធនសមគមចនិនកិយេទៀជីវ េនកមពុជ 
-េ ក ល ីជ ទ្ីរបកឹ ថ នទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនតិចនិ ្របចកំមពុជ 
-ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  នងិេភញ វកិត្តយិសជត ិ នងិអន្តរជត ិ
ជទី ប់ ន ! 

ៃថងេនះ ខញុ ំពតិជមនេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនចូលរមួជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ 
អស់េ ក េ ក្រសី កនុងពិធីសេមព ធ ក់ឲយេ្របី្របស់ជផ្លូវករ អគរទី ន ក់ករក ្ត ល សមគម         
សមព័នធែខមរ-ចិនេនកមពុជ ែដលមនទី ងំសថិតេនបូររុីងេរឿង ៃនគេ្រមងអភិវឌ ន៍ទី្រកុងរណបតំបន់
េ្រជយចង្វ រ ជធនីភនំេពញ។  

ខញុ ំសូមយកឱកសេនះ ែថ្លងនូវករអបអរ ទរ និករេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះសមគម
សម័នធែខមរ-ចិន ែដលមនឧកញ៉ ពុង ឃវែស ជ្របធន ែដលបនដំេណីរករ្របកបេ យេជគជ័យ 
កនុងេបសកកមមបំេរដីល់មនុស ធម៌ផង ជួយសងគមជតិផង និងជ្រមុញ ជីវកមម និងវនិិេយគផង ជ
ពិេសសវនិិេយគរ ងកមពុជ និងចិន។ សមគមបនេធ្វីសកមមភពជេ្រចីនបំេរដីល់សងគម ដូចែដលបន
េលីកេឡងីរបស់ឧកញ៉ ពុង ឃវែស។ 

ជក់ែស្តង ៃថងេនះសមគមសមព័នធែខមរ-ចិន រមួជមយួថន ក់ដឹកន ំ និងសមជកិ-សមជិក ៃន
សមគមទងំ១៤០ ៃនសមព័នធបនខតិខំរមួគន ក ងអគរថមីេនះ ែដលជសមិទធផលថមីមយួេទៀតេន
ជធនីភនំេពញេយងី។ 

ខញុ ំសូមបញជ កប់ែនថមថ ថ្វតីបតិែត អគរទី ន ក់ករក ្ត ល ដ៏្របណិត ែដលេយងីទងំអស់គន
កំពុងសេមព ធជផ្លូវករេនះ ជអគរថមីែមន ែតសមគមសមព័នធែខមរ-ចិន បនកេកីត និងបនរមួសហករ
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ជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល ងំពីឆន ១ំ៩៩០ មកេម្លះ េពលគឺមកទល់េពលេនះមនរយៈេពល ២៨ឆន  ំ
រចួមកេហយី។ 

 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីនងកញញ  ! 

ជរ ្ឋ ភិបលែដលមន សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ត ី ៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ ជ្របមុខ បន ក់េចញនូវេគល-នេយបយជេ្រចីនេដីមបអីភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និង
សងគមជតិ កនុងេនះករអនុវត្តេគលនេយបយសុខដុមភវូនីយកមមជតិ សន៍ និង សន បនបងក
លកខណៈឱយ្រគប់ជតិ សន៍ និងជនជតិទងំអស់ ែដលរស់េនកនុង្រពះ ជ- ច្រកកមពុជ ចរស់
េនជមួយគន េ យសុខដុមរមន និងរមួគន អភិវឌ ន៍មតុ្របេទសេយងីទងំអស់គន ។ 

ជក់ែស្តង បងប្អូនែខមរចិន ែដលរមួទងំបងប្អូនែខ ្រស យចិន និងបងប្អូនែខមរេដីមកំេណីតចិន 
គឺជអនកពូែកេធ្វីជំនួញ និងជអនកវនិិេយគដ៏ឆ្ល តៃវ កប៏នរស់េនេ យសុខសន្តិភព និងបនក្ល យជធន
ធនដ៏សំខន់កនុងកររមួចំែណកក ង និងអភិវឌ ន៍្របេទសជតិេយងីផងែដរ។  

េលីសពីេនះេទៀត ទំនកទ់ំនងេទ្វភគកីមពុជ-ចិន មនទំនក់ទនំងដ៏យូរលង់ ស់មកេហយី។ 
េគលនេយបយចិនែតមយួ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ និង កិចចសហ្របតិបត្តិករភពជ
ៃដគូយុទធ ្រស្ត្រគប់្រជងុេ្រជយ ្រតូវបនេឆ្លីយតបជវជិជមនពីមិត្តចិន មរយៈ ផ្តល់ករគ្ំរទទងំែផនក
ហរិញញវតថុ ជំនួយបេចចកេទស ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  ករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ រមួនិង
ករផ្តល់ជំនួយឥតសំណង កមចឥីតករ្របក់ និងកមចឥីណទនស្រមប់ករអភិវឌ  និងករវនិិេយគេផ ងៗ
ជេ្រចីនេទៀត។ ឈរេលីមូល ្ឋ នេនះ បនេធ្វីឱយកិចចទំនក់ទំនងរ ង្របេទសទងំពីរេនះ កនុងេពលបន្ត
បនទ ប់កន់ែតរកីចេ្រមីន និងមនវ ិ លភពកន់ែតធំេឡងី រមួទងំវនិិេយគ ពណិជជកមម េទសចរណ៍ 
សិលបៈ និង វបបធម៌។ 

ជមួយគន េនះ ្របេទសចិន មិន្រតមឹែតបនេលីកកមពស់ជីវភព្របជជនចិនប៉ុេ ្ណ ះេទ បុ៉ែន្តែថម
ទងំបន និងកំពុងរមួចែំណកដល់ករអភិវឌ សងគម-េសដ្ឋកិចចកមពុជនិងប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់ និង
ពិភពេ កេទៀតផង។ ជក់ែស្តងកនុង្រកបខណ្ឌ តំបន់ ្របេទសចនិបន ក់េចញនូវគំនិតផ្តួចេផ្តីម “ែខ
្រក ត់មួយ ផ្លូវមួយ”  ករបេងកីត “មូលនធិិផ្លូវសូ្រត” នងិ “ធនគរវនិិេយគេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សុី” េដីមបី
ព្រងឹងភពជៃដគូ និងជំរុញករអភិវឌ មយុទធ ្រស្ត “ឈនះ ឈនះ” រ ង្របេទសកនុងរង្វង់តំបន់ែខ
្រក ៉ ត់ និងផ្លូវសូ្រត មរយៈព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ តភជ ប់ទំនក់ទំនងែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត 
ថ ប័ន ្របជជន វស័ិយធុរកិចច ហរិញញវតថុ វបបធម៌ និងវសិ័យគន្លឹះេផ ងៗេទៀត។ 

ជក់ែស្តង កលពីែខកញញ កន្លងេទថមីៗេនះ សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនែថ្លងេទកន់ថន ក់ដឹកនចំិន កនុងឱកស ពិពរណ៍ចិន ៊ ន េន្រកុង

ននីង ថ៖ កមពុជសូមអេញជ ីញ និង ្វ គមន៍អនកវនិិេយគចិនមកកមពុជ។ 
 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីនងកញញ  ! 
ថមីៗេនះ សមគមសមព័នធែខមរ-ចិនបនេរៀបចំសននិសីទេសដ្ឋកិចច្របចឆំន េំលីកទី៥ ៃនសហព័នធ

ពណិជជករចនិទជីវសកលេ ក េ្រកម្របធនបទ ភពជៃដគូរវនិេិយគេនកមពុជ ែដលបនេឆ្លីយ
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តបយ៉ងមន្របសិទធភព កនុងកររមួចំែណកជួយគ្ំរទដល់ករអភិវឌ  ជំរុញករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងទក់
ទញវនិិេយគិនេ្រក្របេទស មកវនិិេយគេនកមពុជ ែដលទងំអស់េនះគជឺភរកិចចចំបងរបស់សមគម
សមព័នធែខមរ-ចិនេនកមពុជ កនុងករេធ្វីជ ព នតភជ ប់ទនំក់ទំនងកមពុជ-ចិន ឱយកន់ែតរងឹម ំ និងសថិតសថិរ
ជនិរន្តរ។៍ 

មនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ សមគមសមព័នធែខមរ-ចិនេនកមពុជ េ្រកមករដឹកនរំបស់ អនកឧកញ៉ 
ពង់ ឃវែស រមួជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី ជថន ក់ដឹកន ំ និងសមជិក-
សមជិក ៃនសមគម នឹងបន្តករគ្ំរទេគលនេយបយ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងបន្តជំរញុ
ករចូលរមួេលីកកមពស់ទំនក់ទំនង កមពុជ-ចិន។ 

ជទីបញចប់ ខញុសូំមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក្រសី អនកនងកញញ  ទទួលបន
នូវពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

សូម្របកស េបីកឲយដំេណីរករជផ្លូវករនូវ អគរទី ន ក់ករ    ក ្ត លសមគមសមព័នធែខមរ-ចិន
េនកមពុជ ចប់ពីេពលេនះតេទ ។ 
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១៦. ពិធីសេមព ធស ្ឋ គរឡខឺសលរេីវើ 
 

សនុទរកថ  
េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច 

កនងុពិធីសេមព ធស ្ឋ គរឡខឺសលរេីវើ 
 (Le Castle River)   

ៃថងទី២៣ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
 

-េ ក្រស ីជនិ ឈុនធធី ីអគគនយកិ ស ្ឋ គរឡខឺសលរវី ឺ
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  ជេភញ វកតិ្តយិស ែដលមនវត្តមនន
េពលេនះ ជទេីម្រត ី

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធបិតីកនុងកមមវធិសីេមព ធស ្ឋ គរ
ឡខឺសលរវី ឺនេពលេនះ។ 

ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងេកតសរេសីរចំេពះ្រកុមហុ៊ន ស ្ឋ គរឡខឺសលរវី ឺ ែដលបនខិតខំ
ក់ទុនវនិិេយគ េធ្វី ជីវកមមស ្ឋ គរដ៏្របណិតមួយេនះេនកនុង ជធនីភនេំពញ។ គេ្រមងេនះបង្ហ ញ

ពីជំេនឿទុកចតិ្តយ៉ងមុតមរំបស់្រកុមហុ៊នេលី ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលដឹកនេំ យ
សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូម ្វ គមន ៍ នងិអបអរ ទរចំេពះករ ក់ឱយដំេណីរករ ៃន
ស ្ឋ គរែដលដ៏ល្អ្របណិត ែដលបំពក់េ យឧបករណ៍ទំេនីប។ 

ខញុ ំសងឃមឹថស ្ឋ គរថមីេនះពិតជរមួចំែណក ជយួេលីកកមពស់េ ភ័ណភព និងករអភិវឌ
ជធនីភនំេពញ ែថមមួយក្រមិតេទៀត។  

ករចប់ដំេណីរករ ជីវកមមេនះេកីតេឡងីចំេពល ែដលកមពុជកំពុងមន ថ នភពេសដ្ឋកិចច និង
េសថរភពនេយបយល្អ និងេគលនេយបយគ្ំរទ ដល់ ជីវកមម និងជតិេពលែដលកមពុជកំពុងេ្រតៀម
េបះេឆន តសកលេ្រជីសេរសីតំ ង ្រស្តេនែខេ្រកយេនះផងែដរ។  

ខញុ ំសងឃមឹថ មច ស់ស ្ឋ គរេនះ ពិតជទទលួបនអតិថជិនេ្រចីន េ្រពះស ្ឋ គរេនះមន
ទី ងំសថិតេនចំែផនកមួយ ៃន ជធនភីនំេពញ ែដលជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អស្រមប់អនក ន ក់េន ជ
ពិេសសេទសចរបរេទស។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កេ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស 
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េ្រកមករដឹកនដំ៏្រតឹម្រតូវរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល ្របេទសកមពុជេយងីទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ 
និងសន្តិភព និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវសិ័យសំណង់ នងិអចលន្រទពយ។ កនុងរយៈេពល
្របែហល២០ឆន  ំ ចុងេ្រកយេនះ កមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់ ជមធយម្របមណ ៧ ភគរយជប់ៗ
គន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមនករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរផងែដរ។ 

េ យែឡក ជធនីភនំេពញ កំពុងែតរកីលូត ស់ក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមមួយដ៏ទក់
ទញ និងរស់រេវកីែដលមនសកមមភព ជីវកមមយ៉ងមមញឹក មន ងលក់ទំនិញ ស ្ឋ គរ និង
សំណង់ធំៗ ជពិេសសអគរខពស់ៗជេ្រចីនកំពុងែតរកីដុះ លដូចផ តិ េដីមបបីេ្រមីដល់កររកសុី ន ក់
េន និងេធ្វីករងរ ជពិេសសបេ្រមីដល់េទសចរបរេទសែដលកំពុងេកីនេឡងីយ៉ងខ្ល ងំ។ 

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់ទុកវស័ិយឯកជន ជកបលម៉សីុនរុញកំេណីនេសដ្ឋកចិច និងក ្ត
អំេ យផលេផ ងេទៀត រមួទងំករលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងេលឿន ជពិេសសខងពណិជជកមម 
សំណង់ េទសចរណ៍ ទីផ រពលករមនតៃម្លទប និងចបប់វនិេិយគែដលអនុេ្រគះដល់ធុរកិចចជន េទីប
កមពុជកំពុងែតក្ល យជេគលេ ថមីមួយគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុត ពីអនកវនិិេយគកនុង្រសុក និងបរេទស។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសសសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ខញុ ំសូម
េសនីឱយមច ស់ស ្ឋ គរផ្តល់េស កមម្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ េ យយកតៃម្លសមរមយ ធន
េ ភ័ណភព គុណភព និង្របណិតភព និងសូមេគរពេទ មចបប់របស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ េជគជ័យរបស់ៃនស ្ឋ គរឡខឺសលរវី ឺ ពិតជរមួចំែណកជ្រមុញ
កំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់ចំណូល និងឱកសករងរដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចំ
បច់កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ 

ជទីបញចប់ ខញុសូំមជូនពរ ដល់មច ស់ស ្ឋ គរ និងបុគគលិកទងំអស់ ទទួលបននូវេជគជ័យ កនុង
មុខជំនួញរបស់ខ្លួន។  

ខញុ ំក៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជទំវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វ
កិត្ដិយសទងំអស់ែដលមនវត្តមនកនុងពិធីេនះសូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ 
ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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១៧. ពិធីជួបសេំណះសំ ល ្រកុម្រគូេពទយជនជតិចិន ែដលពិនិតយ 
និងពយបលជមងឺេ យឥតគិតៃថ្លជូន្របជពលរដ្ឋេខត្ត ្វ យេរៀង 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី  
រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
កនងុពិធីជបួសេំណះសំ ល ្រកុម្រគូេពទយជនជតិចិន ែដលពិនិតយ 
និងពយបលជមងឺេ យឥតគិតៃថ្លជូន្របជពលរដ្ឋេខត្ត ្វ យេរៀង 

កែន្លង្របរព្វពិធី៖ េន បឋមសិក  មុឹង សំផន ឃុកំេណ្ឌ ង យ  
្រសកុ ្វ យទប េខត្ដ ្វ យេរៀង 
(ៃថងទី ១៨ ែខមីន ឆន ២ំ០១៨) 
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-ឯកឧត្តម ែម៉ន វិបលុ អភបិល ៃនគណៈអភបិលេខត្ត ្វ យេរៀង 
-ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ី 
-្រកមុ្រគេូពទយជនជតិចនិទងំអស់ 
-េ ក  េ កយយ បង ប្អូន ម មងី កមួយៗកុម  កុមរ ី

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ េ យបនមកចូលរមួជមួយ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អស់េ ក 
េ ក្រសី កនុងករជួបសំេណះសំ ល ជមួយេ កយយេ ក  មងីម បងប្អូន្របជជន និង្រកមុ
្រគេូពទយជនជតិចិន ែដលចុះមកពិនតិយ និងពយបលជមងឺ េ យឥតគិតៃថ្លជូន្របជពលរដ្ឋេយងី េនេខត្ត
្វ យេរៀង ែដលមនជ ទិ៍ ្រកុង ្វ យេរៀង ្រសុក ្វ យ្រជំ ្រសុ ្វ យទប ្រសុករដំួល និង្រសុក

កំពង់េ ទិ៍។ 
កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមនងខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ និងសូមេកត

សរេសីរចំេពះ អងគករពន្លឺអភិវឌ ន៍េដីមបជីន្រកី្រក និងអនកផ្តួចេផ្តីមែដលបនេធ្វីសកមមភពមនុស ធម៌ 
កនុងេខត្ត ្វ យេរៀង។  

េនះជេបសកកមមសម័្រគចតិ្តដ៏ៃថ្លថ្ល  នងិមន្របេយជន៍យ៉ងខ្ល ងំ ែដល្រកុម្រគូេពទយជនជតិចិន
បនចុះជួយ្របជពលរដ្ឋ េ យមិនគិតពីេពលេវ  ថវកិ និងករេនឿយហត់ េដីមបពីយបលជមងឺជូន្របជ
ពលរដ្ឋ ប់ពន់នក់ ៃដលមនជំងឺទូេទ វះកត់តូច ជំង្ឺរតេចៀក ្រចមុះ បំពង់ក ែភនក ជំងកុឺមរ ពិនិតយៃផទ
េពះ្រស្តី និងេ គ្រស្តី ជំងមឺត់ េធមញ ពនិិតយេអកូ ្រស្ត និងជំងឺកមេ គ និងេសីែសបក។ល។ 

្រកុមករងរពិតជ ពិតជទទួលបនករដឹងគុណ និងបនមគគផលបុណយធំេធង ស់ េ យ
សកមមភពមនុស ធម៌ផ្តល់េស សុខភិបលេនះបនជួយស្រមលបនទុកចំ យ និងផ្តល់ក្តីសងឈមឹដល់
េ កយយ េ ក  ពុក ែម៉មមីង និងកមួយៗ ឲយបនធូ្រ ល និងជសះេសបយីពីជមងឺនន។ 
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សកមមភពេនះក៏ជេមទនភព និងសកខភីព ែដលសរបញជ ក់ឱយេឃញីអំពីកររមួចំែណក យ៉ងសកមម ពី
ម មិត្តចនិ ែដលែតងែតជួយឧបតថមភ គ្ំរទ ដល់្របេទសកមពុជ េលីវសិ័យជេ្រចីន។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

សុខភព របស់្របជពលរដ្ឋមន ក់ៗ ជ្រគឹះ ជសសរ្រទូង និងជធតុចូលែដលមនតៃម្លមិន ច
កត់ៃថ្លបន ស្រមប់អភិវឌ ្របេទសជតិ។ សុខភព ពិតជមនតៃម្លជងមសេព្រជេទេទៀត េ្រពះ
ពលរដ្ឋមនសុខភពល្អ េទីបបុគគលផទ ល់ ្រគួ រ និងសងគមជតមិនសុភមងគល និងវឌ នភព។ 

េ យេហតុេនះេហយី បនជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ របស់សេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន ែដលជមគគុេទសដ៏េឆនីម បន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ
ដំ ក់កលទី១ ទី២ នងិទី៣ ែដលមនលកខណៈ្របទក់្រក គន េលី្រគប់វសិ័យ េដីមបកីំេណីនករងរ 
សមធម៌ និង្របសិទធភព េនកមពុជ។ ទនទឹមនឹងេនះ ករេលីកកមពស់ករផ្ដល់េស សុខភព ធរណៈ 
ជូន្របជជនជពិេសសជន្រកី្រក ្រស្ដី និងកុមរ ្រតូវបនកំណត ់កនុងែផនករយុទធ ្រស្ដសុខភិបល ជ
ហូែហ។  

ជលទធផល រ ្ឋ ភិបលសេ្រមចបនសមិទធផលដ៏ធំេធង ដូចជករបញចប់ស្រងគ មដ៏ ុ ៃំរទ៉ងំ្រសុង 
ករទទួលបនសុខសន្តិភព នងិសថិរភពនេយបយេពញេលញ ករពរបនបូរណភពែដនដី នងិ
ឯកភពជតិ ធនបននូវសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចច  េ យសេ្រមចបននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់ ជមធយម 
ជង ៧ ភគរយកនុង ១ឆន  ំករបេងកីតករងរជូន្របជពលរដ្ឋ ករអភិវឌ ន៍េហ ្ឋ រចនសមព័នធ និងករកត់
បនថយភព្រកី្រក ករក ងធនធនមនុស  េដីមបជំីរុញ្របេទសកមពុជ ឱយក្ល យេទជ្របេទសកំពុង
អភិវឌ មន្របក់ចំណូលមធយម។  

េ យែឡក េនេខត្ត ្វ យេរៀងេយងីេនះ ក៏មនករែ្រប្របួល និងរកីចំេរនីយ៉ងឆប់រហ័ស ម
រយៈសមិទធផលធំៗជេ្រចីន ដូចជ ផ្លូវថនល់ ្រប យទឹក ្របពន័ធធ ្រស្ត សំណង់នន េរៀន 
មនទីរេពទយ វត្ត ម ។ល។ ជីវភពរស់េនរបស់្របជជនេយងីកន់ែតសមបូណ៌ធូរធរជលំ ប់។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ខញុ ំសូមចូលរមួរកី យជមួយអនកជំង ឺ និង្រកុម្រគួ រទងំអស់ ែដលទទលួបនពិនិតយ និង
ពយបលជមងឺ ពីសំ ក់្រគូេពទយជំនញជនជតិចនិ ែដលបនផ្តល់េស ពយបល េ យមិនយក្របក់ 
ជូន្របជពលរដ្ឋេយងីេនេពលេនះ។ ខញុ ំសងឈមឹថ េ្រកយពីទទួលបនករពយបលពី្រគូេពទយជំនញ 
កមួយៗ បងប្អូន េ កមីង េ កម យយ  នឹងទទួលបនករេពញចិត្ត និងគុណភពេស  ែដលផ្តល់
េ យ្រគូេពទយជំនញ និងឧបករណ៍ពយបលចល័តដ៏ទំេនីប។ ករខិតខំ របស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ និង
្រកុម្រគូេពទយទងំអស់ ពិតជទទួលបនមកវញិនូវករេកតសរេសីរ និងដឹងគុណ ពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ
េយងីជមិនខន។ 

មុននឹងបញចប ់កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល និងកនុងនមខញុផំទ ល់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់អនកឧបតថមភ 
្រកុម្រគូេពទយ និងសូមេកតសរេសីរចំេពះថន ក់ដឹកនមូំល ្ឋ ន្រគប់លំ ប់ថន ក់ ែដលបនជួយ្រជំុែ្រជង 
និងសហករល្អ េធ្វីឲយេបសកកមមេនះទទួលបនេជគជ័យ។ 
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មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមផ្ត េំផញីរដល់េ កយយ េ ក  ពុកែម៉ មមីង បងប្អូន កុម  កុមរទីងំ
អស់សូមែថរក សុខភព និងមនអនម័យល្អ កនុងកររស់េន និងហូបចុក េ យេបសសំ តធូលី លុប
ភក់្រជ ំ កនុងបរេិវណផទះ េដមីបកីំចត់មូស ចក់សំ មឲយមនរេបៀបេរៀបរយ េដីមបេីចៀស ងកុំឲយ មន
េមេ គ និងជមងឺេបៀតេបៀនេផ ងៗ េ្រពះករករពរសុខភពពិតជមនតៃម្ល ស់ ដូចពកយេ ្ល កេពល
ថ ករពរ្របេសីរជងពយបល។ 

ជទីបញចប់ សូមជូនពរជយ័ សិរមីងគល វបុិលសុខម ្របេសីរជូនឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី្រពមទងំកមួយៗ និងបងប្អូន សូមបន្របកបនូវពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ 
កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។  
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១៨. ពិធីបិទសននិបត្រកសងួកិចចករនរ ីឆន ២ំ០១៧ -២០១៨  
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច  

ែថ្លងកនងុឱកសពិធីបិទសននិបតបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៧ 
និងេលើកែផនករសកមមភពករងរឆន ២ំ០១៨ របស្់រកសងួកិចចករនរ ី

ៃថងទី ២៧-២៨  ែខមីន  ឆន ២ំ០១៨ េនស ្ឋ គរភនំេពញ 

3 
-េ កជទំវ េវជជ. អុងឹ  កនថ ផវ ី  រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងកចិចករនរ ីជទី ប់ ន 
-េភញ វកតិ្តយិសជតិ នងិ អន្តរជតជិទេីម្រត ី
-េ កជទំវ  ឯកឧត្តម  េ ក្រសី   េ ក   សមជិក   សមជិក ៃន អងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រតី! 

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនមកចូលរមួជអធិបត ី កនុងពធិីបិទ
សននិបត បូកសរុបលទធផលករងរឆន ២ំ០១៧និង េលីកែផនករសកមមភពករងរឆន ២ំ០១៨  របស់
្រកសួងកិចចករនរែីដលចូលរមួេ យថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួងមនទីរកិចចករនរ ី ទងំ២៥ ជធនី
េខត្ត  តំ ង្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ និងអងគករជតិ អន្តរជតិ ្រពមទងំៃដគូអភិវឌ ន៍ផងែដរ។ 

សននិបតនៃថងេនះ មន រៈសំខន់បំផុត ែដលអនកេរៀបចំយុទធ ្រស្ត អនកអនុវត្ត និងអនកពក់
ព័នធបនជួប្របជុំគន  េដីមបេីធ្វីករពិនិតយេឡងីវញិនូវលទធផលសេ្រមចបន ចំនុចខ្វះខត និងបញ្ហ ជ
ឧបសគគ កនុងករអនុវត្តន៍ែផនករសកមមភពឆន ២ំ០១៧ ្រសប មែផនករយុទធ ្រស្តនរ ី រតនៈទី៤ និង
េលីកទិសេ ករងរឆន ២ំ០១៨ កនុងកររមួចំែណកេធ្វីឱយកន់ែត្របេសីរេឡងីនូវសិទធិ ថ នភព នៈ និង 
តួនទីរបស់្រស្តីេនកនុង្រគួ រ និងសងគមជតិ។  
 
េ កជទំវ  ឯកឧត្តម  េ ក េ ក្រសី!  

េ្រកយពីបន ្ត ប់របយករណ៍ របស់េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរ ី ខញុ ំមនេសចក្តីរកី
យឥតឧបមេ យេឃញី ករងរេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី អនុវត្ត
េ យ្រកសួងកិចចករនរ ីសហករជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ទងំថន កជ់តិ និងថន ក់េ្រកមជតិ និង
ករគ្ំរទពីអងគករជត ិ   អន្តរជតិ    ្រពមទងំៃដគូអភិវឌ ន៍បនដំណីរករេទទទួលបនលទធផលវជិជមនគួរ
ឱយកត់សមគ ល់ែដលេឆ្លីយតបយ៉ង្រតឹម្រតូវ និង្របកបេ យ្របសិទធភព េទនឹងេគលនេយបយ 
យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល “េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជ” 
កនុងករេលីកកមពស់ករចូលរមួេ យេសមីភពរបស់្រស្តីជមួយបុរស កនុងកិចចអភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយ ។  

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏សំខន់េនះ ខញុ ំសូមបញជ ក់ជូនអងគសននិបតថ េនកនុងកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងយ៉ង 
សកមម នងិឥតឈបឈ់រហូតមកទល់បចចុបបនន កមពុជបនសេ្រមចេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រ ៍
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(MDGs) សំខន់ៗជេ្រចីនែដលបន ក់េចញកលពី១៥ឆន មុំន និងបនេប្តជញ អនុវត្ត្រកបខ័ណ្ឌ ថមីគឺ
េគលេ អភវិឌ ន៍្របកបេ យចរីភព (SDGs)  ឆន ២ំ០១៦-២០៣០ ែដលមនេគលេ ចំនួន១៧ 
កនុងេនះេគលេ េ យែឡកទី៥បនេផ្ត តេលីករពេន្ល នវឌ នភព េឆព ះេទសេ្រមចបនសមភព
េយនឌ័រ នងិករេលីកកមពស់ភពអង់ ចរបស់្រស្តីផងែដរ  េដីមបបីេងកីននូវលកខខណ្ឌ សមធម ៌  នងិ
ករទទួល គ ល់សមភពរ ង្រស្តីនិងបុរស កនុង្រគប់ទដិ្ឋភព   ទងំវស័ិយនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច 
្រពមទងំសិទធិកនុងករចូលរមួ ចំែណកេ យេសមីភព និងជៃដគូមិនឤចខ្វះបនជមួយបុរស កនុង
ករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ ។  

កនុង ម រតីេនះ ជរ ្ឋ ភបិលយល់ចបស់ថ ករេលីកកមពស់ករយល់ដឹង នងិករចូលរមួរបស់្រស្តី
កនុង្រគប់វសិ័យ    ជពិេសសករជំរុញេលីកទឹកចិត្ត្រស្តីថន ក់ដឹកន ំកនុងវស័ិយ ធរណៈ និងនេយបយ 
ករលុបបំបតអ់ំេពីហងិ  និងករទប់ ក ត់កររេំ ភបពំនផ្លូវេភទេលី្រស្តី ្រពមទងំករបេងកីនក នុវត្តភព
កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចដល់្រស្តីពិតជមន រៈសំខន់ និងចបំច់បំផុត កនុងេគលេ អភិវឌ សងគម-េសដ្ឋកិចច
្របកបេ យចីរភព ។ 

កនុងរយៈេពលពីរទសវត រក៍ន្លងមកេនះ កមពុជសេ្រមចបននូវវឌ នភពគួរជទីេមទនៈ ទងំកនុង
វសិ័យេសដ្ឋកិចច និងសងគមកិចច កនុងបរកិរណ៍ែដលកមពុជរក បននូវសុខសន្តិភព េពញេលញ សថិរភព
នេយបយរងឹម ំ សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈល្អ្របេសីរ។ កិចចករទងំអស់េនះបនធនឱយ
កមពុជបន្តសេ្រមចសមិទធផលធំៗថមីៗេទៀត កនុងដំេណីរករអភិឌ េសដ្ឋកិចច្រគួ រ សងគម និងែកលម្អ
ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន និងេធ្វឱីយកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកចិចខពស់កនុងអ្រ មធយម ៧,៧% កនុងមួយ
ឆន ។ំ  កំេណីនេសដ្ឋកិចចដ៍រងឹមេំនះសេ្រមចបន មរយៈកររកីចេ្រមីនៃនវសិ័យឧស ហកមម កមមន្ត ល  
កសិកមម  សំណង់និងេស កមម  ែដលមន្រស្តីចូលរមួកនុងកម្ល ងំពលកមម ចំននួ៧៧,២ ភគរយ (CDHS 
ឆន  ំ ២០១៥)។ ្រពមទងំសេ្រមចបននូវវឌ នភពដ៏ល្អ្របេសីរកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក េធ្វីឱយកមពុជ
ែ្របក្ល យ ពី្របេទសមនចំណូលទបេទជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប និងឈនេទជ
្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ េហយីនិងេ្រតៀមក្ល យជ្របេទសមនករអភិវឌ
ខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ ទនទឹមេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុវត្តេ យេជគជ័យ នូវេគលនេយបយ 
យុទធ ្រស្ត កមមវធិី នងិែផនករសកមមភពជេ្រចីន សំេ េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករផ្តល់
ភពអង់ឤចដល់្រស្តី។ ករខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលបនបង្ហ ញឱយេឃញីថ កមពុជមន
វឌ នភព កនុងករកតប់នថយគំ តេយនឌ័រ ែដលបនបញជ ក់កនុងរបយករណ៍េវទិកេសដ្ឋកិចចពភិពេ ក 
ពីចំ ត់ថន ក់េលខ ១១២ េនឆន ២ំ០១៦ មក្រតឹមចំ ត់ថន ក់េលខ ៩៩ កនុងចំេ ម១៤៤ ្របេទស 
េនឆន ២ំ០១៧។ 

ករវវិត្តេទរកភពល្អ្របេសីរេនះ   បនជំរុញឱយ ថ នភពជីវភព  នៈ   តួនទីរបស់្រស្តីកន់ែត
្របេសីរេឡងី ពីមួយៃថងេទមួយៃថង និងមនវឌ នភពគួរឱយកត់សមគ ល់ កនុងវសិ័យសំខន់ៗ ជេ្រចីន។ 

បុ៉ែន្តេទះបីជ្របេទសកមពុជបនេធ្វីឱយមនភពេជឿនេលឿនទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ រមួទងំ
ករព្រងឹងភពអង់ឤចរបស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យ
បេណ្តី រៗបែនថមេទៀតែដលកនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុង វសិ័យ ធរណៈ នេយបយ 
និងកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិត (២) វសិមភព េយនឌ័រេនមនេនេឡយីកនុងវសិ័យអប់រ ំ ជ
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ពិេសស េនកនុងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ ឧត្តមសិក  និងេ្រកយឧត្តម (៣) បញ្ហ សុខភព្រស្តី 
ឤ រូបតថមភ អ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យមនភព្របេសីរជងមុន (៤) ករេ ះ្រ យបញ្ហ អេំពីហងិ  េលី
្រស្តី និងកុមរេីទ មនីតិវធិីតុ ករ នងិផ្លូវចបប ់ ្រពមទងំករផ្តល់េស ជួយជនរងេ្រគះេនពុំទន់បន
រលូន និងមិនទន់េពលេវ េនេឡយី។ 

ដូេចនះឆន ២ំ០១៨េនះ គឺជេពលេវ ែដលេយងី្រតូវរមួគន បន្តរកដំេ ះ្រ យ េដីមបសីេ្រមច
បនកន់ែត្របេសីរេឡងីែថមេទៀត េ យេយងី្រតូវបន្តេផ្ត តឤទិភពេទេលីករងរ ជក់ែស្តងមួយចំនួន
ដូចតេទេនះ៖ 

១. ករបេងកីតមណ្ឌ លផ្តល់េស ច្រមុះ  ស្រមប់ជួយដល់ជនរងេ្រគះ េ យអេំពីហងិ  និង
កររេំ ភ  ។ 

២. ករធនេលីករករពរសិទធិ្រស្តី ្រពមទងំករេលីកកមពស់ករចូលរមួេពញេលញ និងេ យ 
េសមីភពរបស់្រស្តីកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចេន្រគប់ក្រមិត។ កនុងដំេណីរេឆព ះេទសេ្រមចករងរេនះ ្រគប់
្រកសួង ថ ប័ន ្រតូវបន្តផ្តល់ឱកសនិងគ្ំរទឱយ្រស្តីបនចូលរមួបេញចញេទពេកសលយ សមតថភពរបស់
ខ្លួន ្រពមទងំ្រតូវសកមមចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមននរបស់្រស្តី ែដលជ ម្រន្តី ជករ និងបុគគលិក
េន ម្រកសួង ថ ប័ននីមយួៗ។  កនុង ម រតីេនះ ្រកសួង ថ ប័ន្រតូវេរៀបចំវគគបណ្តុ ះប ្ត លេដីមបពី្រងឹង
សមតថភពដល់្រស្តី ែដល្រតូវបំេពញតួនទីជអនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច អនកទទលួខុស្រតូវ េលីករងរ្រគប់
្រគង និងរដ្ឋបល ធរណៈ ជេដីម។ 

៣. ករបេងកនីករវនិិេយគេទេលីសមភពេយនឌ័រ ជពិេសស មរយៈករពិនិតយេឡងីវញិេលី 
េគលនេយបយ រេពីពនធ េដីមបបីេងកីត និងបេងកីនចំ យ ធរណៈេលីសមភពេយនឌ័រ ្រតួត
ពិនិតយ និងវភិគពីផលបះ៉ពល់ ៃនចំ យ ធរណៈ េទេលីវសិមភពេយនឌ័រ មរយៈករេរៀបចំ
ថវកិកមមវធិី ែដលេឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ េយនឌ័រ។ ទនទមឹេនះ ្រតូវអនុវត្តយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័ររបស់
្រគប់្រកសួង ថ ប័ន មរយៈករេរៀបចំែផនករថវកិ និងបញចូ លកនុងថវកិ មកមមវធិីរបស់្រកសួង 
ថ ប័ន េដីមបទីទួលបនថវកិជតិនិងថវកិៃដគូអភិវឌ បែនថមេទៀត ស្រមប់អនុវត្តករងររបស់ខ្លួន។ 

៤. ករព្រងឹងយន្តករគណេនយយភពស្រមប់សមភពេយនឌ័រ  គឺជករងរគន្លឹះ េដមីបី ស់ែវង
្របសិទធិភព ៃនករអនុវត្តេគលនេយបយ នងិវធិនកររបស់្រកសួង ថ ប័ន ្រពមទងំធនឱយមន
ករផ្តល់ធនធន្រគប់្រគន់ស្រមប់ករងរេយនឌ័រ។  ដូេចនះ ្រកសួង ថ ប័ននីមួយៗចបំច់ ្រតូវព្រងឹង
មេធយបយ ៃនករ ម ន  នងិ្រតួតពិនិតយ ្រពមទងំ យតៃម្លករែបងែចកធនធន  ករវភិជថវកិ
របស់ខ្លួនស្រមប់ករងរេយនឌ័រ។ 

៥. ករបន្តេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងេសដ្ឋកិចច គឺជឤទិភពេដីមបបីេងកីនអំ ច េសដ្ឋកិចច
្រគប់្រគន់ជូន្រស្តីនិង្រកុម្រគួ រ និងអនុញញ តឱយអនកទងំេនះ មនលទធភពចូលរមួ កនុងករងរ
ធរណៈ និងនេយបយ។ កនុង ម រតីេនះ ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ ្រតូវបន្តផ្តល់ ឤទិភពេទេលី

ករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុងវសិ័យេសដ្ឋកិចច មរយៈករបេងកីនករយល់ដឹងដល់្រស្តី អំពីករទទួលបនេស
ពក់ព័នធ េដីមបអីភិវឌ ឤជីវកមមស្រមប់សហ្រគសខន តមី្រកូខន តតូច នងិមធយម។ ទនទឹមេនះ ្រតូវបេងកីតនូវ
កមមវធិីជួយ្រស្តីឱយទទួលបនេរៀនសូ្រតជំនញបេចចកេទសសហ្រគិនភព នងិេស ហរិញញវតថុ េដីមបគី្ំរទ
្រស្តីកនុងករចូលរមួេធ្វីពិពិធកមម និងពណិជជូបនីយកមមេលីវស័ិយកសិកមម។ ្រពមជមួយេនះ ភគីពក់ពន័ធ



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     59 

នន កនុងទផី រករងរ្រតូវសហករគន ជិតសនិទធ េដីមបលុីបបំបត់ករេរសីេអីង្រស្តីេនកែន្លងករងរ េរៀបចំ
ស្តង់ រពលកមមស្រមប់ ្រស្តី ផ្តល់ករគពំរសងគម និងជួយេ ះ្រ យវ ិ ទជេដីម៘ 

៦. បន្តអភិវឌ ធនធនមនុស  េលីចំេណះដឹង និងជំនញកំរតិខពស់ឱយសុីសង្វ ក់ជមួយទីផ រករងរ
ជតិ និងអន្តរជតិ េដីមបដីឹកននំ និវត្តន៍ភព សហ្រគិនភព េឆព ះេទរកសងគមមួយែដលែផ្អកេលី
ចំេណះដឹង (Knowledge Based Society)។ 

៧ .គណបក នេយបយ គួរគិតគូរបន្តបេងកីនចនំនួ្រស្តីចូលរមួកនុងវសិ័យនេយបយ មរយៈ 
ករផ្តល់ឤទិភពឱយ្រស្តីមនេឈម ះ េលីបញជ ីេបះេឆន តកនុងេលខេរៀងឤចជប់បន។ ចេំពះវសិ័យ 
ធរណៈ ្រកសួង ថ ប័ន និងរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ   ្រតូវបន្តអនុវត្តនូវវធិនករវជិជមន ែដល 
ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញកន្លងមក កនុងករបេងកនីចំនួន្រស្តី ដូចជ ករ្របលងេ្រជីសេរសីម្រន្តីថមីជ្រស្តី 
ពី ២០-៥០% និងករជនំួសអនកចូលនិវត្តន៍ េ យ្រស្តីែដលមនសមតថភពកនុងករបំេពញតួនទីេនះ។ 

សូមឱយ្រគប់្រកសួង ថ ប័នយកចិត្តទុក ក់ ចូលរមួបន្តព្រងឹងនតីិរដ្ឋ និងែថរក សន្តភិព ករពរ
េសថរភព សន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភពសងគមឱយរងឹម ំជពិេសស មរយៈជំរុញករ
អនុវត្តេគលនេយបយ ភូមិ ឃុ ំមនសុវតិថភព ឱយកន់ែតមន្របសិទធភព េដីមបធីនកររស់េនដ៏សុខ
ន្តរបស់្របជជន្រគប់រូបេនមូល ្ឋ ន។ កនុងទិសេ េនះ ខញុ ំសូមគ្ំរទេពញទំហងឹ នូវយុទធនករ េដីមបី

្របយុទធ និងប្រងក បេចរកមម ឃតកមម ករប្លន់ ្រប ប់ វុធ េ្រគឿងេញ ន ករជួញដូរមនុស  អំេពីហងិ
្រគប់រូបភពេលី្រស្តី និងកុមរ។ល។ 

សមជកិ សមជកិ ៃនអងគសននបិតទងំអស់ជទី ប់ ន! 
កនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកត

សរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងរបស់ម្រន្តី ជករ និងថន កដ់ឹងន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ៃន
្រកសួងកិចចករនរ ីែដលបននិងកំពុងខតិខំ្របងឹែ្របងជមនះ ល់ឧបសគគ បំេពញតួនទី នងិេបសសកមមជ
េសនធិកររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ េ យអនុវត្តយ៉ងខជ ប់ខជួននូវ
យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជ។ ខញុ ំ
សូមែថ្លងអំណរគុណផងែដរ ដល់អងគករជតិ អន្តរជតិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន ែដលបនយកចិត្តទុក
ក់ឧបតថមភគ្ំរទជបេចចកេទស និងថវកិចូលរមួចំែណកេលីកកមពស់សិទធិ ថ នភព នងិភពសុខដុម

រមនរបស់្រស្តី និង្របជពលរដ្ឋែខមរ។  
ជមួយគន េនះ សូមេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក្រសី អស់េ ក ែដលមន វត្តមនេនទីេនះ 

េម ្ត បន្តព្រងឹងនិងព្រងីកកចិចសហករដ៏ល្អ្របៃពជបន្តេទៀត កនុងករអនុវត្តកមមវធិី នេយបយរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល មរយៈករបន្តអនុវត្តភរកិចចរបស់ខ្ឡួនេ យយកចិត្តទុក ក ់ខពស់ និងបេងកីតសមិទធផល
ថមីៗ ែថមេទៀត កនុងករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ េដីមបេីសចក្តីៃថ្លថនូរ សុខុមលភព និងភពចេ្រមីន
រុងេរឿងរបស់្រស្តី េកមង្រសី  និង្រគួ រែខមរ។  

ខញុ ំសូមជូនពរគណៈអធិបតី េភញ វកិត្តិយសនិងសមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបតទងំមូល 
សូម្របកបេ យពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ នងិ ពលៈ កុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 

ខញុ ំសូម្របកសបិទសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ ស្រមប់ឆន ២ំ០១៧ និងេលីែផនករ 
សកមមភពករងរឆន ២ំ០១៨ របស់្រកសួងកិចចករនរ ីចប់ពីេពលេនះតេទ។ 
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១៩. កិចច្របជុំបូកសរបុករងរ េវទិកថន ក់ជតិ របស្់រកុមករងរថន ក់
ជតិ ចុះមូល ្ឋ នេដើមប្ីរតួតពិនិតយ និងគ្ំរទករអនុវត្តកមមវិធី
នេយបយ និងយទុធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

 
សនុធរកថ  

េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី

្រកសងួទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ នងិអធិករកចិច 
ែថ្លងកនងុកចិច្របជុំបូកសរបុករងរ េវទិកថន ក់ជតិ របស់

្រកុមករងរថន កជ់តិចុះមលូ ្ឋ នេដើមប្ីរតួតពិនិតយ និងគ្ំរទករអនុវត្ត 
កមមវិធីនេយបយ និងយទុធ ្រស្តចតេុកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  

េនេខត្ត ្វ យេរៀង (ៃថងទី២២ ែខ តុ  ឆន  ំ២០១៨) 
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ឯកឧត្តម េ កជទំវ អនុ្របធន នងិសមជិក្រកមុករងរថន ក់ជត!ិ 
ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី សមជកិ សមជកិ អងគ្របជុ ំជទី ប់ ន ! 

 កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងនម្រកុមករងរថន ក់ជតិ ចុះមូល ្ឋ នេដីមបី ម ន ្រតួតពិនតិយនិង
គ្ំរទករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ នងិយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី ៤របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េន
េខត្ត ្វ យេរៀង នងិកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវក្តីេ មនស រកី យ េ យបនជួបជមួយឯកឧត្តម 
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលជ្រកុមករងរបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងកិចច្របជំុនេពលេនះ។ 
 ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលបនចុះ
ផទ ល់ មមូល ្ឋ ន និងបនយកអស់ពី ម រតី កម្ល ងំកយចិត្តកនុងករបំេពញភរកិចច នងិជួយគ្ំរទយ៉ង
សកមម្រគប់សកមមភព រមួចំែណក ម នករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណ
ដំ ក់កលទី ៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងរមួចំែណកជួយេខត្ត ្វ យេរៀងទទួលបនេជគជ័យ ល់
ភរកិចចជបន្តបនទ ប់ ពិេសស ករធនសថិរភពនេយបយ សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ 
ែដលបនបងកលកខណៈងយ្រសួល ដល់ករអភិវឌ េលី្រគប់វសិ័យ។ 
 
ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី សមជកិ សមជកិ អងគ្របជុ ំជទី ប់ ន ! 

បចចុបបននេនះ េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកិត្តិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ្របេទស
មនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វស័ិយ ្របជជនេយងីទូទងំ្របេទសមនសិទធេសរភីព និងរស់េនេ យ
ភពសុខុដុមរមន និងមនជីវភពកន់ែតធូធរ។  
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ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៣ និងបន្តអនុវត្តដំ ក់កលទី៤ ទទួលបន
េជគជ័យរមួមន៖  

(ទី១) រក បនេពញេលញនូវសន្តិភព បូរណភពទឹកដី និងសថិរភពនេយបយ េ យ
្របកន់ខជ ប់េគលករណ៍នីតិរដ្ឋ និង្របជធិបេតយយ ងំទប់ ក ត់បន្របកបេ យ ្របសិទធិភពនូវ
ឧបយកលៃនករេ្របី្របស់ចលនបដិវត្តពណ៌ េដមីបបុ៉ីនប៉ង ផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល្រសបចបប់ េហយី
ករពរ្របេទសជតិ មិនឲយធ្ល ក់ចូលកនុងកលិយុគ ករែបកបក់គន  និងស្រងគ ម ជថមី។  

(ទី២) រក កំេណីនេសដ្ឋកិចច ែដលមនអ្រ ្របែហល ៧% កនុងមួយឆន  ំ ែដលេធ្វីឲយកមពុជចក
ផុតព្ីរកុម្របេទសែដលមនចំណូលទប និងឈនេឡងី នៈជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិត
ទប។ េសដ្ឋកិចចកន់ែតមនពិពិធកមមេ្រចីនេឡងី ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់បនថយមកេន្រតឹម្របមណ 
១៣,៥% នងិគម្ល ត ៃនចំណូលកនុងចេំ ម្របជជនសថិតកនុងក្រមិតទប មរយៈករែបងែចកផល ៃន
កំេណីនេសដ្ឋកិចច ដល់្របជជន្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ កន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី។ ជកែ់ស្តង ជរ ្ឋ ភិបល
បនអនុវត្តេគលនេយយបយដំេឡងី្របក់ឈនួលអបបបរម ្រពមទងំគិតគូរពីសុខុមលភពរបស់កមមករ 
មរយៈ ករតភជ ប់ប ្ដ ញអគគីសនី និងប ្ត ញទឹក ្អ តកនុងតៃម្លទប ករព្រងីកវ ិ លភព

េប ជតិសន្តិសុខសងគម និងមូលនិធសិមធម៌ ករផ្តល់េស ដឹកជញជូ ន ធរណៈេ យឥតគិតៃថ្លជូន
កមមករ និងសសិ  និងករអនុវត្តយន្តករេ ះ្រ យវ ិ ទករងរ។  

(ទី៣) ជ្រមញុករែកទ្រមង់អភិបលកចិចល្អ រមួជមយួករែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ កមមវធិីែក
ទ្រមង់ហរិញញវតថុ ធរណៈ កមមវធិីែកទ្រមង់ មែបប្របជធិបេតយយថន ក់េ្រកមជតិ ករ្របយុទធ្របឆងំ
នឹងអំេពីពុករលួយ ករែកទ្រមង់ចបប់ និង្របព័នធយុត្តិធម៌ នងិករែកទ្រមង់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ។ ជក់
ែស្តង ជរ ្ឋ ភិបលបនតេម្លីង្របក់េបៀវត ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ដល់ក្រមតិជង ១ ន
េរៀលកនុងមួយែខ េនឆន ២ំ០១៨ ករេបីកេបៀវត ឲយទន់េពលេវ េនកនុងសប្ត ហ៍ទី ៤ ៃនែខ ្រពមទងំ
បនេលីកកមពស់គុណភព និង្របសិទធិភព ៃនេស ធរណៈ ទងំេនថន ក់ជតិ និងេនថន ក់េ្រកម
ជតិ។  

(ទី៤) អនុវត្តករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈបនល្អ្របេសីរ។ េបីគិតពីឆន ២ំ០១៣ ដល់ 
២០១៨ ចំណូលចរន្តថវកិរដ្ឋេកីនេឡងីេទ្វរដង។  

(ទី៥) សេ្រមចបន មែផនករនូវសូចនករែផនកសងគមសំខន់ៗ កនុងវសិ័យអបរ់ ំនិងសុខភបិល។ 

(ទី៦) ចូលរមួយ៉ងសកមមនូវសមហរណកមមកនុងតបំន់ និងពិភពេ កេ យេសមីរមុខ និងេសមីរ
សិទធ ទងំេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ។ ជក់ែស្តង កមពុជបនចូលរមួ កនុង្រកបខណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិ
យ៉ងសកមម។ ចប់ពីឆន ២ំ០០៦ កមពុជបនបំេពញេបសកកមមែថរក សន្តិភពេនកនុង្របេទស ចំននួ៨  
និងមនកម្ល ងំចូលរមួសរុបចំនួន ៥.៤៨៦នក់។ កនុងកិចចសហ្របតិបត្តិករតំបន់ កមពុជបនចូលរមួយ៉ង
សកមមកនុង្រកបខណ្ឌ ៊ ន និងគំនិតផ្តួចេផ្តីមថមីៗ ្រពមទងំកិចចសហ្របតិបត្តិករេទ្វរភគី និងពហុភគី។  

(ទី៧) ែ្របក្ល យកមពុជេទជេគលេ េទចរណ៍ដ៏មន្របជ្របិយភព ែដលេនកនុងឆន  ំ២០១៧ 
ទទួលបន េភញ វេទសចរណ៍ សរុប ៥.៦ ននក់ មកពី ១១០្របេទស ជុំវញិពិភពេ ក ។  
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(ទី៨) ែ្របក្ល យកមពុជជ្របេទសនេំចញអងករមួយ កនុងចំេ ម្របេទសនេំចញធំៗទងំ ១០ 
ែដលេនកនុងឆន ២ំ០១៧ កមពុជបននអំងករ្របមណ៦៣៥ពន់េ ន។ កមពុជបននេំចញផលិតផល
កសិកមមសរុបកនុងកំេណីនព ី៣.៦៦ នេ ន កនុងឆន ២ំ០១៣ ដល់ ៥.១៤ នេ ន កនុងឆន ២ំ០១៧។ 

េ យែឡក សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីបនចំ យេពលេវ  ដ៏មមញឹករបស់េ ក ចុះសួរ
សុខទុកខម្រន្តី ជករសុីវលិ និង្របជ្របជពលរដ្ឋេន្រគប់្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ នងិេខត្ត ជធនី និងបន
េ ះ្រ យបញ្ហ ចបំច់េនមូល ្ឋ នបនជេ្រចីន។ ឆន េំនះ សេម្តចនឹងចុះជួបផទ ល់ជមួយកមមករ ម
េ ងច្រកននរមួទងំ្របេទស រមួទងំេខត្ត ្វ យេរៀងេយងីផងែដរ និងចត់ ងំតំ ងែដលមនរូបខញុ ំជ
េដីម េទជួបកមមករេយងីែដលកំពុងេធ្វកីរេនេ្រក្របេទស។ 

សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី បនបំេពញទស នៈកិចចេទកន់្របេទសជេ្រចីន ដូចជ េវៀត ម ចិន 
សហរដ្ឋ េមរកិ ជប៉ុន និងថមីៗេនះ សេម្តចបនចូលរមួម សននិបតអងគករសហ្របជជតិេលីកទី៧៣ 
និងកិចច្របជុកំពូំល ៊ ន អឺរ ៉ុបេលីកទី១២ េន្រកុង្របុចែសល ្របេទសែបលសិុច និងកំពុងបំេពញ
ទស នៈកិចចេនកនុង្របេទសទួគី។ កមពុជ្រតូវបន្របេទសែដលចូលរមួកិចច្របជុំកំពូល ៊ ន អឺរ ៉ុបេបះ
េឆន តឱយេធ្វីជមច ស់ផទះ នងិេធ្វីជ្របធនកិចច្របជុំកពូំល ៊ ន អឺរ ៉ុប េលីកទី១៣ េនឆន ២ំ០២០ េន
កមពុជ។ េបសសកកមមេទេ្រក្របេទស ទងំេនះបនបង្ហ ញអំពី េជគជ័យដ៏ធំេធង កនុងវស័ិយករទូត 
និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ និងបនរតិបន្តឹងចណំង មគគភីពរ ងកមពុជ និង្របេទសជេ្រចីនកនុង
ពិភពេ ក។ សេម្តចក៏បនេឆ្ល តជួបសំេណះសំ លជមួយ្របជពលរដ្ឋ នងិនិស តិែដលរស់េនកនុង
្របេទសទងំេនះ្របកបេ យភព ក់ទក់ និងសនិត ន លជទីបំផុត។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ករងរចុះមូល ្ឋ នរបស់េយងីមន រៈសំខន់ ស់ េ្រពះ មរយៈេបសកកមមចុះមូល ្ឋ ន 
េយងីទទួលបន៖ 

ទី១) ករព្រងឹងករងរ បទពិេ ធន៍ និងជំនញេរៀងៗខ្លួន។  
ទី២) ករយល់ដឹងកន់ែតចបស់ពី ថ នភពជក់ែស្តងខងេសដ្ឋកិចច សន្តិសុខ េនមូល ្ឋ ន និង

ឱកសបន កសួរសុខទុកខរបស់្របជពលរដ្ឋេនថន ក់មូល ្ឋ ន ែស្វងយល់ពីសមិទធផិល នងិភពអសកមម
របស់ម្រន្តី និងយល់ពីត្រមូវករចបំច់េនមូល ្ឋ ន ស្រមប់េលីកេឡងីមកេ ះ្រ យថន ក់ជតិ។ 

ទី៣) លទធភពពនយល់ម្រន្តីថន ក់មូល ្ឋ ន នងិ្របជជនទន់េពលេវ  ឲយ្រជបពីេគលនេយបយ 
និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍របស់ ជរ ្ឋ ភិបលបនសីុជេ្រម។ 

ទី៤) លទធភព យបកពីករេឃសនអកុសល និងពិសពុលរបស់្រកុម្របឆងំ និងលទធភព
ពនយល់បក្រ យចមងល់ និងភព្រសពិច្រសពិល របស់្របជពលរដ្ឋេយងី និងែកទស នៈខុសឆគងរបស់
គត់ និង  

ទី៥) ករបេងកីនភពជិតសនិទធរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង្របជជន េន មមូល ្ឋ ន េ្រពះតួនទី របស់
ម្រន្តីេយងីគឺបំេរ្ីរបជជន។ 

  
ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី សមជកិ សមជកិ អងគ្របជំុ ជទី ប់ ន ! 
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មរយៈរបយករណ៍របស់ឯកឧត្តម ែម៉ន វិបុល អភិបល ៃន គណៈអភបិលេខត្ត
្វ យេរៀង និងតំ ង្រកុមករងរ ម្រសុក ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះ្រកុមករងរថន ក់

ជតិទងំអស់ ែដលបនយកចិត្តទុក ក់បំេពញករងរចុះមូល ្ឋ ន ជពិេសស ករចូលរមួយ៉ងសកមម 
កនុងេវទិក ធរណៈ ែដលេយងីបនេធ្វី េន្រគប់្រសុក និងេន មឃុ ំសងក ត់មួយចំនួនធកំនុងេខត្ត។  

ខញុ ំបនកត់សមគ ល់ថ កនុងេវទិកទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋបនចូលរមួយ៉ងកុះករ នងិបន
យករណ៍ េលីកសំណួរ និងសំណូមពរជេ្រចីន ែដលេធ្វីឲយ្រកុមករងរបនយល់កន់ែតចបស់ ពី
សភពករណ៍ជក់ែស្តងេន មមូល ្ឋ ន។ ចំែណក្រកុមករងរ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអងគភពពក់
ព័នធបនសហករគន បក្រ យ និងេឆ្លីយេទនឹងសំណួរជេ្រចីន របស់្របជពលរដ្ឋេយងី ែដលេធ្វីឲយពួក
គត់កន់ែតយល់ចបស់ ពីេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងកន់ែតមនទំនុកចិត្តេលីេយងី។  

ែតេនមនសំណូមពរមួយចំនួន េយងីពិតជមិន ចេ ះ្រ យបន កនុងេពលខ្លីបនេឡយី 
ែដលទមទរឲយេយងីបន្តេលីកេឡងីេទែផនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ មយង៉េទៀត មនសំណូមពរខ្លះ េយងី
គម នលទធភពេ ះ្រ យបនេទ ដូចជ សំណូមពរែដលមនទំហធំំេធងេពក ែដលត្រមូវឲយមនថវកិ
េ្រចីន និងបញ្ហ មួយចំនួនែដលពក់ព័នធនឹងចបប ់ឬពក់ព័នធនឹងតុ ករជេដីម។ 

េដីមបបីន្តករ ម ន ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់រ ្ឋ ភិបលអណត្តិ
ទី៦ ៃនរដ្ឋសភេនះ ្រកុមករងរេយងី្រតូវ្របឹងែ្របងរមួគន  បំេពញកិចចករសំខន់ៗ មួយចំនួនដូចខង
េ្រកម៖ 

ទី១) ្រតូវព្រងឹង មគគីភពភពឲយបនស្អិតរមួត កនុង្រកុមករងរ េ យេធ្វីករ និងពិភក គន ជ 
សមូហភព ឬជ្រកុម េដីមបរីមួគន េ ះ្រ យបញ្ហ  និងសំណួរែដល្របជពលរដ្ឋេលីកេឡងីែផ្អកេលីចបប់ 
និងករពិត។ កនុងករណីមិន ចេ ះ្រ យបន្រតូវ យករណ៍មកថន ក់េលី។ 

ទី២) ្រតូវមនកិរយិមយទសុភព ប រ ទនភ់្លន់ រសួ យ ក់ទក់ េចះេគរព ្រស ញ់
្របជជន គ ល់ចស់ គ ល់ទុំ។ េជៀស ង ច់ខតនូវករ្រប្រពឹត្តទេង្វីមិន្រតឹម្រតូវ ដូចជេឆមីង យឬក 
និយយស្តីខ្វះសុជីវធម៌ នងិ្រប្រពឹត្តអំេពីែដលបំពនដល់សិទធ និងផល្របេយជន៍របស់ម្រន្តីមូល ្ឋ ន និង
្របជជន។ 

ទី៣) ្រតូវបន្តអនុវត្តឲយេជគជ័យ នូវកមមវធិីនេយបយ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសសយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េធ្វីកំែណទ្រមង់សីុជេ្រម កតប់នថយភពអសកមម របស់ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី 
េ យបន្តករអនុវត្ត មទសិេ ្ល ក "ឆ្លុះកញចក់ ងូតទកឹ ដុសែក្អល ពយបល" ។  

ទី៤) ្រតូវជួប្រប្រស័យទក់ទង េ យផទ ល់ជមួយ្របជជនេនមូល ្ឋ ន េ យក្ត ប់ឲយបន
ចបស់ ស់ ល់សំណូមពរ ឬសគល់ៃនបញ្ហ  ករ្របឈម នងិករលំបករបស់្របជជនទូេទ និងរះិរក 
្រគប់មេធយបយជួយស្រមួល និងេ ះ្រ យ ឲយបនទន់េពលេវ ្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបផី្តល់
ភពកក់េក្ត  និងករេជឿរជក់េលី ជរ ្ឋ ភិបល។ 

ទី៥) ្រតូវ ម ន ្ត ប់្រប សន៍ សុនទរកថរបស់ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ ពិេសសសេម្តចេតេជ 
នយករដ្ឋម្រន្តី េដីមបេីធ្វីជទុនចំេណះដឹង នងិេធ្វីជមូល ្ឋ ន េដីមបេីឆ្លីយបំភ្លឺដល់្របជពលរដ្ឋ និងេធ្វី
្របតិកមមរហ័ស យបកភ្ល មៗ ល់ឧបយកលញុះញង់ េបកបេញឆ តរបស់្រកុម្របឆងំ។ 
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ទី៦) ្រតូវផ ព្វផ យអំពសីមិទធិផល និង ន ៃដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងថន ក់ដឹកន ំ ជពិេសស
សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី នងិរដ្ឋម្រន្ត ីកនុងវស័ិយនេយបយ ករទូត ទំនក់ទនំងអន្តរជតិ 
េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងករងរកំែណទ្រមង់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសសកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និង
វសិហមជឈករ។ 

ទី៧) ្រតូវបេងកីនចំេណះ ែផនកបេចចកវទីយព័ត៌មន IT ជពិេសស្រតូវេចះេ្របីមេធយបយប ្ត ញ
សងគមេ យ្របុង្របយត័ន នងិេ យករ្រតិះរះិពិចរ  េ យ របចចុបបននេនះ ករេ្របី្របស់ទំនក់ទំនង
ម Facebook, Email, Line, WhatsApp និង Telegram ជេដីម ែដលសុទធសឹងជមេធយបយ

ទំនក់ទំនង កំពុងេពញនិយម នងិឆប់រហ័ស។ ្រតូវជួយែចករែំលកសកមមភពរបស់សេម្តចេតេជ ម 
Facebook ឱយបនេ្រចីនបំផុតដូចែដល ចេធ្វីបន។ និង្រតូវតបត ជ Comment េទពនយល់ពួក្រជុល
និយម ែដលែតងែត យ្រប រ ជរ ្ឋ ភិបល ឱយទន់េពល។ េ យ រ សេម្តចេតេជ ជនិមិត្តរូបរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល ដូេចនះេយងី្រតូវជ្រមុញករផ ព្វផ យពីសកមមភពល្ៗអ  ដូចជភពសិនទធ ន លជមួយ
្របជជន ករសួរសុខទុកខកងទ័ព ករចូលរមួ្របជុំកំពូលនន ឲយបនទូលំទូ យ។ េលីសពីេនះេទៀត 
សកមមភពរបស់ថន ក់ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបលក៏្រតូវផ ព្វផ យផងែដរ។ 
 ជទីបញចប់ ខញុ ំសូម្របសិទធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីកនុងអងគពិធីទងំមូលសូម
សេ្រមចបននូវេជគជ័យថមីៗែថមេទៀត ជមួយនឹងពុទធពរបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុបំី
េឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។  
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២០. ពិធីសេមព ធករយិលយ័លក់របស់ គរពណិជជកមម រ ៉យ៉ូល ់វ័ន 
(Royal One)  របស្់រកុមហ៊ុន  Royal Group 

សនុទរកថ  
េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច 

កនងុពិធីសេមព ធករយិលយ័លក់របស់ គរពណិជជកមម រ ៉យ៉ូល ់វ័ន (Royal One)   
របស្់រកុមហ៊ុន  Royal Group 
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-េ កឧកញ៉ គិត ធង  
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  ជេភញ វកិត្តិយស ែដលមនវត្តមន
នេពលេនះ ជទីេម្រតី 

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធបិតីកនុងកមមវធិសីេមភ ធករយិល័យ
លក់ ៃន គរពណិជជកមម រ ៉ូយ៉ល់វន័ (Royal One)  របស់្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប  (Royal Group) ន
េពលេនះ។ 

ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងេកតសរេសីរចំេពះ្រកុមរ ៉ូយ៉ល់្រគុប ែដលមនជំេនឿទុកចិត្តយ៉ងមុតមំ
េលី ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលដឹកនេំ យ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន 
ែសន េ យបនសេ្រមចចិត្ត ក់ទុនវនិិេយគេលីគេ្រមង ងសង់ដ៏ធំេនះេនកនុង ជធនីភនំេពញ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូម ្វ គមន៍ នងិអបអរ ទរចំេពះគេ្រមងវនិិេយគ ែដល
ងសង់ គរពណិជជកមមពហុមុខងរ មនកំពស់រហូតដល់េទ៦២ ជន់ េសមីនឹង ២៣០ ែម៉្រត មនទី
ងំេន ដីឡូត៍េលខ ៩៣ ផ្លូវេលខ១១៤ ែកងនឹងម វថិីមុនីវង  េ យមនរចនយ៉ង្របណិត នងិ

បំពក់ឧបករណ៍ទំេនីប។ 
ខញុ ំសងឃមឹថ គេ្រមងេនះពិតជេមទនភពមួយរបស់កមពុជ េ យេយងីនឹងមនអគរដ៏ខពស់សកឹម

ៃសក េលចេឡងីក ្ត ល្រកុង ែដលបង្ហ ញពីមុខមត់ថមី និងករលូត ស់ឥតឈបឈ់ររបស់កមពុជ។ 
គំេ ងេនះពិតជ រមួចំែណកេលីកកមពស់េ ភ័ណភព និងករអភិវឌ ជធនីភនំេពញ ផ្ដល់បទពិេ ធន៍
ល្ៗអ ែផនកខងវសិ្វកមម និង ថ បតយកមមដល់កមពុជ។  

គំេ ងេនះពិតជេកីតេឡងីចំេពលែដលកមពុជកំពុងមន ថ នភពេសដ្ឋកិចច និងេសថរភពនេយបយ
ល្អ និងេគលនេយបយគ្ំរទ ដល់ ជីវកមម និងជិតេពលែដលកមពុជកំពុងេ្រតៀមេបះេឆន តសកល
េ្រជីសេរសីតំ ង ្រស្តផងែដរ។  
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ខញុ ំសងឃមឹថ ករ ងសង់ គរទំេនីបេនះ ពិតជជេំរសីដ៏្រតឹម្រតូវ េ្រពះទី ងំគេ្រមងសថិតេន
ចំក ្ត លេបះដូង ៃន ជធនីភនំេពញ ែដលជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អស្រមប់អនក ន ក់េន និងេធ្វីករ 
មែបបទំេនីប ជពិេសសជនបរេទស។ 

េ យមនកិចចសហករជ្រមុញករលក់ ជមួយ្រកុមហុ៊នលបីៗ  នងិមនសមតថភព ខញុ ំេជឿរជក់ថ
គេ្រមងេនះនឹងទទួលបនេជគជ័យ េ យមនករគ្ំរទ និងករនិយមចូលចិត្ត ពអីតថិិជនជមិនខន
េឡយី។  
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កេ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស 

េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង ងៃវរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល បចចុបបននេនះ
កមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវសិ័យ
សំណង់ និងអចលន្រទពយ។ កនុងរយៈេពល្របែហល២០ឆន  ំ ចុងេ្រកយេនះ ្របេទស កមពុជមនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចខពស់ ជមធយម្របមណ ៧ ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមន
ករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរផងែដរ។ 

េ យែឡក ជធនីភនំេពញ កំពុងែតរកីលូត ស់ក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមមួយដ៏ទក់
ទញ និងរស់រេវកីែដលមនសកមមភព ជីវកមមមមនញឹក មន ងលក់ទនំិញ និងសំណង់ធំៗ ជ
ពិេសសអគរខពស់ៗជេ្រចីនកំពុងែត ងសង់ នងិរកីដុះ លដូច ផ តិបេ្រមដីល់កររកសុី ន ក់េន និង
េធ្វីករងរ។ 

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលបនចត់ទុកវស័ិយឯកជន ជកបលម៉សីុនរុញកំេណីនេសដ្ឋកចិច និងក ្ត
អំេ យផលេផ ងេទៀត រមួទងំករលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងេលឿន ជពិេសសខងពណិជជកមម 
សំណង់ េទសចរណ៍ ទីផ រពលករមនតៃម្លទប និងចបប់វនិេិយគែដលអនុេ្រគះដល់ធុរកិចចជន េទីប
កមពុជកំពុងែតក្ល យជេគលេ ថមីមួយគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុត ពីអនកវនិិេយគកនុង្រសុក និងបរេទស។ 

ពិធីសេមព ធករយិល័យលក់នេពលេនះ កំពុងបញជ ក់យ៉ងចបស់ អំពីភពរស់រេវកី ៃនេសដ្ឋកិចច
កមពុជ ជពេិសសវសិ័យវនិិេយគ ពណិជជកមម អចលន្រទពយ និងសំណង់។ ករ ងសង់ គរ
ពណិជជកមមពហុមុខងរដ៏ទំេនីប ្របណិត ខន តអន្តរជតិ ែដលមនេ ភ័ណភព លម្អរេ យសួនចបរ 
និងមនចំណតរថយន្តយ៉ងសមរមយ ែដលនឹងបដិសនធិជរូប ងនេពលឆប់ខងមុខ នឹងេធ្វឲីយេឃញីកន់
ែតចបស់ពីសក្ដ នុពល ៃនករទក់ទញវនិិេយគបរេទសរបស់កមពុជ ជពិេសស ជធនីភនំេពញ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសសសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ខញុ ំសូម
េលីកទឹកចិត្តឱយគេ្រមងេនះបន្តសកមមភពរបស់ខ្លួន ្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ធនេ ភ័ណភព
គុណភព និង្របណិតភព មករេ្រគងទុក និងសូមេគរពេទ មចបប់របស់្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ។ 

ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ េជគជ័យរបស់ៃន គរពណិជជកមម រ ៉ូយ៉ល់វន័ (Royal One)  របស់
្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប ពិតជរមួចំែណក ជ្រមុញកំេណីនេសដ្ឋកចិចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់ចំណូល និង
ឱកសករងរដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចបំច់កនុងករកតប់នថយភព្រកី្រក។  េលីសពីេនះេទេទៀត 
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ក៏ជកររមួចំែណកកនុងករងរនគរូបនីយកមម ករអភិវឌ ន៍ ជធនីភនំេពញ និងកត់បនថយករេធ្វី
ចំ ក្រសុកេទេធ្វីករេន្របេទសជិតខងផងែដរ។ 
 ជទីបញច ប់ ខញុ ំសូមជូនពរ ដល់េ កនយក្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុប និងសហករ ី សូមទទួលបននូវ
េជគជ័យកនុងមុខជំនួញរបស់ខ្លួន ជពិេសសសូមឱយគំេ ង គរពណិជជកមម រ ៉ូយ៉ល់វន័ (Royal One)  
របស់្រកុមហុ៊នរ ៉ូយ៉ល់្រគុបេនះ សូមឱយលក់ ច់ និងបញចប់គំេ ង ង់សង ់ មតំ ក់កលដូច
បនេ្រគងទុក។  
 ខញុ ំក៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដិយស
ទងំអស់ែដលមនវត្តមនកនុងពិធីេនះ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ 
កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។                    
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២១. ពិធី្របកសចូលកន់តំែណងថន ក់ដឹកន ំ ណត្តិទី៧ ៃនសមគម
និកយចិនេទៀជីវេនកមពុជ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំនឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

កនងុពិធី្របកសចូលកន់តំែណងថន ក់ដឹកន ំ ណត្តិទី៧ 
ៃនសមគមនិកយចិនេទៀជីវេនកមពុជ 

ៃថងអងគ រ ទី១៦ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៨ 
មជឈមណ្ឌ លសននិបត និង ពិព័រណ៍េកះេព្រច អគរ G+H+I 

 
-េ កឧកញ៉ ពុង េខៀវែស ្របធនសមគមសមព័នធែខមរចិនេនកមពុជ 
-ឯកឧត្តម វ េម៉ងឃនី ្របធនសមគមនិកយចិនេទៀជីវេនកមពុជ 
-ថន ក់ដឹកន ំនិងសមជិក សមគមនិកយចិនេទៀជីវេនកមពុជ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ និងអន្តរជតិ  

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតី កនុងពធិី  ្របកសចូលកន់
តំែណងថន កដ់ឹកនំ ណត្តិទី៧ ៃនសមគមនិកយចិនេទៀជីវេនកមពុជ នេពលេនះ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ េកតសរេសីរ និងចំេពះសមគម ែដលមន
ជំេនឿទុកចិត្តយ៉ងមុតម ំេលី ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យបនដំេណីរករ្របកបេ យ
េជគជ័យ ជពិេសសកនុងករងរជ្រមុញសកមមភព វនិិេយគ ពណិជជកមម េទសចរណ៍ និងធុរកិចច។ 

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ សមគមេនះ នឹងរមួចំែណកអភិវឌ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈ
ករ្របមូលផ្តុ ំនូវបញញ ញណ ពិេ្រគះ េយបល់េដីមបី ក់ទុនវនិិេយគ េធ្វី ជីវកមម នងិជួយឧបតថមភ 
សមជិក េទវញិេទមក េដីមបទីទួលបនផលចំេណញដល់សមជិកផង ដល់សងគមជតិផង។ 

ពិពីេនះេធ្វីេឡងី ចំេពលែដល្រពះ ជ ច្រកកមពុជកំពុងែតមនករទក់ទញ ពណិជជកមម នងិ
វនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស េ យ រ្របេទសេនះ មន ថ នភពល្អែផនកេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ និង
េគលនេយបយគ្ំរទដល់ ជីវកមម។ េលីសពីេនះេទៀតកមពុជមនទី ងំភូមិ ្រស្តល្អ ែដល ចេធ្វី
គមនគមន៍ទងំផ្លូវេគក ផ្លូវសមុទទ ផ្លូវែដក និងផ្លូវ កសបនល្អ និងសមបូរណ៍េទេ យកម្ល ងំពលកមម
វយ័េកមង ែដលងយនឹងបណ្តុ ះប ្ត ល។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កេ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស 

េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង ងៃវ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកនំ
េ យសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន បចចុបបននេនះកមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ 
និងសន្តិភព និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវស័ិយវនិិេយគ ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍។  
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កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកចិច ជមធយម ្របមណ 
៧ ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមនករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែត
ធូរធរផងែដរ។ 

េ យែឡក ជធនីភនំេពញ កំពុងែតរកីលូត ស់ក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមមួយ ដ៏
ទក់ទញ និងរស់រេវកី ្របកបេ យសកមមភព ជីវកមមមមនញឹក មន ងលក់ទំនិញ នងិសំណង់ធំៗ
ជពិេសសអគរខពស់ៗជេ្រចីនកំពុងែត ងសង់ នងិរកីដុះ លដូច ផ តិបេ្រមីដល់កររកសុី ន ក់េន 
និងេធ្វីករងរ្របកបេ យផសុខភព។ 

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលមនេគលនេយបយ ចត់ទុកវសិ័យឯកជន ជកបលម៉សីុនរុញកំេណីន
េសដ្ឋកិចច និងករ ្វ គមន៍យ៉ងកកេ់ក្ត ដល់អនកវនិិេយគបរេទសេ យគម ន្របកន់ជតិ សន៍ និងក ្ត
អំេ យផលេផ ងេទៀត រមួទងំករលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងេលឿន ជពិេសសខងពណិជជកមម 
សំណង់ េទសចរណ៍ ហរិញញវតថុ ទីផ រពលករមនតៃម្លទប និងចបប់វនិិេយគែដលអនុេ្រគះដល់
ធុរកិចចជន េទីបកមពុជកពុំងែតក្ល យជេគលេ ថមីមួយគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុត ពីអនកវនិិេយគកនុង្រសុក 
និងបរេទស។ 

ជរ ្ឋ ភិបលែដលមន សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្របមុខ បន ក់េចញនូវេគល-នេយបយជេ្រចីន េដីមបអីភិវឌ េសដ្ឋកិចច 
និងសងគមជតិ កនុងេនះករអនុវត្តេគលនេយបយសុខដុមភវូនីយកមមជតិ សន៍ និង សន បន
បងកលកខណៈឱយ្រគប់ជតិ សន៍ និងជនជតិទងំអស់ ែដលរស់េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចរស់
េនជមួយគន េ យសុខដុមរមន និងរមួគន អភិវឌ ន៍មតុ្របេទសេយងីទងំអស់គន ។  

ជក់ែស្តង បងប្អូនែខមរចិន ែដលរមួទងំបងប្អូនែខ ្រស យចិនេទៀជីវ គឺជអនកពូែកេធ្វីជំនួញ និង
ជអនកវនិិេយគដ៏ឆ្ល តៃវ ក៏បនរស់េនេ យសុខសន្តិភព និងបនក្ល យជធនធន ដសំ៏ខន់កនុងកររមួ
ចំែណកក ង នងិអភិវឌ ន៍្របេទសជតិេយងីផងែដរ។ េលីសពីេនះេទៀត ទំនក់ទំនងេទ្វភគីកមពុជ-
ចិន េពលគឺេគលនេយបយចិនែតមួយ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ និងកចិច
សហ្របតិបត្តិករភពជៃដគូយុទធ ្រស្ត្រគប់្រជុងេ្រជយ ក៏្រតូវបនេឆ្លីយតបជវជិជមនពីមិត្តចិន ម
រយៈ ផ្តល់ករគ្ំរទទងំែផនកហរិញញវតថុ ជំនួយបេចចកេទស ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  ករក ង
េហ ្ឋ រចនសមព័នធ រមួនងិករផ្តល់ជំនួយឥតសំណង កមចី-ឥតករ្របក់ និងកមចីឥណទនស្រមប់ករអភិ
វឌ ន៍ បូកនងិករវនិិេយគេផ ងៗជេ្រចីនេទៀត។ ជមួយគន េនះ ្របេទសចិន មនិ្រតឹមែតបនេលីកកមពស់
ជីវភព្របជជនចិនប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំបន និងកំពុងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ សងគម-េសដ្ឋកិចច
កមពុជ និងប ្ត ្របេទសកនុងតំបន់នងិពិភពេ កេទៀតផង។ ជក់ែស្តង ្របេទសចិនបន ក់េចញនូវ
គំនិតផ្តួចេផ្តមី “ែខ ្រក ត់មួយ ផ្លូវមួយ”  ករបេងកីត “មូលនិធិផ្លូវសូ្រត” និង “ធនគរវនិិេយគេហ ្ឋ រចន 
សមព័នធ សុី” េដីមបពី្រងឹងភពជៃដគូ និងជំរុញករអភិវឌ មែបប “ឈនះ ឈនះ” កនុង្របេទសកនុងតំបន់ 
ែខ ្រក ៉ត់ និងផ្លូវសូ្រត មរយៈករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ តភជ ប់ទំនក់ទនំងែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
រូបវន្ត ថ ប័ន ្របជជន វស័ិយធុរកិចច ហរិញញវតថុ វបបធម៌ នងិវសិ័យគន្លឹះេផ ងៗេទៀត។ 
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កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមេលីកទឹកចិត្តឱយសមគម េធ្វីសកមមភពរបស់ខ្លូនេ យរលូន 
និងបំេពញេបសកកមម និងសកមមភព របស់ខ្លួន្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ និងសូមេគរពេទ ម
ចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ជធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ សមគមេនះពិតជរមួចំែណកជ្រមុញកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ម
រយៈករផ្ដល់ចំណូល និងឱកសករងរដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចបំច់កនុងករកត់បនថយភព្រកី
្រក។ 

ជទីបញចប់ ខញុសូំមជូនពរដល់សមគម និងថន ក់ដឹកនំ ណត្តិទ៧ី ទទួលបននូវេជគជ័យធំេធង 
កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ ខញុកំ៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង
កញញ  និងេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបី
េឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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២២. ពិធីចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រពៀង ស្តពីីកិចចសហ្របតិបត្តិករ
អភិវឌ កំពង់ែផ េខត្តកំពត រ ង្រកុមហ៊ុន ្រទី ភព ្រគុប និង្រកុមហ៊ុន
កំពង់ែផអន្តរជតិ ៃនេខត្តគ័ងសុ ី
 

សនទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយ្រពឹទធសភ-រដ្ឋសភ 
និងអធិករកិចច 

កនងុពិធីចុះហតថេលខេលើកិចច្រពមេ្រពៀង ស្តពីីកិចចសហ្របតិបត្តិករអភវិឌ កំពងែ់ផ 
េខត្តកំពត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រ ង្រកុមហ៊ុន ្រទី ភព ្រគបុ 

និង្រកុមហ៊ុនកំពងែ់ផអន្តរជតិៃនេខត្តគ័ងសុ ី
ស ្ឋ គរសូហ្វែីតល ភនំេពញ  

3 
 

- ឯកឧត្តម េថង ខុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងេទសចរណ៍ 
- ឯកឧត្តម យ សំ ល ់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន 
- ឯកឧត្តម ឧកញ៉ បណ្ឌិ ត ្រទី ភព អគគនយក្រកុមហុ៊ន ្រទី ភព ្រគបុ និងេ កជំទវ 
- ឯកឧត្តម េចន វូ (Chen Wu)  អភិបលេខត្តគ័ងសុី ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
- ឯកឧត្តម តំ ង ថ នទូត ធរណៈរដ្ឋ្របជមនិតចិន្របចេំនកមពុជ 
- ឯកឧត្តមអគគនយក អគគនយករង ៃន្រកុមហុ៊នកំពង់ែផអន្តរជតិ េខត្តគ័ងសីុ (Guangxi Beibu Gulf 
International Port Group Co., Ltd.) និងគណៈ្របតិភូរមួដំេណីរ 
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី!  

ៃថងេនះ កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំមនកិត្តិយសែដលបនចូលរមួកនុងពធិីចុះហតថេលខេលី
កិចច្រពមេ្រពៀង ស្តីពីកិចចសហ្របតិបត្តិករអភិវឌ កំពង់ែផ េខត្តកំពត ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ រ ង
្រកុមហុ៊ន ្រទី ភព ្រគបុ និង្រកុមហុ៊នកំពង់ែផអន្តរជតិៃនេខត្តគ័ងសីុ។ 

េ យពិនិតយេឃញីថ ្រកុមហុ៊ន ្រទី ភព ្រគបុ ែដលមនឯកឧត្តម ឧកញ៉ បណ្ឌិ ត ្រទី ភព ជ
អគគនយក ជអនកវនិិេយគទុនកនុង្រសុកដ៏មនសក្ត នុពល នងិេជគជ័យមួយរូប ែដលមន ន ៃដ និង
បទពិេ ធន៍េលីករងរអភិវឌ ន៍គេ្រមងននេនកមពុជកន្លងមកេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បន
សេ្រមចអនុញញ តឲយ្រកុមហុ៊ន ្រទី ភព ្រគបុ វនិិេយគ ងសង់កំពង់ែផ េនេខត្តកំពតរចួេហយី។ 
អនុេ ម មចបប់ស្តីពីវនិិេយគៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រកមុហុ៊ន ្រទី ភព ្រគបុ នងឹ្រតូវទទួលបន
នូវករេលីកទឹកចិត្តជេ្រចីនស្រមប់បេ្រមីករអភិវឌ ន៍េលីទី ងំេនះ។ 
 េនះក៏ករឆ្លុះបញច ងំ នូវករលូត ស់េទមុខឥតឈប់ឈរ ៃនករវនិិេយគបរេទស និងវសិ័យ
ឯកជនេនកមពុជ។  
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 ខញុ ំសូម ្វ គមន៍ និងអបអរ ទរចំេពះសមិទធផលថមីេនះ របស់្រកុមហុ៊ន និងភគីៃដគូចិន គឺ
្រកុមហុ៊នកំពង់ែផអន្តរជតិ ៃនេខត្តគ័ងសីុ ែដលបនេជឿជក់េលី ជរ ្ឋ ភិបល និងសេ្រមចចិត្តវនិិេយគ
ងសង់កំពង់ែផរថមីេនេខត្តកំពតេនះ។  

 កិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្រកុមហុ៊នកមពុជ និង្រកុមហុ៊នចិនេនេពលេនះបនបញជ ក់ពីករលូត ស់
ឥតឈប់ឈរៃនកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
ែដលជ្របេទសម អំ ចេសដ្ឋកិចចេលីេ ក ក៏ជ្របេទសទី១ កនុងករផ្តល់ជំនួយធជំងេគដល់កមពុជ 
និងជ្របភពៃនអនកវនិិេយគទុនបរេទស ដ៏មនសក្ត នុពល ្រពមទងំជៃដគូពណិជជកមមដល៏្អបំផុត នងិ
ជ្របេទសែដលមនចំនួនេភញ វេទសចរ ដ៏េ្រចីនែដលកំពុង មកទស នកមពុជផងែដរ។ េលីសពីេនះេទៀត 
គំេ ងេនះក៏ជកររមួចំែណក ដល់េជគជ័យៃនករផ្តួចេផ្តីមគំនិត ផ្លូវមួយ ែខ ្រក ៉ ត់មយួ របស់ឯកឧត្តម
្របធនធិបតី សុ ីជិនពងី ែដលមនបំ ងផ រភជ ប់្របេទសចិន ជមួយតំបន់នន ៃនពិភពេ ក
ផងែដរ។ 
 ករសេ្រមចចិត្ត ងសង់កពំង់ែផរ អន្តរជតិ េនេខត្តកំពតេនះ ពិតជជំេរសីដ៏្រតឹម្រតូវ េ្រពះេខត្ត
េនះ ជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អ ជប់មត់សមុទទដ៏្រសស់ ្អ ត ែដលមនសក្ត នុពលេសដ្ឋកិចច នងិ
ពណិជជកមមដសំ៍ខន់របស់កមពុជ។ បែនថមេលីកំពង់ែផរ េខត្ត្រពះសីហនុ កំពង់ែផរថមី ពិតជនមំកនូវ
ករអភិវឌ ន៍ ដល់េខត្តកំពត និងដល់កមពុជទងំមូលផងែដរ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិសទងំអស់ 
 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង និង ងៃវរបស់គណៈបក ្របជជនកមពុជ 
និង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ែដលមនសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របធន និងជ
នយករដ្ឋម្រន្តី បចចុបបននេនះ្របេទសេយងីទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព និងធនបនសន្ដិ
សុខេសប ង និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ។ កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមន
កំេណីនេសដ្ឋកិចច ជមធយម ្របមណ ៧ ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជន េយងីមន
ករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរផងែដរ។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ មរយៈយុទធ ្រស្ដចតុ
េកណដំ ក់កលទី៣ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម ៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជបនចត់ទុកវសិ័យ
ឯកជនជកបលម៉សីុន ៃនករអភិវឌ ន៍ និងបនបងកលកខណៈងយ្រសួល និងជ្រមុញវសិ័យឯកជន ឲយ
លូត ស់ េដីមបរីមួចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិសទងំអស់ 
 ករអភិវឌ ន៍កំពង់ែផរមិន ចេធ្វីេឡងីែតឯកឯងបនេទ េពលគឺ្រតូវអភិវឌ ជអន្តរវសិ័យ ែដល
ពក់ព័នធជេ្រចីន ដូចជេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ករតភជ ប់ជមួយផ្លូវែដក និងសន្តសុិខ ជេដីម ដូេចនះេខត្តកំ
ពត ្រតូវជំរុញឲយមនករកីចេ្រមីនែថមេទៀត ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ដូចជ ្របព័នធផ្លូវគមនគមន ៍អគគិសនី 
ទូរគមនគមន៍ សួនចបរ ទីកំ ន្ត ធរណៈ និង្រតូវធនឲយបននូវសន្ដិសុខ និងស ្ត បធ់ន ប់។ល។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូម ្វ គមន៍ និងគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹ
េលីករសហករវនិិេយគរមួគន  កនុងករអភិវឌ ន៍កំពង់ែផ េខត្តកពំត េហយី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ សងឃមឹ
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យ៉ងមុតមថំ បនទ ប់ពមីនករសហករវនិិេយគរមួគន  រ ង្រកុមហុ៊នទងំពីរ កំពង់ែផេខត្តកំពតេនះ នងឹ
មិន្រតឹមែតក្ល យជកំពង់ែផដ៏ធំេនកនុង្របេទស នងិេនកនុងតំបន់ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តនឹងក្ល យេទជ
មជឈមណ្ឌ លពណិជជកមម េសដ្ឋកិចច និងេទសចរណ៍ ចបេងកីតករងរ និង្របក់ចំណូលយ៉ងេ្រចីនជូន
្របជពលរដ្ឋ េដីមបរីមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចកមពុជ ្របកបេ យចីរភព។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ សូមបញជ កថ់ ទងំេនះ្រគន់ែតជចំណុចៃន
ករចប់េផ្តីមប៉ុេ ្ណ ះ។ ដូចេនះ េដមីបេីជគជ័យៃនករអនុវត្តគេ្រមង ក៏ដូចជេជគជ័យ ៃនករ្របកួត
្របែជង ្រកុមហុ៊ន ្រទ ី ភព ្រគបុ និងៃដគូគឺ្រកុមហុ៊នកពំង់ែផអន្តរជតិៃនេខត្តគ័ងសីុ ែដលមន
បទពិេ ធន៍្រ ប់េលីករងរកំពង់ែផ េនេខត្តគ័ងសុី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន ្រតូវចប់េផ្តីមេធ្វី
ែផនករសកមមភពលម្អិត ស្តីពីករអភិវឌ ន៍េលីគេ្រមងេនះ េទ មែផនករ មជំនញ និង
បទពិេ ធន៍របស់ខ្លួន សំេ េធ្វីយ៉ង ជំរុញករអភិវឌ ន៍កំពង់ែផេខត្តកំពត សេ្រមចេចញលទធផលជ
ែផ្លផក  និងឈនេទចប់េផ្តីមដំេណីរករ ជីវកមមរមួគន  កនុងេពលឆប់ៗដ៏ខ្លខីងមុខ។ ខញុ ំក៏សូមេសនី ឱយ
ជញ ធរែដលពក់ព័នធនន សូមបន្ត ម ន និងស្រមួលែបបបទនន ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍េនះ។ 

ជទីបញចប់េនះ េដីមបជីករអបអរដល់កិចចសហករវនិិេយគរមួគន  េលីគេ្រមងអភិវឌ ន៍កំពង់ែផ 
េខត្តកំពត រ ង្រកុមហុ៊នទងំពីរ ខញុ ំសូមជូនពរឱយគេ្រមងេនះទទួលបនេជគជ័យ និងសូមជូនពរ
ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ ឧកញ៉ អស់េ ក េ ក្រសី នូវពុទធពរទងំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ 
សុខៈ ពលៈ កំុបីេឃ្ល ងេឃ្ល តេឡយី។ 
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២៣. ពិធីសេមព ធពិពរណ៍ ពហព៍ិពហេ៍លើកទី៥ មេ ្រសពសលិបៈ 
និងម្ហូប រែខមរេលើកទី១៩ និងករបង្ហ ញមូ៉តសេម្ល កបំពក់
្របៃពណីេលើកទី១៨ 
 

សនុទរកថ  
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
តំ ងសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
កនងុពិធីសេមព ធេបើកពិពរណ៍ ពហពិ៍ពហេ៍លើកទ៥ី 
មេ ្រសពសលិបៈដ ្ដ សំ ្លម្ហូប រែខមរេលើកទី១៩ 
និងករបង្ហ ញម៉ូតសេម្ល កបពំក់្របៃពណីេលើកទ១ី៨ 

មជឈមណ្ឌ លសននិបទ និងពិពរណ៍េកះេព្រជ 
ៃថងេ  ១៣េកីត ែខភ្រទបទ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស២៥៦២ 

ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២២ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ 
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-េ កំទវ េភឿង សកុ  រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ គណៈអធិបតី! 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អងគពិធទីងំមូលជេម្រតី! 
-សិលបករ សិលបករនិី និងកមួយៗយុវជនជទី ប់ ន! 

 ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកីនិងមនកិត្តិយស កនុងនមសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យបនចូលរមួជមួយេ កជំទវ ឯកឧត្តម 
េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី សិលបករ សិលបករនិី និងកមួយៗយុវជន កនុងឱកសសេមព ធេបីកពិព័រណ៍
ពហ៍ពិពហ៍េលីកទី៥ មេ ្រសពសិលបៈដ ្ដ សំ្លម្ហូប រែខមរេលីកទី១៩ និងករបង្ហ ញម៉ូត

សេម្ល កបំពក់្របៃពណីេលីកទី១៨ ែដលនឹង្រប្រពឹត្តេទេនៃថងទី២២ និង២៣ ែខកញញ  ឆន ២ំ០១៨ េន
មជឈមណ្ឌ លសននិបត និងពិពរណ៍េកះេព្រជដ៏មេ ឱ រកិនេពលេនះ។  

កនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ ខញុសូំមពនំនូំវករផ្ដ េំផញីសួរសុខទុកខ និងមេនសេញចតននឹករឭកយ៉ង
្រជលេ្រជរបស់សេម្ដចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី និងសេម្ដចកិត្ត្ិរពឹទធបណ្ឌិ ត ជូនចំេពះបងប្អូនជនរមួជតិ
ទងំអស់ែដលមនវត្តមនចូលរមួកនុងអងគពិធីេនះ។ ជមួយេនះែដរ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ 
ចំេពះគំនិតផ្ដួចេផ្ដីម និងកិចចខំ្របឹងែ្របងរបស់េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី ថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រគប់ជន់ថន ក់ 
ៃន្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ និងអរគុណដល់្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ជញ ធរមូល ្ឋ ន សបបុរស
ជន និង ភគីៃដគូរទងំអស់ ពិេសស្រកុមហុ៊ន សិរមីងគល ែដលបនសហករេរៀបចំ និងធនគរ
ក ឌីយ៉ ែដលបនជួយឧបតថមភដល់្រពឹត្តិករណ៍ដ៏មន រៈសំខន់េនះ។ 
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 ដូចែដលបនេលីកេឡងីេ យេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី េភឿង សកុ  ្រកសួងវបបធម៌ នងិវចិិ្រត
សិលបៈ ជេរៀង ល់ឆន បំនផ្តួចេផ្តីមឱយមនករេរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍ពិព័រណ៍ ពហ៍ពិពហ៍ មេ ្រសព
សិលបៈ ម ជធនី េខត្ត និងអងគករសហគម េ យមនៃដគូរឯកជនជេ្រចីនចូលរមួ។  

ជក់ែស្តង ្រពឹត្តករណ៍ៃថងេនះមនេគលបំណងបំផុសចលនម ជន ជពិេសស យុវជនឱយចូល
រមួែថរក  ករពរ និងេលីកសទួយសិលបៈវបបធម៌ជតិ ពិេសស ទ្រមង់ ពហ៍ពិពហ៍ ម្ហូប រ រ និង
សេម្ល កបំពក់្របៃពណីែខមរ ែដលជែផនកដ៏សំខនម់ួយៃនវបបធម៌ជតិ េ យបណ្ដុ ះនូវ ម រតី្រស ញ់ 
ករយល់ដឹងអំពីគុណតៃម្ល និងករេផទរបន្តេទឱយអនកជជំនន់េ្រកយ។  

ម៉យងេទៀត ្រពឹត្តិករណ៍េនះជួយព្រងឹងសមតថភពសិលបៈ ផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍ និងេលីកកមពស់
គុណភពផលិតផលវបបធម៌ េដីមបឈីនេទសហករ និង្របកួត្របែជងជមួយប ្ដ ្របេទសកនុងតំបន់ 
និងពិភពេ ក េ យទញយកអតថ្របេយជន៍ពីវសិ័យវបបធម៌េនះ កនុងកររមួចំែណកអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច
ជតិ និងេសចក្តី្រតូវកររបស់ម ជន។ 
 ខញុ ំសូមចត់ទុកថ ករេរៀបចំពិព័រណ៍ នងិមេ ្រសពសិលបៈនេពលេនះ ជ្រពឹត្តិករណ៍វបបធម៌ដ៏
មន រៈសំខន់ ែដលរមួវភិគទនេ យផទ ល់ដល់ករអភិរក  ផ ព្វផ យ និងេលីកសទួយតៃម្ល ៃន
េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិឱយកន់ែតរកីចេ្រមីន កនុង្រកបខណ្ឌ  ៃនកចិចសហករល្អ រ ង ថ បន័រដ្ឋ និងវសិ័យ
ឯកជន អងគករម ជន សហគមន៍ និងសបបុរសជននន ែដលជៃដគូរអភិវឌ ន៍កនុងករ្របែម្របមូល
ពូនផ្ដុ ំករចូលរមួ ្រសប មេគលករណ៍”រដ្ឋជអនក្រគប់្រគង គពំរ ៃដគូឯកជនជអនកអនុវត្ត”។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ជទេីម្រត!ី 
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជែផនដីែដលសមបូរេ យសមបត្តិធមមជតិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ទងំរូបី 
និងអរូបី ែដលបុព្វបុរសដូន េយងីបនបន ល់ទុកមកជេ្រចីនជំនន់ េធ្វីឱយេករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់កមពុជលបរីនទឺ
សុស យេនេលីពិភពេ ក។ េ្រកពីសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌រូបី ដូចជ្រប ទបុ ណ នងិ
រមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្តេ្រចីន ប់ពន់េនពសេពញៃផទ្របេទស កមពុជក៏មនសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌
អរូបីដ៏សមបូរែបបផងែដរដូចជ រប ំ េ ខ ន ត្រន្តី គំនូរ ចម្ល ក ់ សិបបកមម សំេលៀកបំពក់ ម្ហូប រ រ 
្របៃពណី ទំេនៀមទំ ប់ និងពិធីបុណយននជមួយនឹងចំេណះដងឹ ជំនញ បេចចកេទស ែដលបនេផទរពី
ជំនន់មួយេទជំនន់មួយរហូតមកដល់សព្វៃថងេនះ។ េករដំែណលវបបធម៌ទងំេនះ គឺជដួង្រពលឹង និងជ
អត្តសញញ ណជតិែខមរដ៏រងឹម ំមនតៃម្លម លមនិ ចកត់ៃថ្លបន េហយីក៏កំពុងេដីរតួនទី ដ៏សំខន់
ផងែដរកនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគមចូលរមួកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជន ជពិេសស មរយៈ
វសិ័យេទចរណ៍វបបធម៌។  

េ យមនករយកចិត្តទុក ក់ពី ជរ ្ឋ ភិបល វសិ័យសិលបៈវបបធម៌ជតិ្រតូវបនេលីកកមពស់
ទងំេនេលីឆកអនុ្តរជតិ។ ជក់ែស្ដងសមបត្តិវបបធម៌របស់ែខមរេយងីមួយចំននួ្រតូវបនពិភពេ កទទលួ
គ ល់ និងបន ក់បញចូ លជេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក និងេបតិកភណ្ឌ វបបធមអ៌រូបី ៃនមនុស ជតមិន ជ
ទិ៍៖ ្រប ទតំបនអ់ងគរ ្រប ទ្រពះវ ិ រ តំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក របកំបច់បុ ណែខមរ េ ខ ន

ែសបកធំ ែលបងទញ្រព័្រត និងចបុីដងែវង។ ជមួយគន េនះ សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌មយួចំនួនេទៀតក៏
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បននឹងកំពុងេរៀបចំឯក រ េដីមបេីសនីសំុ ក់បញចូ លជបេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក និងេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌
អរូបី ៃនមនុស ជតិជបន្តបនទ ប់េទៀតផងែដរ។ 

េ យឈរេលីមូល ្ឋ នៃនធនធនវបបធម៌េនះេហយី េទីបកមពុជ្រតូវបនេគចត់ថន ក់ជេគលេ
េទសចរណ៍មួយ ្របបកេ យភពទក់ទញេនកនុងតំបន ់និងពិភពេ ក។ ជក់ែស្ដងវសិ័យេទសចរណ៍
េនកមពុជបនក្ល យជកបលម៉សីុនមួយៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចច និងបនបេងកតីករងរជូន្របជជនេ យ
ផទ ល់ និងេ យ្របេយល ខណៈែដលេភញ វេទសចរណ៍បនេកីនេឡងី ប់ នអ់នកពីមួយឆន េំទមួយឆន ។ំ  

លទធផល្របកបេ យេជគជ័យជ្របវត្តិ ្រស្ត និងគួជទីេមទនបំផុតេនះ ចសេ្រមចេទបន 
េ យ រ្រពះ ជ ច្រកកមពុជមនសុខសន្តិភពេពញេលញ ឯកភពជតិ សថិរភពនេយបយ និង
អភិវឌ  េលី្រគប់វស័ិយេ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ ត របស់សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  
 ជមួយនឹងបរកិរណ៍អំេ យផលេនះ េយងី្រតវូចប់យកអតថ្របេយជន៍ ពីសកក នុពលវបបធម៌
របស់ជតិេយងី មរយៈករបេងកីតនូវផលិតផលវបបធម៌ថមីៗស្រមប់េគលេ ពណិជជកមម និង
េទសចរណ៍ េលីកកមពស់គុណភពផលិតផល និងបេងកីតទីផ រវបបធម៌ឱយកន់ែតទូលំទូ យ េដីមបរីមួ
ចំែណកអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច ក៏ដូចជេលីកកមពស់កតិយនុភពជតិ។ ជមួយគន េនះ ខញុ ំសូមគ្ំរទឱយបន្ត
េរៀបចំ្រពឹត្តិករណ៍វបបធម៌កន់ែតសីុជេ្រមែថមេទៀតេ យសហករជមួយ្រកសួង- ថ បន័ពក់ព័នធអងគករ 
សមគម ជពិេសសៃដគូឯកជន េដីមបពី្រងីក និងព្រងឹងគុណភពផលិផល នងិេស កមមវបបធម៌ 
េដីមបរីមួចំែណកផ្ដល់ករងរ និងកត់បនថយភព្រកី្រក។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសីជទេីម្រតី! 
 កនុងសម័យសកលភវូបនីយកមម នងិបេចចកវទិយពត័៌មនទំេនីប េយងីពិតជមិន ចេចៀសផុត 
ពីលំហូចូលឥតឈប់ឈរៃនឥទធិពលវបបធម៌នន ពបីរេទស ទងំវជិជមន នងិអវជិជមន ែដលេធ្វីឱយប៉ះ
ពល់ដល់ករអភិរក វបបធម៌ ទំេនៀមទំ ប់ និង្របៃពណីដ៏ផូរផងរ់បស់ជតិេយងី។  

េយងីក្៏រតូវដឹងែដរថ មរតកវបបធម៌អរូបីងយ្របឈមនឹងករបត់បង់ នងិមនភពផុយ្រសួយ
ស់ ដបតិចំេណះជំនញជ្របៃពណីនឹងរ យបត់េទជមួយនឹងមរណភពរបស់សិលបករចស់ទុំ េបី

មិនបនេធ្វីករផ ព្វផ យ ករផទរចំេណះដឹងេទអនកបន្តេវន និងមិនបនសិក ចង្រកងជឯក រ
េនះេទ។ កនុងន័យេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវដល់បងប្អូនជនរមួជត ិ ្រកសួង- ថ ប័ន វស័ិយឯកជន ៃដគូ
អភិវឌ ន៍ នងិភគីពក់ពន័ធទងំអស់ សូមបន្តចូលរមួគ្ំរទដល់វសិ័យវបបធម៌ជតិ និងសហករគន កន់ែត
ទូលំទូ យេដីមបបីេងកីត កមមវធិី ឬ្រពតឹ្តករណ៍វបបធម៌ឱយបនេ្រចីន េ យបំផុសករចូលរមួ និងព្រងីក
ករយល់ដឹងដល់ម ជន ជពិេសស្រសទបយុ់វជន អពំីគុណតៃម្ល ៃនសិលបៈវបបធម៌ែខមរសំេ អភិរក  
និងេលីកសទួយមរតកវបបធម៌ជតិឱយកន់ែតមនជីវតិរស់រេវកី និង្របកបេ យនិរន្តរភព។ ជងេនះេទៀត 
សូមសិលបករ សិលបករនិី និងអនកែដលមនចំេណះដឹងជំនញែផនកវបបធម៌ ្រតូវបន្តខិតខេំរៀនសូ្រត
នូវចំេណះដងឹថមីៗ និងែចករែំលកបទពិេ ធន៍េដីមបរីក បននូវកបួនខន ត ៃនទ្រមង់វបបធម៌ែខមរឱយបន
គង់វង  និងអភិរក វសិ័យេនះឱយបនរកីចេ្រមីនថកុ ំេថកីងេទអនគត ដូចសុភសិតបុ ណែខមរេយងីេពលថ 
”វបបធម៌រលត់ ជតិរ យ វបបធម៌ពណ្ណ យ ជតិេថកងីថក ន”។ 
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 ជទីបញចប់ សូមជូនពរចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វ
កិត្តិយស និងកមួយៗយុវជនទងំមូលសូម្របកបែតនឹងពុទធពរ៤ ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ  នងិ
សុភមងគល សុខភពបរបូិណ៌ យុយនឺយូរជដ បកំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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២៤. ខួបេលើកទី៦៩ ទិ កមុរអន្តរជតិ ១មិថុន  
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទ់ំនងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

តំ ងដ៏ខពង់ខពសស់េម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ែថ្លងកនងុឱកសខួបេលើកទី៦៩ ទិ កមុរអន្តរជតិ ១មិថុន  
និងខួបេលើកទី១៧ ទិ ពិភពេ ក្របឆងំពលកមមកមុរ ១២មិថុន 

និងទិ កមុរកមពុជ 
េន លមេ ្រសព ៃនមណ្ឌ លសននិបត និងពពិ័រណ៍េកះេព្រជ 

ៃថងទី៣១ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 

3 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ សមជិក សមជិក្រពទឹធសភ រដ្ឋសភ នងិ ជរ ្ឋ ភបិលជទេីម្រត!ី 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ ឯកអគគ ជទូត ឯកអគគរដ្ឋទូត ្របច្ំរពះ ជ ច្រកកមពុជ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីេ ក្រគ ូអនក្រគ ូេភញ វ កតិ្តយិសជត ិអន្តរជត!ិ  
- កមួយៗសិស នុសិស  កុម  កុមរ ីជទ្ីរស ញ់! 

ៃថងេនះ កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ និងកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ សូម ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ចំេពះ
វត្តមនដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ អន្តរជតិ និងកមួយៗកុមរ
ទងំអស់ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួកនុង ពិធីអបអរ ទរខួបេលីកទី៦៩ ទិ កុមរអន្តរជតិ និងទិ កុមរ
កមពុជ ១មិថុន េ្រកម ្របធនបទ “រមួគន ករពរកុមរ េដីមបអីភិវឌ ្រគួ រ និងសងគមជតិ” និងខួបេលីក
ទី១៧ ទិ ពភិពេ ក្របឆងំពលកមមកុមរ ១២ មិថុន េ្រកម្របធនបទ  “ ទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់ករងរ 
និងភពងយ រងេ្រគះែផនកសុខភព ស្រមប់កមមករ និេយជិត វយ័េកមង េដីមបលុីបបំបត់ពលកមមកុមរ” 
ដ៏មន រៈសំខន់ និងម រកិ នេពលេនះ។ 

ជេរៀង ល់ឆន  ំ ប ្ត ្របេទសជេ្រចីនេលីសកលេ ក ក៏ដូចជ្របេទសកមពុជ រមួគន ្របរពធទិ
កុមរអន្តរជតិ ១មិថុន េដីមបជីំរុញដល់ករអនុវត្តសិទធិកុមរ ទប់ ក ត់អំេពហីងិ េលីកុមរ និងេដីមបរីលំឹក
នូវអំេពីេឃេឃរបស់ពួក ្វ សុីសអុីែត្លរ ែដលបនកប់សម្ល ប់្រស្ដីនិងកុមរ េនភូមិលីឌីែស្របេទសេឆក 
និងភូមិអូ ៉ ឌូ ្របេទសប ងំ កនុងអំឡុងឆន ១ំ៩៤២-១៩៤៤ ៃនស្រងគ មេ កេលីកទី២។ 

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរចំេពះ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមបកុីមរ ្រកសួងសងគមកចិច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  អងគករសមពនធសិទិធកុមរកមពុជ ្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរ 
ពក់ព័នធ អងគករជតិ អន្តរជតិ នងិប ្ត ៃដគូអភិវឌ នន ែដលបនសហករេរៀបចំទិ េនះេឡងី េ យ
បនបងកលកខណៈងយ្រសួល្រគប់យ៉ង ដល់កុមរមកពីមជឈ ្ឋ ននន ឱយចូលរមួសបបយរកី យន
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ពិធីេនះ ែដលជសកខីភពឆ្លុះបញច ងំឱយេឃញីនូវេសចក្តី្រស ញ់ និង ម រតីយកចិត្តទុក ក់ខពស់ចំេពះ
កុមរេនកមពុជ។ 

 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីេ ក្រគ ូអនក្រគូ កមួយៗកុមរ ជទ្ីរស ញ់! 

េយងីពិតជមិន ចបំេភ្លចបនេទ នូវម វនិសកមមដ៏ធងន់ធងរែដលបងកេឡងីេ យរបប្របល័យ
ពូជ សន៍ ប៉ុល ពត ែដលបនកប់សម្ល ប់្របជជននិងកុមរកមពុជ ប់ ននក់ និងបំផ្ល ញ
េហ ្ឋ រចនសមព័នធសងគមេខទចខទីេសទីរគម នសល់។ េពលេនះកុមរកមពុជជេ្រចីនបន ្ល ប់េ យ រកង្វះ

រ និងគម នថន ពំយបល។ កុមរែដលេនសល់ពី ្ល ប់បនរស់េនេ យក្តីលំបកេវទន ្រពត់្របស់
ឪពុកម្ត យ រងទរុណកមម អំេពីហងិ  នងិ្រតូវេគបងខំឱយេធ្វីករដូចជទសករ។ 

ចប់ ងំពីៃថង៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ ្របេទសកមពុជ ្រតូវបនរេំ ះឱយរចួផុតពីេ្រគះមហន្ត យ និង
បនខិតខំរស់ នេឡងីវញិ េ យករក ងពីបតៃដទេទ នងិពីចំណុចសូនយ។ សិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ 
ជពិេសសសិទធិរបស់កុមរកមពុជ្រតូវបនេលីកកមពស់ និងករពរេ យយកចិត្តទុក ក់។ ជរ ្ឋ ភិបល
បនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ ពិធី របែនថម និងកិចច្រពមេ្រពៀងអន្តរជតិនន េដីមបកីរពរឧត្តម
្របេយជន៍របស់កុមរ ្រសបេទនឹងរដ្ឋធមមនុញញ ចបប់ និងេគលនេយបយ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលែតង
ែតេលីកកមពស់ និងករពរសិទធិជមូល ្ឋ នទងំ៤របស់កុមរ គឺ៖ សិទធិរស់ នមនជីវតិ សិទធិអភិវឌ  សិទធិ
ទទួលបននូវករករពរ និងសិទធិចូលរមួ។ 

បចចុបបនន េ្រកមករដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលមនសេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ 
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនកំេណីនេសដ្ឋកិចចេកីនេឡងី្របកបេ យសថិរភព ជមធយម្របមណ៧% 
ែដលបនកត់បនថយអ្រ ភព្រកី្រកបនយ៉ងឆប់រហ័ស និងេធ្វីឱយ្របេទសកមពុជឆ្លងផុតព្ីរបេទស្រកី្រក
បំផុត េទជ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតទប។ ទងំេនះបនបញជ ក់ថ ជីវភពរស់េនរបស់
្របជពលរដ្ឋកន់ែតល្អ្របេសីរ និងសុខុមលភពរបស់កុមរកមពុជ កន់ែតរកីចេ្រមីនលូត ស់ជ
លំ ប់។ 

មរយៈសុនទរកថរបស់ឯកឧត្តម វង សតូ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងសងគមកិចច អតីតយុទធជន និង
យុវនីតិសមបទ និងជ្របធន្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ េដីមបកុីមរេយងីមនេមទនភពខពស ់ េ យកុមរ
កមពុជទទួលបនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវស័ិយសិទធកុមរ។  

ខញុ ំសូមអបអរ ទរចំេពះ សមិទធផលែដលសេ្រមចបនកលពីឆន ២ំ០១៧ ែដលជលទធផល ៃន
ករចូលរមួពី្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរែដនដី ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ម្រន្តី ជករ អងគករជតិ អន្តរជតិ 
្របជជន សហគមន៍ ្រពះសងឃ េ ក្រគូ អនក្រគូ ម បិ  និងកុមរទងំអស់។ 

 
អងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត!ី 

្របធនបទទិ កុមរអន្តរជតិ ១មិថុនឆន េំនះ គឺ “រមួគន ករពរកុមរ េដីមបអីភិវឌ  ្រគួ រ និង 
សងគមជតិ”។ េដីមបកីរពរកុមរ កមពុជបនផ្តល់សចច ប័នេលីអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ េនៃថងទី១៥ ែខ
តុ  ឆន ១ំ៩៩២ និងបនផ្តល់សចច ប័នេលីពិធី របែនថមៃនអនុសញញ សិទធិកុមរ ស្តីពី ករជួញដូរកុមរ 
ករេធ្វីេពសយកមមកុមរនិងរូបភព ស ភសកុមរ និងស្តីពីករចូលរមួរបស់កុមរ េនកនុងជេម្ល ះ្រប ប់
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វុធ េនៃថងទី២១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០០២។ េ យែឡកម្រ ៤៨ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ បនកំណតថ់ “រដ្ឋធន
រក ករពរសិទធិរបស់កុមរ ដូចមនែចងេនកនុងអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ ជពិេសសសិទធិមនជីវតិរស់េន 
សិទធិទទួលករអប់រេំរៀនសូ្រត សិទធិ្រតូវទទួលបនករគពំរកនុង ថ ន ករណ៍មនស្រងគ ម និងករករពរ
្របឆងំនឹង ជីវកមមេសដ្ឋកិចច ឬកមគុណេលីកុមរ។ េដីមបអីនុវត្តអនុសញញ  ពិធី របែនថម និង
លិខិតបទ ្ឋ នអន្តរជតិ ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកីតចបប់ េគលនេយបយ ែផនករយុទធ ្រស្ត និង
លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិពក់ព័នធនឹងកុមរ និងបនបេងកីតយន្តករជេ្រចីនេនថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ
េដីមបសី្រមបស្រមួល ពិនិតយ ម នវឌ នភព នងិបញ្ហ ្របឈម ពក់ពន័ធនងឹកុមរេនកមពុជឱយកន់ែត
មន្របសិទធភព។  

្របធនបទទិ ពិភពេ ក្របឆងំពលកមមកុមរ ១២ មិថុន គ ឺ “ទប់ ក ត់េ្រគះថន ក់ករងរ និង
ភពងយរងេ្រគះែផនកសុខភព ស្រមប់កមមករ និេយជិតវយ័េកមង េដីមបលុីបបំបត់ពលកមមកុមរ” ពិត
ជមនអតថនយ័សម្រសប មសភពករណ៍េនកមពុជ។  

ពលកមមកុមរ គឺជបតុភូតសងគមដស៏មុគ ម ញែដលមនទំនក់ទំនងេទនឹងទិដ្ឋភពេសដ្ឋកិចច
សងគមកមពុជ និងឥរយិបថសហគមន៍ និង្រគួ រ។ ភព្រកី្រក និងករយល់ ដឹងរបស់សហគមន៍ែដល
មនក្រមិតទប គឺជមូលេហតុចមបងែដលនឱំយមនពលកមមកុមរ។ ម៉យងេទៀត ្រកុម្រគួ រ្រកី្រកែដល
ខ្វះធនធន ខ្វះជំនញ មនករអប់រទំប និងមន្របក់ចំណូលតិច ជមុខសញញ  កនុងករេ្របី្របស់
ពលកមមកុមរ េដីមប្ីរទ្រទង់ជីវភពរស់េន្របចៃំថងរបស់ពួកេគ។ េ យ រមូលេហតុេនះ េគសេងកត
េឃញីពលកមមកុមរេនែតមនកនុងតំបនម់ួយចំនួនកមពុជ។ 

ជរ ្ឋ ភិបល បនចត់ទុកករលុបបំបត់ពលកមមកុមរ ជបញ្ហ ទិភពមួយ។ េដមីបចីត់
វធិនករឱយមន្របសិទធភព ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ បនព្រងឹងករទប់ ក ត់ ករេ្របី
្របស់ពលកមមកុមរ េ យេផ្ត តេលីេគលករណ៍ចមបង ៣ គ៖ឺ ១) ករដកហូតកុមរ ពីទ្រមង់ធងនធ់ងរ ៃន
ពលកមមកុមរ េដីមបឱីយកុមរទទួលបនករអប់របំណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ និងសមហរណកមម កុមរេទកនុង
សងគម ២) កិចចសហករជមួយសងគមសុីវលិ និងករ្របយុទធ្របឆងំករជួញដូរ្រស្តី និងកុមរ និង៣) 
េលីកកមពស់ករងរសមរមយ និងសុវតថិភពករងរកុមរ។  

ជមួយគន េនះែដរ ជរ ្ឋ ភិបលបនអនុម័តែផនករ សកមមភពជតិស្តីពីករកត់បនថយពលកមម
កុមរ និងករលុបបំបត់ទ្រមង់ធងន់ធងរៃនពលកមមកុមរ (២០១៦-២០២៥) កលពីៃថងទី០៨ ែខវចិឆិក ឆន ំ
២០១៦ ែដលជែផនទីបង្ហ ញផ្លូវ និងជឯក របចចុបបននកមមេទេលី ែផនករសកមមភពជតិ ស្តីពី
ករលុបបំបត់ទ្រមង់ធងន់ធងរបំផុត ៃនពលកមមកុមរ (២០០៨-២០១២)។ ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកីត
គណៈកមម ធកិរជតិ្របឆងំពលកមមកុមរ កលពីៃថងទី១៧ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៦ ែដលដឹកនេំ យ
្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េដីមបជីំរុញករអនុវត្តេគលនេយបយ ែផនករសកមមភព
ជតិ បទ ្ឋ នចបប់ បទបបញញត្តិទងំ យ ែដលពក់ព័នធនឹងករលុបបំបត់ទ្រមង់ធងន់ធងរបំផុត ៃនពលកមម
កុមរ ពិនិតយ ម ន និង យតៃម្លេលីករអនុវត្តអនុសញញ  ៃនអងគករពលកមមកុមរ និងសហករ ជមួយ
្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមបកុីមរ អនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទធិកុមរ។ 
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ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីេ ក្រគ ូអនក្រគូ កមួយៗកុមរ ជទ្ីរស ញ់! 
េទះបីេគលនេយបយ និងកមមវធិីជតិ បននិងកពុំងដំេណីរករល្អគួរឲយកត់សមគ ល់ក៏េ យ ក៏

កមពុជេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួនដូចជ៖ ពលកមមកុមរ កុមរកំ្រព កុមរអនថ កុមរែដលមន 
ពិករភព កុមរផទុកេមេ គេអដស៍ ករជួញដូរកុមរ កុមរេ្របី្របស់ រធតុេញ ន អំេពីហងិ េលី កុមរ 
និងកុមរ្រប្រពតឹ្តេលមីសនឹងចបប់ជេដីម ែដលប ្ត លឲយមនវដ្តៃនភព្រកី្រក និងជក ្ត បង្អ ក់ ដល់
ដំេណីរករ ៃនករអភិវឌ ធនធនមនុស  េសដ្ឋកិចច និងសងគម ែដលេយងី្រតូវរមួគន េ ះ្រ យជពហុ
វសិ័យបន្តេទៀត។ េលីសពីេនះេទៀត មនក ្ត ខងេ្រកេផ ងៗេទៀតែដលេកីតមនេឡងី ជយថេហតុ 
េនកនុង្របេទស កនុងតំបន់ និងេលីសកលេ ក មនដូចជ៖ េ្រគះមហន្ត យធមមជតិ បែ្រមប្រមួល
កសធតុ បញ្ហ េសដ្ឋកិចចសកលេ ក បញ្ហ េភរវកមម និងវសិមភពចំណូល។ល។ ែដលប ្ត លឱយ

មនវដ្ត ៃនភព្រកី្រក និងជក ្ត បង្អ ក់ដល់ដំេណីរករៃនករអភិវឌ កុមរ។ 
កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ខញុ ំសូមផ្តល់នូវអនុ សន៍មួយចំននួេដីមបចីត់វធិនករឱយកន់ែតមន

្របសិទធភព និងនិរន្តរភពចំេពះករអភិវឌ សិទធិកុមរ ដូចតេទ៖ 
១. ្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមបកុីមរ ្រតូវបន្តដឹកន ំចត់ែចង និងអនុវត្តអនុសញញ ស្តីពីសិទិធកុមរ 

និងព្រងឹងករអនុវត្តលិខិតបទ ្ឋ នគតយុិត្តពក់ព័នធនឹងករករពរកុមរជមួយ្រកសួង ថ ប័ន ៃដគូ
អភិវឌ  សងគមសីុវលិ ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រពមទងំក ងនូវលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តបែនថម េដីមបឲីយ
្របព័នធ កិចចករពរកុមរមនលកខណៈ្រគប់្រជុងេ្រជយ។ 

២. ្រកសួង ថ ប័ន ជញ ធរមូល ្ឋ ន សហគមន៍ និងពលរដ្ឋ្រគប់របូ ្រតូវចូលរមួអនុវត្ត
េគលនេយបយភូមិឃុមំនសុវតិថភព ពិេសស ចត់វធិនករករពរកុមរពីអំេពីហងិ ្រគប់រូបភព អប់រ ំ
កុមរ ពីរេបៀបករពរខ្លួន ្របឆងំនឹងកររេំ ភបំពន ករសម្លុតគំ មកំែហង្រគប់ែបបយ៉ង និង្រតវូេធ្វី
ឲយកុមរ ចយល់ដឹង ពវីធិី យករណ៍ដល់ ជញ ធរ ឬមនុស េពញវយ័ ែដលជអនកែថទពំួកេគ អពំី
កររេំ ភបំពនដល់ពួកេគ ម្រគប់រូបភព។ 

៣. ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ្រតូវបន្តេលីកកមពស់ករយល់ដឹង នងិផ ព្វផ យអំពីករទប់ ក ត់ 
ករេ្របី្របស់ពលកមមកុមរេន្រគប់សកមមភពេសដ្ឋកិចច និងព្រងឹងវធិនករអធិករកិចចពលកមមកុមរ ្រពម
ទងំែស្វងរកដំេ ះ្រ យសម្រសប េដីមបជីួយសេ្រងគ ះពលកមមកុមរ។ 

៤. ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ ្រពមទងំ ជញ ធរមនសមតថកិចច្រគបលំ់ ប់ថន ក់ ្រតូវយកចិត្តទុក 
ក់ជំរុញកុមរែដលមិនបនេរៀនសូ្រត ឬេបះបង់ករសិក  ឲយមនឱកសលទទួលបនករអប់រេំរៀន 

សូ្រត ម្រគប់រូបភព ពេិសស្រតូវខិតខំបងកលកខណៈងយ្រសួល ដល់កុមរែដលជជនពកិរឲយទទួល
បនករសិក ។ 

៥. បេងកីនករយល់ដឹង ដល់្របជពលរដ្ឋ កនុងករកំណត់អត្តសញញ ណអំេពីរេំ ភបំពនេលី
កុមរ និងករេលីកកមពស់ករយល់ដឹងចំេពះផលប៉ះពល់អវជិជមន ៃនអំេពីរេំ ភបំពន និងផ្តល់ភព
ក្ល នដល់កុមរ និង្រគួ រកនុងករ យករណ៍អំពីកររេំ ភបំពននន។ 

៦. ្រគប់ ថ នីយវទិយុ និងទូរទស ន៍របស់រដ្ឋ និងឯកជន ្រពមទងំ្របពន័ធផ ព្វផ យនន សូមបន្ត 
ជួយផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យអំពីករយកចិត្តទុក ក់េលីកសទុយវស័ិយសុខុមលភពកុមរ េន
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កមពុជ ជពិេសស ករព្រងឹងគុណភព ៃនករផលិតកមមវធិីស្រមប់កុមរ្របកបេ យខ្លឹម រអប់រ ំ េដីមប ី
បងក រទប់ ក ត់កុំឲយកុមរក្ល យជជនរងេ្រគះ។ 

៧. បេងកីនកិចចសហ្របតិបត្តិកររ ង្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ ជញ ធរែដនដី្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃដគូ
អភិវឌ  អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជតិ-អន្តរជត ិេដីមបេីលីកកមពស់េស ននបំេរដីល់កុមរ េ យបេងកីន
ករវនិិេយគេលីកុមរែដលជត្រមូវករចបំច់បំផុតរបស់មនុស ។ 

ទនទឹមនឹងេនះែដរ ខញុ ំសូមែណនឱំយកមួយៗកុមរខិតខំ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រត និងែថរក ្របៃពណីដ៏ល្អ
ផូរផង់របស់ែខមរ េដីមបកី្ល យខ្លួនេទជកូនល្អ សិស ល្អ មិត្ដល្អ នងិជពលរដ្ឋល្អ ស្រមប់សងគមកមពុជេយងី 
នៃថងអនគត។ 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត!ី 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមសរេសីរ ដល់ចលនយុវជនកកបទ្រកហម ចលនយុវជនកយរទិធិ
កមពុជ ប ្ត ញកុមរអនកតសូ៊មត ិចលនកុមរ និងយុវជនកមពុជេដីមបសិីទធិកុមរ និង្រកុម/ក្លឹបកុមរេន 
មមូល ្ឋ ន ែដលបននិងកំពុងរមួចំែណកយ៉ងសកមម កនុងករអប់រេំលីកកមពស់តួនទីរបស់កុមរ និង

យុវជន ម្រគប់រូបភព និងវធិនករជេ្រចីន ជពិេសសករចូលរមួេ យផទ ល់របស់កុមរ និងយុវជន 
េនកនុងសកមមភពមនុស ធម៌ និងសងគមកិចច។ 

ខញុ ំក៏សូមអរគុណ នងិេកតសរេសីរដល់ៃដគូអភិវឌ  និងអងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបលជេ្រចីន ែដល
បនឧបតថមភ និងគ្ំរទដល់ករផ្តល់េស ជួយដល់កុមរកមពុជ។ 

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះ្រពហមវ ិ រធម៌ ទកឹចិត្ត្រស ញ់ ករខិតខចំញិច ឹមបី
បច់ ែថរក  អប់រ ំនិងេធ្វពីលិកមម្រគប់ែបបយ៉ង របស់ម បិ  ចំេពះបុ្រតធី  របស់េ ក្រគូ អនក្រគ ូ
ចំេពះសិស ។ 

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរដល់ ម រតីយកចិត្តទុក ក ់ និងទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តី ជករ កនុង្រកសួង 
ថ ប័នរដ្ឋ អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល អងគករជតិ អន្តរជត ិ ែដលបនបំេពញភរកិចចកនុងករេលីក

សទួយដល់សិទធិ និងសុខុមលភពរបស់កុមរកមពុជ និងកុមរទងំអស់េលីពិភពេ ក។ 
ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករគ្ំរទយ៉ងេពញទហំងឹ ចំេពះសកមមភពទងំ យ ែដលកំពុងអនុវត្តេនេលី

ទឹកដីកមពុជ កនុងទិសេ េ ះ្រ យត្រមូវករចបំច់ជមូល ្ឋ នរបស់កុមរ ដូចមនែចងកនុងរដ្ឋធមមនុញញ 
និងអនុសញញ ស្តីពសិីទធិកុមរស្រមប់កុមរកមពុជ និងកុមរ្រគប់សញជ តិ ្រគបព់ណ៌សមបុរ ែដលកំពុង
រស់េនេលី ទឹកដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ជទីបញចប់ខញុ ំសូមជូនពរឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េ ក្រគូ អនក្រគូ កមួយៗកុមរ
ទងំអស់ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤ ្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈកំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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២៥. ពិធីជួបសេំណះសំ លជមួយអងគភពនគរបលជតិ វរៈេសន
តូចេលខ ៨២៧ និងវរៈេសនតូចេលខ ២៦៩ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនង 
ជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ នងិអធិករកចិច 

កនងុពិធីជបួសេំណះសំ លជមួយកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 
អងគភពនគរបលជតិ វរៈេសន តូចេលខ ៨២៧ នងិវរៈេសនតូចេលខ ២៦៩  

េខត្ដេកះកុង ៃថងទី២៤ ែខមីន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
 េ កជំទវ មិថុន ភូថង អភិបល ៃនគណៈអភិបល េខត្ដ េកះកុង  
 ឯកឧត្ដម ឧត្ដមេសនីយឯ៍ក  ំវុទធី អគគសនងកររងនគរបលជតិ 
 េមបញជ ករ េមបញជ កររង នយកនគរបល នយនគរបលរង និងពលនគរបលទងំអស់ 
 ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី 
ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ េ យបនមកដល់ទឹកដីេខត្តេកះកុងជថមីម្ដងេទៀត 

េដីមបចូីលរមួកនុងពិធីជបួសំេណះសំ ល ជមួយអងគភព នគរបលជតិ វរៈេសនតូចេលខ៨២៧ និង
វរៈេសនតូចេលខ ២៦៩ ែដលកំពុងឈរេជីងេនភូមិ ្រស្ដ េខត្ដេកះកុង ែដលជេខត្ដេនជប់នឹង្រពំ
្របទល់្របេទសៃថ ទងំ្រពំែដនទឹក និង្រពំែដនេគក។ 

ករចុះ កសួរសុខទុកខកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេនេពលេនះ គជឺភស្តុ ងបញជ ក់ពីករយកចិត្ត
ទុក ក់ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលែតងែត ្រស ញ់កងទ័ព កងនគរបលេយងី និងបញជ កព់ី
ចលនេសន ជតិ នងិករពរជតិ របស់្របជជនេយងីទងំមូលបនែដលកំពុងក្ល យជចលនជតិមួយ
យ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ ្របជជនេយងីទូទងំ្របេទស ្រគប់ននិន ករនេយបយ បនឯកភព នងិគ្ំរទយ៉ងេពញ
ទំហងឹចំេពះេគលនេយបយ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េលីករករពរបូរណភពែដនដី្របឆងំនឹងករឈ្ល ន
ពនពីបរេទស។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ សូមយកឱកសេនះ ែថ្លងអំណរគុណដល់ 
្រកុមហុ៊នម៉ុងឬទធី្រគុប ្រកមុហុ៊នគូហូ៊ឡុង និងប ្ដ សមបុរសជន រមួទងំថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ នងិ
ម្រន្ដី ជករ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចចែដលបនចូលរមួបរចិច កធន
ធនមនទងំសមភ រៈ និងថវកិ េដីមបរីមួចំែណក ជយួគ្ំរទ និងេលីកទឹកចិត្ដដល់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
យ៉ងអង់ ចក្ល នរបស់េយងី ែដលកំពុងឈរេជីង្របចកំរ បំេពញភរកិចចដ៏ឧត្តមករពរបូរណភព
ទឹកដី កនុងភូមិ ្រស្ដេខត្ដេកះកុងេនះកន់ែតមនកម្ល ងំចិត្ត នងិភពកក់េក្ដ ែថមេទៀត។ 

ខញុ ំសូមពនំេំសចក្ដីផ្ដ េំផញីរសួរសុខទុកខ និងក្ដីនឹករលកឹពីសំ ក់ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្ដីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហ៊ុន ែសន 
ជូនចំេពះេមបញជ ករ េមបញជ ករង នយនគរបល នយនគរបលរង និងពលនគរបលទងំអស់ និង
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្រកុម្រគួ រ និងសូមជូនពរឲយបងប្អូនេយងីទងំអស់គន  ជួបែតេសចក្ដីសុខចេ្រមីន និងេជគជ័យ្រគប់
ភរកិចច។ 

េ យអនុវត្ដ មេសចក្ដីសេ្រមចេលខ១៤ សសរ ចុះៃថងទី ០៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១០ ស្ដីពីករែក
ស្រមួល និងករេរៀបចំករចងសមព័នធេម្រតីភពរ ងកងទ័ព កងនគរបលជតិជមួយ ថ ប័ន អងគភព
សីុវលិ ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច រមួជមយួ្រកុមហុ៊នម៉ុងឬទធី្រគុប នងិ
្រកុមហុ៊នគូហូ៊ឡុង ្រតូវបនចត់ ងំឲយចងសមព័នធេម្រតីភពជមួយវរៈេសនតូចេលខ៨២៧ និងវរៈេសន
តូចេលខ ២៦៩ កនុងេគលបំណងជយួរមួចំែណកេលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ
េយងី ឲយបន្របេសីរេឡងីមួយក្រមិតេទៀត ក៏ដូចផ ភជ ប់សមរភូមិមុខ និងសមរភូមិេ្រកយ ឲយមនទំនក់
ទំនងជិតសនិតជមួយគន  រមួចំែណកករពរជតិមតុភូមិ។ 

េនះជករចុះសួរសុខទុកខេលីកទី១០ ែដល្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច រមួជមួយ្រកុមហុ៊នមុ៉ងឬទធី្រគុប និង្រកុមហុ៊នគូហូ៊ឡុងបនេធ្វី េ្រកយពីករចុះ កសួរសុខ
ទុកខេលីកទី ៩ បនេធ្វីកលពីៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៦។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី! 

ខញុ ំសូមសំែដងករអបអរ ទរ និង យតៃម្លខពស់ ចំេពះលទធផលករងរសេ្រមចបនកនុងរយៈ
េពលកន្លងមក របស់អងគភពនគរបលជតិ វរៈេសនតូចេលខ ៨២៧ និងវរៈេសនតូចេលខ ២៦៩ 
មរយៈរបយករណ៍អមបញ់មុិញេនះ។ អងគភពទងំពីរបនបំេពញេបសកកមមដ៏ឧត្តុងគឧត្តម កនុង

ករករពរអធិបេតយយភព បូរណភពទឹកដី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្របកបេ យករេប្តជញ ចិត្តខពស់ 
ឆនទៈេមះមុត វនិ័យៃថ្លថនូរ ម រតីេសន ជតិ នងិករតសូ៊អត់ធមត ់ អង់ ចក្ល ន េ យឈរេជីងយ៉ង
រងឹមេំ្រតៀមករពរទឹកដីេយងី ជពិេសស មែខ បនទ ត់ ្រពំែដនេខត្ដេកះកុង។ 

កនុងនមជកូនេចរបស់្របជជន នងិជសសរ្រទូង ករពរជតិ អងគភព នគរបលជតិ 
វរៈេសនតូចេលខ ៨២៧ និងវរៈេសនតូចេលខ ២៦៩ ក៏ដូចជ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងីទងំមូល 
មនភរកិចចធំៗជចំបងគកឺរពរ និងធនសន្តិសុខ សថិរភពនេយបយរបស់ជតិ ែដលជក ្ត ចបំច់
ស្រមប់ ្រទ្រទង់ករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ។ េលីសពីេនះេទេទៀត កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ទងំអស់ េទះ
ជេពលមនស្រងគ មក្តី សន្តិភពក្តី ក៏មនតួនទីរមួសុខរមួទុកខ ជមួយ្របជជន នងិជួយទំនុកប្រមុង
្របជជន ជពិេសសេនេពលពួកគតជ់ួបករលំបក ដូចជ េពលមនេ្រគះ ងំសងួត ទឹកជំនន់ នងិេ្រគះ
មហន្ត យធមមជតិេផ ងៗេទៀត កងទព័ នងិនគរបល ែតងែតឈនមុខ ជួយស្រមលនូវទុកខលំបក 
្រគប់ែបបយ៉ងរបស់្របជជន។ 

ដូចគន ែដរ េយងីែដលជម្រន្តី ជករសុីវលិ េនសមរភូមិេ្រកយ ក៏មនសមនចិត្ត្រស ញ់ ប់
ន នកឹរលឹក េហយីែតងែតៃរអងគ សថវកិ ចុះមក កសួរសុខទុកខបងប្អូនែដលកំពុងឈរេជីង និងរស់

េនឃ្ល តឆង យពី្រកុម្រគួ រ។ 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី! 

េទះជេយងីទទួលបនសុខសន្តិភព និងកររកីចំេរនីេលី្រគប់វស័ិយដូចេយងីេឃញីេនេពលេនះ
ក្តី េយងីមិន្រតូវេភ្លចថ េយងីពិតជបនឆ្លងកត់ករលំបក ករបូជ និងករខិតខំេ្រចីន ស់។ េយងី



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     85 

ពិតជចងចបំនថរបបបុ៉លពត ៣ឆន  ំ ៨ែខ ២០ៃថង បនែ្របក្ល យ មតុភូមិកមពុជេយងីឲយេទជ ល
ពិឃត និងវនិសកមមយ៉ងេខ្ល ចផ ។ ្របជពលរដ្ឋស្លូត្រតង់្រតូវបនសម្ល ប់ ឬរស់េនដូចសត្វតិរចឆ ន 
េ យ្រតូវទទួលរងទរុណកមម េធ្វីករជទសករ និងរស់េនកនុងគុកឥតជញជ ងំ។ េខឿនេសដ្ឋកិចចទងំមូល 
រមួនឹងជំេនឿ សន្រតូវបនបំផ្ល ញេខទចខទីទងំ្រសុង។ េ យ រគុណបំ ច់ រណសិរ មគគីសេ្រងគ ះ
ជតិកមពុជ ែដលដឹកនេំ យសេម្តចទងំបីគឺ សេម្តចអគគម ធមមេពធិ ល ជ សុមី ្របធន
្រពឹទធសភ សេម្តចអគគម ពញច្រក ី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភ និងសេម្តចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនេ្រកកឈរេឡងីតសូ៊ និងបូជអ្វីៗ
្រគប់ែបបយ៉ង េដីមបរីេំ ះ្របេទសជតិឲយរចួផុតពីរបបេខម ងងឹតេនះ េនៃថងទី ៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៩ 
ែដលជកំេណីតទីពីរ របស់្របជជនកមពុជ។ 

ចប់ ងំពីេពលេនះ េយងីទងំអស់គន មនសិទធិ នងិេសរភីព្រគប់ែបបយ៉ង។ េយងីបនក ង
្របេទសពីបតៃដទេទ េ យខិតខំ ្ត រ និងក ងេឡងីវញិជបេណ្តី រៗនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ត ដូចជ
ផ្លូវថនល់ ព ន ទំនប់ ្រប យ េរៀន មនទីរេពទយ និងវត្ត ម ។ល។ រហូតទទួលបននូវ
ករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ ដូចែដលេយងីទងំអស់គន  បន េឃញីសព្វៃថងេនះ ជក់ែស្តងេនេខត្តេកះកុង
េយងីេនះជភស្តុ ង្រ ប់។ 

េនះជេមទនភពរបស់ជតិេយងី ែដលមន សេម្តចេតេជ ែសន ែដលជវរជន ជ
មគគុេទសក៍ ដ៏ឈ្ល សៃវ និងមនគណបក ្របជជនកមពុជ ែដលបនកន់អំ ចដឹកន្ំរបេទសកមពុជ 
េឆព ះេទរកវឌ នភព និងករអភិវឌ ន៍្រគប់វសិ័យ បនបញចប់ស្រងគ មៃផទកនុងទងំ្រសុង នងិសេ្រមចបន
សន្តិភពេពញេលញ។ សេម្ដចេតេជ ជនិចចកលែតងគិតគូយកចិត្ដទុក ក់ខ្វ យខ្វល់ចំេពះសុខទុកខ 
ជីវភព រស់េនរបស់បងប្អូនកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងី េ យជ្រមុញឲយសមរភូមិ េ្រកយជួយឧបតថមភ 
ទំនុកប្រមុងដល់សមរភូមិមុខ។ សេម្ដចក៏បនបំផុសឲយ្របជជន្រគប់រូប មនឆនទៈ្រស ញ់្របេទសជតិ 
និងមនកតព្វកិចចចំេពះជតិមតុភូមិ េ យ ម រតីេមទនភពជតិ «ករពរជត ិេដីមបទីងំអស់គន  ទងំ
អស់គន េដមីបកីរពរជត»ិ។  

មរយៈនេយបយឈនះ-ឈនះ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េនេដីមឆន  ំ
១៩៩៩ បនអនុវត្តេ យេជគជ័យ នូវដំេណីរករសមហរណកមម អតីតតបំន់្រតួត្រ េ យែខមរ្រកហម 
ចូលកនុងសងគមជតិ នងិេធ្វីសន្តិភវូបនីយកមម ្របេទសជតិទងំមូល េលីមូល ្ឋ នប្រងួបប្រងួមជតិ ែដល
បននមំកនូវសន្តិភព ឯកភពជតិ និងឯកភពទឹកដទីងំ្រសុង។  

្របេទសេយងី ែដលធ្ល ប់ទទួលកងរក សន្តិភព របស់អងគករសហ្របជជតិ េពលេនះបនក្ល យ
ជ្របេទស ែដលបញជូ នកងទ័ពជំនញ ជពិេសសខងេ ះមីន េដីមបេីចញ្របតិបត្តិករបេ្រមីពិភពេ ក 
ជែផនកមួយរបស់អងគករសហ្របជជតិ េន្របេទសមួយចំនួនកនុងពិភពេ ក ជពិេសសេនទ្វិប
្រហ្វកិ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កំពុងបំេពញករងរយ៉ងសកមម និងស្រ ក់ស្រ បំំផុតេលីកំែណទ្រមង់
សីុជេ្រម ្រសប មកមមវធិីនេយបយចតុេកណដំ ក់កលទី៣។ ម្រន្ដី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ទងំ
ថន ក់ជតិ ថន ក់េ្រកមជតិ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ្រគប់្របេភទ សុទធែតកំពុងបំេពញភរកិចចេទ មមុខងរ
េរៀងៗខ្លួន យ៉ង ្វ ប់។ ចំែណក ថ ប័នឯកជន ្រកុមហុ៊ន ជីវកមមនន មនសកមមភព ជីវកមម
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ជយ៉ងរស់រេវកី និងមន្រកុមហុ៊នបរេទសថមីជេ្រចីន ចូលមកេធ្វីវនិិេយគែថមេទៀត េនកមពុជ ែដល
បញជ ក់ថកមពុជមនសថិរភពនេយបយ ថ នភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចល្អ្របេសីរ និងមនករ្រគប់្រគងដឹកនំ
ល្អ ផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់ប ្ត វនិិេយគិន។ 

ចំែណកករងរទំនក់ទំនង និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិវញិ កមពុជទទួលបនេជគជ័យ េ យ
ទទួលបនករគ្ំរទ និងករឧបតថមភពី្របេទសជមិត្ត នងិៃដគូអភិវឌ ន៍ជេ្រចីនែថមេទៀត និងេធ្វីឲយកមពុជ
េជៀសផុតពីអន្ត យនន ជពិេសសអំេពីេភរវកមម ែដលកំពុងរកីដុះ លកនុងតំបន់មយួចំនួន កនុង
ពិភពេ ក ្រសបេពលែដល្របេទសមួយចំនួនកពុំងទទួលករគំ មគំែហង ពី្រកុមេភរវកមម និងមន
ភពវកឹវរ េ យស្រងគ ម និងករកប់សំ ប់គន យ៉ង វ។  

    
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី! 

ៃថងេនះខញុ ំសូមេលីកេឡងីពីសភពករណ៍នេយបយបន្តិច។ េ យមនអំេពីកបត់របស់គណបក
សេ្រងគ ះជតិ េទីបគណបក េនះ្រតូវបនរ ំ យ។ ថន ក់ដឹកនគំណបក េនះកំពុង្របឈមនឹងវធិនករ
ចបប់។  

េទះជគណបក  ្របឆងំ្រតូវបនរ ំ យក្តី គណបក ជេ្រចីនេទៀតេនែតបន្ត និងករេបះេឆន ត 
សកលេនៃថងទី ២៩ែខកកក  ឆន  ំ២០១៨ នឹងេធ្វីេឡងីេ យគម នករផ្ល ស់ប្តូ និងលទធិ្របជធិបេតយយេន
កមពុជក៏េនែតបន្ត េទ មរដ្ឋធមមនុញញកមពុជែដលបនែចងថ កមពុជ្របកន់ខជ ប់នូវេគលករណ៍
េសដ្ឋកិចចទីផ រេសរ ីលទធិ្របជធិបេតយយ និងពហុបក ។ ដូេចនះ គម ននរ មន ក់ គម នគណបក មួយ 
ឬ្របេទស មួយចប់្របេទសកមពុជ និង្របជជនកមពុជជចំ ប់ខម ងំបនេឡយី។ 

ពួកេនះេហតុែតចង់បនអំ ច ពកួេគបនេបក្របស់្របជជន មួលបងក ច់បក កន់អំ ច 
ញុះញង់្របជជនែខមរនិងែខមរឲយស្អប់គន  េចទអនកគ្ំរទគណបក ្របជជនថជយួន និងពឹងពក់បរេទស
ឱយេ្រជៀតែ្រជកចូលកិចចករៃផទកនុង្របេទសជតិ។ 

ប្អូនៗទងំអស់ ្រតូវគិតថ សន្តិភពមនតៃម្លមនិ ចកត់ៃថ្លបនេឡយី។ សន្តិភពជ្រគឹះដ៏
សំខន់ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍។ កមពុជខ្ល ច ស់ ស្រងគ មនិងធ្ល ប់ភ្លក់េហយីស្រងគ ម។ ស្រងគ មមិន្រតឹម
ែតបនទុចបង្អ ក់ករអភិវឌ របស់កមពុជេនះេទ ែថមទងំបនបំផ្ល ញអ្វីៗទងំអស់របស់្របេទសកមពុជ រមួ
ទងំេសចក្តីសុខ របស់្របជជនផងែដរ។ ្របេទសែដលមនស្រងគ ម េនះនឹងគម នអនកវនិិេយគមក
វនិិេយគ និងគម នេទសចរមកកំ ន្តេឡយី។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមេធ្វីករផ្ត េំផញីរជូនប ្ត នយនគរបល នយនគរបលរង និង
ពលនគរបល ៃនអងគភពទងំពីរ៖ 

១.សូមព្រងឹង ម រតីេជឿរជក់េលីករដឹកន ំរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល នងិករពរសមិទធផលនន ែដល
េចញពីករេបះេឆន តសកល ជពិេសស្រតូវករពររដ្ឋធមមនុញញ មិនឲយពួកអមិត្ត នងិ្របឆងំមនឱកស
ផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល មមេធយបយ មួយបនជ ច់ខត។ 

២.្រតូវបន្ត្របៃពណីតសូ៊ នងិ ម រតីេសន ជតិមតុភូមិ ៊ នេធ្វពីលីកមម និងលះបង់អ្វីៗទងំអស់ 
េដីមបបុីព្វហេហតុជតិ មតុភូមិ និង្របជជន និងេចះរមួ មគគគីន  និង្រស ញ់ ប់ នគន  ជធ្លុងមយួ។ 
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៣.្រតូវករពរបូរណភពទកឹដីឲយបន ច់ខត មិនឲយខម ងំស្រតូវឈ្ល ន ពនទឹកដីបនសូមបែីត
មួយចំ ម ែតមិន្រតូវឈ្ល នពន្របេទសជិតខងេឡយី និង្រតូវបេងកីន ម រតី មគគភីពកនុងនមជ
្របេទសជិតខងល្អ។  

៤.សូមខិតខបំេងកីនសមតថភពករងរជំនញ មរយៈហ្វកឹ ត់ ជ្របច ំ និង្របកន់ខជ ប់នូវ
វនិ័យរបស់កងទ័ព រក សីលធម៌ ្អ តស្អំ និងកិត្តិយសៃថ្លថនូ សក្តិសមជកងទ័ពជតិ បំេរ្ីរបជជន។ 

៥.សូមយកចិត្តទុក ក ់ និងចូលរមួយ៉ងសកមមជមួយកកបទ្រកហមកមពុជ និង ជញ ធរមន
សមត្តិ កិចចពក់ព័នធទងំអស់ ជួយ្របជជន កនុងករណីមនេ្រគះមហន្ត យ។ 

៦.្រតូវែថរក សុខភពឲយបនល្អ េ្រពះសុខភព គជឺ្របភពថមពល ដ៏ស័ក្ដិសិទធ។ 
៦.្រតូវេ្រតៀមខ្លួន្របយុទធជនិចច េ យេ្រតៀម្រគប់យុេទធ បករណ៍សឹក និងហ្វកឹ ត់កយសមបទ

ឲយមនសុខភពរងឹម ំេដីមបគី្ំរទដល់ករ្របយុទធឲយបនស័ក្ដិសិទធ និងេដីមបកីរពរបូរណភពែដនដី។ 
៧.្រតូវេចះចិញច ឹមសត្វ ដំំ រំមួផ េំដីមបេីលីកកំពស់ ជីវភពរស់េន ឲយកន់ែតល្អ្របេសីរ និង

េចះែថទសំម្អ តអនម័យកនុងទីធ្ល  នងិករយិល័យ ៃនមូល ្ឋ នអងគភព។ 
សូមអរគុណចំេពះគណៈអធិបត ីនិងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ ែដលបនយកចិត្តទុក ក ់នងិបន

េឆ្ល តេពលេវ ចូលរមួ ញុងំឲយពិធីេនះ្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យេជគជ័យ និងេសចក្តីរកី យ។ 
ជទីបញចប់េនះសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឯកឧត្តម ឧត្តមេសនីយ ៍ េមបញជ ករ 

េមបញជ ករង នយនគរបល នយរង និងពលនគរបល ្រពមទងំ ្រកុម្រគួ រទងំអស់ សូមជួយ្របទះ
ែតនឹងពុទធពរទងំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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២៦. ពិធីបុណយបញជុ ះសមី និងសេមព ធសមិទធផលកនងុវត្តសរិបីវិត  
្រសុក្រពះេស្តច េខត្តៃ្រពែវង 

 
មតិសេំណះសំ ល  

 េ កជទំវ កិតិ្តសងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
កនងុពិធីបណុយបញជុ ះសមី និងសេមព ធសមិទធផលនន កនងុវត្តសរិបីវិត  

ភូមិៃជកំពក ឃុៃំជកំពក ្រសុក្រពះេស្តច េខត្តៃ្រពែវង 
ៃថងេ រ ៍៥ េកីត ែខេជស្ឋ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស. ២៥៦២ 

្រតូវនឹងៃថងទី១៩ ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 
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‐ សូម្រកបថ្វ យបងគ្ំរពះេមគណេខត្ត ្រពះម្រន្តសីងឃ នងិ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទេីគរពសកក រៈ  
‐ ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ 
េ កយយ េ ក  េ ក្រគូ អនក្រគូ និងសសិ នុសិស ទងំអស់ ជទេីម្រត!ី 
ៃថងេនះ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ មនកិត្តិយសដខ៏ពង់ខពស់ និងក្តីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជមួយ

្រពះេតជគុណ ្រពះេថ នុេតថរៈ ឯកឧត្តម េ កជទំវ  េ កឧកញ៉ េ កយយ េ ក  បងប្អូន
្របជពលរដ្ឋ  ម្រន្តី ជករ េ ក្រគូ អនក្រគូ នងិសិស នុសិស ទងំអស់ កនុងពិធីបុណយបញជុ ះសីម និង
សេមព ធសមិទធផលននកនុងវត្តសិរបីវតិ សថិតកនុងភូមិៃជកំពក ឃុៃំជកំពក ្រសុក្រពះេស្តច េខត្តៃ្រពែវង ន
េពលេនះ។ 
 កនុងឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់
ចំេពះគំនិតផ្តួចេផ្តីម នងិកិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់្រពះ្រគូេចអធិករ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ពុទធ
បរសិ័ទចំណុះេជីងវត្ត និងសបបុរជនជិតឆង យទងំអស់ ែដលបនរបួរមួ មគគីគន  យ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំ     
ក ង្រពះវ ិ រ ដ៏្រសស់ ្អ តមួយេនះ រមួជមួយសមិទធផលសំខន់ៗននជេ្រចីនេទៀត ែដលទងំេនះ
បនឆ្លុះបញជ ងំឲយេឃញីពីកររមួចំែណកដ៏សំខន់ពី្រគប់ភគីពកព័់នធ ជពិេសសថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់
ថន ក់ និងបងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ នកនុងករក ង និងអភិវឌ េខត្តៃ្រពែវង ជពិេសស ឃុៃំជកំពក
ឲយមនកររកីចេ្រមីនគួរឲយកត់សមគ ល់។ 
 ជមួយគន េនះ ខញុ ំ ្រពះករុ ខញុ ំ ក៏សូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់
ថន ក់របស់េខត្តៃ្រពែវង ែដលបនរមួសហករគន ក ង និងអភិវឌ េខត្តៃ្រពែវង ឲយមនកររកីចេ្រមីនេលី
្រគប់វសិ័យ រមួមនវសិ័យសុខភិបល អប់រ ំ កសិកមម ធ ្រស្ត សន្តិសុខ និងសុវតថិភព ែដលទងំេនះ
បនរមួចំែណកេលីកសទួយដល់ជីវភព របស់បងប្អូន្របជពលរដ្ឋឲយកន់ែតមនលកខណៈ្របេសីរេឡងីជ
លំ ប់។ 
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ករ្របរពធពិធីបុណយបញចុ ះសីម និងសេមព ធឆ្លងសមិទធផលនន នេពលេនះ មិន្រតឹមែតឆ្លុះ
បញច ងំឲយេឃញីអំពីវឌ នភព ជំេនឿ និងករេគរព្របណិប័តដ៏្រជលេ្រជ ចំេពះវសិ័យ្រពះពុទធ សន
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏ប៉ុែន្តែថមទងំបង្ហ ញឲយេឃញីនូវ ម រតី មគគីភព មិត្តភព នងិករគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំរបស់
បងប្អូន្របជពលរដ្ឋរបស់េយងី ចំេពះកិចចខិតខ្ំរបឹងែ្របងរបស់ ថ ប័ន្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ និង
ជរ ្ឋ ភិបល ដឹកនេំ យសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី កនុងកិចចខតិខំ
ែ្របងែ្របង ជមនះ និងពុះពរ្រគប់ឧបសគគ េដីមបរីមួគន អភិវឌ ្របេទសជតិ ទងំែផនកពុទធច្រក និង

ច្រក។  
េយងីទងំអស់គន ដឹងេហយីថ វត្ត មនិង្រពះពុទធ សន េដីរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងសងគមែខមរ

េយងីេន្រគប់កលេទសៈ។ វត្ត មមិន្រតឹមែតជទីេគរពសកក រៈបូជ មជំេនឿ សនប៉ុេ ្ណ ះេទ ក៏
ប៉ុែន្ត ែថមទងំជថន លបណ្តុ ះប ្ត លនូវចំេណះដឹង បញញ ញណ តៃម្លសីលធម៌ និង ម រតរីមួរស់
មគគីគន  េ យសុខេក មក ន្តទងំផ្លូវកយ និងផ្លូវចិត្ត។ ជងេនះេទៀត វត្ត ម ក៏ជកែន្លងដ៏មន

តៃម្លម ល ស្រមប់រក  ករពរ អត្តសញញ ណជតិ គមពរី ្រ ្ត  អក រ ្រស្ត ទំេនៀមទម្ល ប ់
្របៃពណី និងវបបធម៌របស់ជនជតិែខមរេយងីឲយបនគង់វង  និងសិថតេសថរជេរៀងរហូតមក។ 
  ជមួយគន េនះ ្រពះសងឃ គឺជតួអងគ ដស៏ំខន់កនុងករ្របណិប័តនត៍ួនទីអប់រ ំផ ព្វផ យ បេ្រងៀន 
េ្របៀន្របេ ដល់ពុទធ សនិកជនទងំអស់ ឲយេចះេធ្វីបុណយ ក់ទន សន កុំសល គ ល់ខុស គ ល់្រតូវ 
ដឹងគុណ ដងឹេទស ដឹងល្អ ដឹង ្រកក់ េហយី្រតូវ្របកន់ខជ ប់ែតអំេពីល្អ ចកផុតពអីំេពីបបទងំ
យ។ 

េ យេមីលេឃញីពីតួនទីដ៏សំខន់របស់្រពះពុទធ សន និង្រពះសងឃេនកនុងសងគមជតិរបស់
េយងី េទីប ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ក៏ដូចជគណបក ្របជជនកមពុជទងំមូលបន
េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ ខពស់ េ យលះបង់ថវកិ េពលេវ  កម្ល ងំកយ និងកម្ល ងំចតិ្ត កនុងករព្រងឹង 
និងេលីកកមពស់វសិ័យេនះ ងំពីេដីមេរៀងមក មរយៈករេបីកទូ យឲយមនករចូលរមួពី្រពះសងឃ 
ពុទធបរស័ិទ និងបងប្អូនជនរមួជតិពី្រគប់មជឈ ្ឋ ន េដីមបរីមួគន ក ងពុទធ សន ែដលជ សនរបស់
រដ្ឋ ឲយបនរកីចេ្រមីននិងសថិតេសថរ គង់វង រុងេរឿងជនិរន្ត។ 

 
អងគពធិទីងំមូល 
  ករក ង ជកិចចករមួយដ៏លំបក ស់េទេហយី ក៏ប៉ុែន្តករករពរ និងែថររក រតឹ ជករងរ 
មួយដ៏ែសនលំបកែថមេទៀត ែដលទមទរឲយមនករចូលរមួយ៉ងសកមមព្ីរគប់ភគីពក់ព័នធ ជពិេសស
បងប្អូន្របជពលរដ្ឋកនុងមូល ្ឋ ន េដីមបែីថរក  និងករពរសមិទធផលទងំអស់េនះឲយបនសថិតសថិរគង់វង
យូរអែង្វង េដីមបជី្របេយជន៌របស់កូនេចជំនន់េ្រកយេយងីតៗគន េទអនគត។ េហយីអ្វីៗទងំអស់
េនះ ចេធ្វីេទបនលុះ្រ ្របេទសជតិេយងី ទងំមូលមនសុខសន្តិភព សថិរភពេពញេលញ ដូចអ្វីែដល
េយងីមនសព្វៃថង។  
 ឈរេលីមូល ្ឋ នេនះេហយី េទីបគណបក ្របជជនកមពុជេប្តជញ  េទះកនុងតៃម្ល ក៏េ យបន
េប្តជញ  រក  និងករពរឲយខងែតបននូវសុខ សន្តិភព     សថិរភពនេយបយ និងករអភិវឌ  េដីមបេីលីក
កមពស់ជីវភពរស់េន និងេសចក្តីសុខេក មក ន្តរបស់្របជជនកមពុជេនទូទងំ្របេទស េ យទប់ ក ត់
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នូវ ល់ករបុ៉នប៉ងផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល្រសបចបប់ ម្រគប់រូបភព ្រគប់ចលនៃនសកមមភពរបស់ពួក
្រជុលនិយមខុសចបប់ នងិជនអគតិមួយចំនួន ែដលែតងែតពយយមបេងកីតឱយមនចលនបដិវត្តន៍ពណ៌ 
បងកភពវកឹវរ ច ចល បំែបកបំបក់ជតិ បត់បង់នូវស ្ត ប់ធន ប់សងគម បងកអសន្តិសុខ អសថិរភព 
ែដលនឹងនឲំយ្របេទសជតិ ទងំមូល ធ្ល ក់កនុងេភ្លីងស្រងគ ម រជថមី។ 
 កនុងន័យេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវឲយបងប្អូនទងំអស់ ្រតូវចូលរមួែថរក សុខសន្តិភព ែដលជមូល ្ឋ ន
្រគឹះ និងបុេរលកខណដ៏ចបំច់ៃនករអភិវឌ  េ យមិន្រតូវេជឿ មករញុះញង់របស់ពួក្រកុមអគតិ នងិជន
្រជុលនិយមទងំ យ ែដលចូលចិត្តញុះញង់ បំៃភ្លករពិត និងែដលែតងែត ងំ ដល់ករអភិវឌ  និង្រតូវ
ចូលរមួែថរក សមិទធផលទងំអស់េនះឱយបនល្អ្របេសីរ និងសថិតេសថរគង់វង ។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 
 ដូច្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ េ ក  េ កយយ និងម មងី មួយចំនួនបនដឹងេហយីថ ពិធី
បុណយបញចុ ះសីម និងសេមព ធឆ្លង្រពះវ ិ េនះ ជពិធីបុណយមួយដ៏សំខន់ និងក្រមបំផុត ពីេ្រពះ ពិធីេនះ
េធ្វីេឡងីែតម្តងគត់ស្រមប់វត្តនីមួយៗ េហយីករក ង្រពះវ ិ រ្រតូវករចំ យេពលយូរឆន  ំ ចំ យ
ថវកិអស់ជេ្រចីន និង ចឆ្លងកត់្រពះេចអធិករជេ្រចីនអងគ។ ជក់ែស្តងដូចវត្តសិរបីវតិ េ វត្តក្តីបវតិ
ែដលេយងីទងំអស់គន កំពង់េរៀបចំពិធីបញចុ ះសីម នងិសេមព ធឆ្លង ក់ឲយេ្របី្របស់នៃថងេនះ បនចប់
េផ្តីមក ង ងំែតពីឆន េំដីមទសវត រឆ៍ន ៦ំ០ មកេម្ល៉ះ ក៏ប៉ុែន្តមនិទន់េលចេចញ ជរូប ង ្អ តដូចេយងី
កំពុងេឃញីទងំគន នេពលេនះេនះេឡយី េ យជួបឧសបគគ ជពិេសសស្រងគ ម និងករបំផ្លិចបំផ្ល ញ
កនុងរបប្របល័យពូជ សន៌បុ៉ល ពត ប ីឆន  ំ្របែំខ និងៃមភៃថង។  
 េនកនុងរបបដឹកនដំ៏េខម ងងឹត ៃនបន្របល័យពូជ សន៍ បុ៉ល ពត វត្តេនះ កដូ៏ចប ្ត វត្តននេន
ទូទងំ្របេទស្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញេខទចខទី ក្ល យជគំនរេផះផង់ គម នអ្វីេសសសល់អ្វីេឡយី។  

និយយមកដល់្រតង់េនះ េធ្វីឲយខញុ ំ ្រពះករុ ខញុ ំ ក៏ដូចជេ ក  េ កយយ ម មីង េ ក 
េ កអ៊ុំ ែដលបនឆ្លងកត់របបេនះេនែតចងច ំនិងដក់ជបជ់និចចនូវម េ កនដកមម វ យង់ 
ឃនង របស់បន្របល័យពូជ សន៍ប៉ុល ពត ែដលបននឲំយ្របេទសជតិេយងីធ្ល ក់កនុងរេ ្ត មរណៈ សឹង
ែតរ យ បសូនយពីពិភពេ ក។ ៃថងែស្អកេនះជៃថង ២០ ឧសភ ១៩៧៥ ែដលជៃថងមួយ ែដលេម
ដឹកនកំមពុជ្របជធិបេតយយបន ក់េចញេគល ករណ៍ជេម្ល ស្របជជនេចញពី ជធនីេ យបងខំ លុប 
េចលទីផ រ លប់បំបត ់ រូបិយវតថុ ផ កឹ្រពះសង  បិទវត្ត ៉ ម លុបបំបត់ សន បេងកីតផទះបយ
រមួទូទងំ្របេទសបេណ្ត ញជនបរេទស បិទមនទីរេពទយ បិទ េរៀន្រគប់ក្រមិត និងកប់សម្ល ប់ជនស្លូត
្រតង់ អស់ជងបី ននក។់  
 ប៉ុែន្តេ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ១៩៧៩ ្រពះសងឃ គណៈកមមករវត្ត ចរយ និងពុទធបរស័ិទបនមូល
មតិគន ក ងទី មេនះជបេណ្តី រៗ រហូតមកទល់េដីមទសវត រឆ៍ន ២ំ០០០ េ យមនករជួយឧបតថមភ 
គ្ំរទ កររមួវភិគទន និងទឹកចិត្ត ដ៏្រជះថ្ល របស់ថន ក់ដឹកនគំណបក ្របជជនកមពុជ ្រគប់ជន់ថន ក់ និង
សបបុរសជនទងំកនុង និងេ្រក្របេទស ជពិេសស េ កជំទវ ឃួន សុ រ ី េ កជំទវ ដួង វ ្ណ  
ែដលជតំ ង ្រស្ត ឯកឧត្តម មតិ្ត កេរន៉ និងេ កជំទវ ឯកឧត្តម ហុ ី ប៉វ ី និងេ កជំទវ និង
ឯកឧត្តម ហង  វចិិ្រត និងេ កជំទវែដលសុទធែតជសមជិកគណបក ្របជជនកមពុជបនរមួគន ក ង
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្រពះវ ិ រ ឧបប ្ឋ ន  របង កុដ្ឋិ ្រសះទឹក និងសមិទធផលជេ្រចីនេទៀត ដូចែដលេយងីទងំអស់
បនេឃញីផទ ល់េនទីេនះ។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 

បនទ ប់ពីពិធសីេមព ធរចួ សមិទធលផលដ៏ថមីសន្ល ងេនះនឹងក្ល យជទីកែន្លងសមម ទនសីល សន ំ
បុណយកុសល និជមជឈមណ្ឌ លអប់រ ំ សិក ធិករ ្រពះធម ៌ ្រពះវនិ័យ គមពីរ្រពះៃ្រតបិដក ្រពមទងំជទី
េសនេសនៈ ស្រមប់្របរពធពិធីបុណយនន មគន្លង្រពះពុទធ សន។  

ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមេសនី ្រពះេថ នុេតថរៈ គណៈកមមករ ចរយ និងពុទធបរស័ិទចំណុះេជីងវត្ត
ទងំអស់ សូមរមួគន ែថរក  ករពរសមិទធផលដ៏ឧត្តុងគឧត្តមទងំអស់េនះ ឲយបនសថិតេសថរ គង់វង  េដីមបី
ជឧត្តម្របេយជន៍ ស្រមប់េយងីទងំអស់គន  កនុងករចូលរមួចំែណកេលកីកមពស់វសិ័យ សន នងិ
សីលធម៌សងគម ជពិេសសតមកល់ជ្របេយជន៍ដល់អនកជំនន់េ្រកយ។ 
 ទនទឹមនឹងសមទិធផល ែដលេយងីទទួលបននេពលេនះ ខញុ ំសូមេសនី ជញ ធរ និងម្រន្ដី ជករ្រគប់
លំ ប់ថន ក់ទូទងំេខត្ត្រតូវខិតខំបំេពញករងរឱយកន់ែតសកមម និងមន្របសិទធភពែថមេទៀត ជពិេសស 
្រតូវចុះឱយដល់មូល ្ឋ នជក់ែស្ដង ក្ដ ប់ឱយបនចបស់ ស់ពីកង្វះខត សំណូមពរេផ ងៗ ែដល្របជពល
រដ្ឋេនមូល ្ឋ ន្រតូវករជចបំច់ េហយី្រតូវខិតខំរមួគន េ ះ្រ យឱយបនទន់េពលេវ េដីមបរីមួចំែណក
កត់បនថយភព្រកី្រក និងជួយេលីកកមពស់ជីវភពរស់េន របស់ពួកគត់ ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងីែថម
េទៀត។ 
 ជមួយគន េនះ សូមបន្តេលីកកមពស់ ម រតីែថរក  មគគីភព ឯកភពៃផទកនុង ្របកន់ខជ ប់្របៃពណី
េសន ជតិ ផ រភជ ប់ជមួយ្របជជន ្រតូវបន្តខិតខំែថមេទៀត កនុងករករពរសន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់
សងគម រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ អនុវត្ដេគលនេយបយ «ភូមិ-ឃុ ំ មនសុវតថិភព» បន្ដជ្រមុញ          
ក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ខិតខំេ ះ្រ យឱយបនល្អនូវភពអសកមមេផ ងៗ កនុងមូល ្ឋ ន ខិតខកំ ង 
និងអភិវឌ មូល ្ឋ ន ឱយកន់ែតរកីចេ្រមីនែថមេទៀត។ 
 េឆ្ល តកនុងឱកសេនះផងែដរ ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះ អ៊ ំពូ មីង បងប្អូន កមួយៗ
ទងំអស់ ែដលបនេជឿទុកចិត្ត និងបនេបះេឆន តគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជនេពលកន្លងមក នងិ
សូមបន្តគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជ និងេបះេឆន តជូនគណបក ្របជជន ស្រមបក់រេបះេឆន ត
េ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត នីតិកលទី៦ េនៃថងទី២៩ ែខកកក  ២០១៨ខងមុខេនះ។ 
 ទនទឹមនឹងេនះែដរ ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះបង ប្អូន សមជិក ្រកុម្របឹក ឃុ ំ
សងក ត់ ្រគប់រូប ែដលបនេបះេឆន តជូន គណបក ្របជជនកមពុជ កនុងករេបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិក
្រពឹទធសភនីតិកលទី៤កលពីែខកុមភៈកន្លងមក ែដលេធ្វីឲយគណបក ្របជជនកមពុជទទួលបនេជគជ័យ
យ៉ង្រតចះ្រតចង់។ 
 មុននឹងបញចប ់ ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរ្រពះគុណ នងិអរគុណដល់្រពះេថ ៉ នុេតថរៈ្រគប់
្រពះអងគ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ្រពមទងំសបបុរសជនជិតឆង យទងំអស់ 
ែដលបនរមួគន ក ងសមិទធផលដ៏មនតៃម្លេនកនុងវត្តសិរបីវតិេនះ។  
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ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូម្របេគនពរ និងជូនពរ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក
ឧកញ៉ េ កយយ េ ក  ពុទធបរស័ិទ ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េ ក្រគូ អនក្រគូ សិស នុ 
សិស ទងំអស់ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល ត
េឡយី។ 
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២៧. ពិធីសេមព ធទី ន ក់ករក ្ដ លសមគមវបបធម៌្របវត្តិ ្រស្ត 
ហុង មិន ពិភពេ ក 

 
សនុទរកថ  

េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត 
ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  

កនងុពិធីសេមព ធ 
ជផ្លូវករទី ន ក់ករក ្ដ ល 

សមគមវបបធម៌្របវត្តិ ្រស្ត ហុង មិន ពិភពេ ក 
ស ្ឋ គរ Great Duke (អតីត Intercon) ភនំេពញ  

ៃថងទី២០  ែខឧសភ ឆន ២ំ០១៨ 

3 
-េ ក យនិ គួ ជូ(Yin Guo Ju)្របធន សមគមវបបធម៌ ្របវត្តិ ្រស្ត ហុង មិន ពិភពេ ក 
-ឯកឧត្តម នយឧត្តមេសនីយ េ  សុខ 
-ឧកញ៉ ខូវ សមបត្តិ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង កញញ  ជេភញ វកិត្តិយស ែដលមនវត្តមនន
េពលេនះ ជទីេម្រតី 

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតី កនុងពធិីសេមភ ធ ជផ្លូវករ 
ទី ន ក់ករក ្ដ លសមគមវបបធម៌្របវត្តិ ្រស្ត ហុង មិន ពិភពេ ក នេពលេនះ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ េកតសរេសីរ និងចំេពះសមគម ែដលមន
ជំេនឿទុកចិត្តយ៉ងមុតមេំលី ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលដកឹនេំ យសេម្ដចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន េ យបនបេងកីតទី ន ក់ករក ្ត ល េន ជធនីភនំេពញ េដីមបជី្រមុញ
សកមមភពវនិិេយគ ពណិជជកមម េទសចរណ៍ និងធុរកចិច។ 

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ សមគមេនះ នឹងរមួចំែណកអភិវឌ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈ
ករនចូំលនូវទុនវនិិេយគ និងបេចចកវទិយទំេនីប និងផ្តល់ករងរជេ្រចីនដល់ពលរដ្ឋកមពុជ។ 

ពិធីសេមព ធទី ន ក់ករ សមគមហុងមិន ្រតូវបនបេងកីតេឡងីចំេពលែដល្រពះ ជ ច្រក
កមពុជកំពុងែតមនករទក់ទញ ពណិជជកមមនិងវនិិេយគផទ ល់ពីបរេទស េ យ រ្របេទសេនះ មន
ថ នភពល្អែផនកេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ និងេគលនេយបយគ្ំរទដល់ ជីវកមម។ េលីសពីេនះេទៀត

កមពុជមនទី ងំភូម ្រស្តល្អ ែដល ចេធ្វីគមនគមន៍ទងំផ្លូវេគក ផ្លូវសមុទទ ផ្លូវែដក និងផ្លូវ កស
បនល្អ និងសមបូរណ៍េទេ យកម្ល ងំពលកមមវយ័េកមង ែដលងយនឹងបណ្តុ ះប ្ត ល។ ម៉យងេទៀត 
ករបេងកីតទី ន ក់ករសមគមថមី េន ជធនីភនំេពញពិតជជំេរសីដ៏្រតឹម្រតូវ េ្រពះភនំេពញជេបះដូង ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ែដលជទី ងំយុទធ ្រស្តដ៏ល្អស្រមប់អនក ន ក់េន និងេធ្វីករ មែបបទំេនីប 
ជពិេសសជនបរេទស។ 
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ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កេ ក្រសី េភញ វកិត្តិយស 

េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង ងៃវ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលបចចុបបននេនះ
កមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព នងិករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ ជពិេសសវសិ័យ
វនិេិយគ ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍។  

កនុងរយៈេពលបុ៉នម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ ្របេទសកមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកិចច ជមធយម្របមណ ៧ 
ភគរយជប់ៗគន  ែដលនឲំយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមនករេកីនេឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរ
ផងែដរ។ 

េ យែឡក ជធនីភនំេពញ កំពុងែតរកីលូត ស់ក្ល យេទជមជឈមណ្ឌ លពណិជជកមមមួយដ៏ទក់
ទញ និងរស់រេវកីែដលមនសកមមភព ជីវកមមមមនញឹកមន ងលក់ទំនញិ និងសំណង់ធំៗ ជ
ពិេសសអគរខពស់ៗជេ្រចីនកំពុងែត ងសង់ នងិរកីដុះ លដូច ផ តិបេ្រមដីល់កររកសុី ន ក់េន និង
េធ្វីករងរ្របកបេ យផសុខភព។ 

េ យ ជរ ្ឋ ភិបលមនេគលនេយបយ ចត់ទុកវសិ័យឯកជន ជកបលម៉សីុនរុញកំេណីន
េសដ្ឋកិចច និងករ ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ដល់អនកវនិិេយគបរេទសេ យគម ន្របកន់ជតិ សន៍ និងក ្ត
អំេ យផលេផ ងេទៀត រមួទងំករលូត ស់ែផនកេសដ្ឋកិចចយ៉ងេលឿន ជពិេសសខងពណិជជកមម 
សំណង់ េទសចរណ៍ ហរិញញវតថុ ទីផ រពលករមនតៃម្លទប និងចបប់វនិិេយគែដលអនុេ្រគះ ដល់
ធុរកិចចជន េទីបកមពុជកពុំងែតក្ល យជេគលេ ថមីមួយគួរឲយចប់ រមមណ៍បំផុត ពីអនកវនិិេយគកនុង្រសុក 
និងបរេទស។ 

ម៉យងេទៀត េ យ រទំនក់ទំងរ ងកមពុជ នងិចិន កនែ់តមនកររកីចំេរនីនិង្រសបេពល
្របេទសចិនមនគំេ ងដធ៏ំមួយគឺ «គនំិតផ្តួចេផ្តីមែខ ្រក ៉ត់ និងផ្លូវ» ែដលកំពុងដេំណីរករ និងបនទក់
ទញករចូលរមួយ៉ងសកមមពី្របេទសជេ្រចីនកនុងតំបន់ និងេ្រកតំបន ់ រមួទងំកមពុជផងែដរ ករបេងកីតទី
ន ក់ករ និងដំេណីករសមគមេនះពិតជទទួលបនផល្របេយជន៍ នងិេជគជ័យជមិនខន។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសសសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ខញុ ំសូម
េលីកទឹកចិត្តឱយសមគមវបបធម៌្របវត្តិ ្រស្ត ហុង មិន ពិភពេ ក  េធ្វីសកមមភពរបស់ខ្លូនេ យរលូន 
និងបំេពញេបសកកមម និងសកមមភព របស់ខ្លួន្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ និងសូមេគរពេទ ម
ចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ជធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

ខញុ ំក៏សូមេឆ្ល តកនុងឱកសេនះ អំពវនវដល់្រកុមហុ៊នវនិិេយគទុន ពី ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 
សូមចូលរមួវនិិេយគេលីវស័ិយនន ែដលកំពុងែតេបីកទូ យេនកនុង្រពះ ជ កមពុជ។  

ខញុ ំមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ សមគមេនះ ពិតជរមួចំែណកជ្រមុញកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ម
រយៈករផ្ដល់ចំណូល និងឱកសករងរដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចបំច់កនុងករកត់បនថយភព្រកី
្រក។ 

ខញុ ំសូមជូនពរដល់ សមគមវបបធម៌ ្របវត្តិ ្រស្ត ហុង មិន ពិភពេ ក ទទួលបននូវេជគជ័យធំ
េធងកនុង ជីវកមម របស់ខ្លួន។ ខញុ ំក៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនក
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នងកញញ  នងិេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ 
កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។  
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២៨. ពិធីេបើកសននិបតសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ 
ឆន ២ំ០១៧ -២០១៨   
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភនិងអធកិរកិចច 
្របធនសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន ៍

ែថ្លងកនងុពិធីេបើកសននបិតបូកសរបុករងរ 
ឆន ២ំ០១៧ និងទិសេ េដើមបអីនុវត្តឆន  ំ២០១៨   

របសស់មគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ 
 ៃថងទី ២៦ ែខមីន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
េ កជទំវ េ ក្រសី គណៈអធបិត ីៃនអងគសននបិតជទី ប់ ន! 
េ កជទំវ េ ក្រសី សមជកិ ៃនអងគសននបិតជទី ប់ ននងិជទេីម្រត!ី 

ៃថងេនះ កនុងនមសមគមនរកីមពុជេដីមប ីសន្តិភពនិងអភិវឌ ន ៍ខញុ ំមនក្តីេ មនស រកី យ និង
សូមែថ្លង អណំរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះវត្តមនដ៏ឧត្តុងគឧត្តមរបស់េ កជំទវ េ ក្រសីជថន ក់ដឹក
ន ំជសមជិក្រពឹទធសភ រដ្ឋសភ ជរ ្ឋ ភិបល សមជិកគណកមម ធិករក ្ត លសមគមនរ ីនិង
គណៈចលន្រស្តី  ្របធនសមគមនរ ីនិង្របធន្រកុមចលន្រស្តី្រកសួង ថ បន័  ជធនី េខត្ត េនកនុង
សននិបតបូកសរុបករងរសមគមនរ ីឆន ២ំ០១៧និងទិសេ អនុវត្តឆន ២ំ០១៨នៃថងេនះ។  

សននិបតបូកសរុបលទធផលករងរឆន េំនះ ្រប្រពិត្តេទ េដីមបអីបអរខួបទី ៤០ ៃថងបេងកីតសមគម
នរ ីគឺ២ធនូ ឆន ១ំ៩៧៨-២ធនូ ឆន ២ំ០១៨ និង្រសបេពលែដល្របេទសេយងីេទីបែតបញច ប់ េ យេជគជ័យ 
នូវករេបះេឆន ត្រពឹទធសភនីតិកលទី៤ និងេដីមបអីបអរទិ នរអីន្តរជតិ៨មីន ឆន ២ំ០១៨ េ្រកម្របធន
បទ “ ្រស្តីរមួគន ែថរក សន្តិភព េដីមបអីភិវឌ ជតិ” ។ ្របធនបទេនះពិតជមនអតថន័យ ខ្លឹម រយ៉ង
្រជលេ្រជបំផុត ្រសបេទនឹង សភពករណ៍ជក់ែស្តងៃនសងគមេយងីែដល កំពុងមនសន្តភិព សន្តិសុខ 
និងសថិរភពនេយបយ ែដលជ្រគឹះៃនករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ និង្រសបេពលែដលតៃម្ល និងកិត្តិយស
របស់្រស្តី្រតូវបនេលីកដេមកីង េ យ ជរ ្ឋ ភិបល    ជពិេសស ករេលីកកមពស់សិទធ ថ នភព ជីវភព 
នៈ និងតនួទីរបស់្រស្តី ក៏ដូចជសុខុមលភពសងគម េ យេធ្វីករទប់ ក ត់ នងិលុបបបំត់អំេពីហងិ

េលី្រស្តី ្រពមទងំេ ះ្រ យជេម្ល ះននេ យសន្តិវធិី និង្រសបេពលែដលេយងីកំពុងដំេណីករ េ្រតៀម
េរៀបចំស្រមប់ករេបះេឆន ត រដ្ឋសភ នតីិកលទី៦នេពលខងមុខេនះ ។ 

សននិបតនៃថងេនះ មនេគលបំណងបូកសរុបសកមមភពសំខន់ៗ និងលទធផលែដលសមគម
នរេីយងីសេ្រមចបន កនុងរយៈេពលមួយឆន កំន្លងមក េលីករងរនេយបយ ករងរព្រងឹងរចនសមព័នធ
ចត់ ងំ ករងរសងគមនិងមនុស ធម៌ ករងរអភិវឌ ន៍ ករងរទំនក់ទំនង នងិកិចចសហករជតិ 
អន្តរជតិ ចំណុចខ្ល ងំ នងិបញ្ហ ្របឈម េដីមបផី្ល ស់ប្តូរ ែចករែំលកបទពិេ ធន៍គន េទវញិេទមក ្រពម



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     97 

ទងំេលីកទិសេ ស្រមប់អនុវត្តបន្តរបស់សមគមនរ ី និងគណៈចលន្រស្តី កនុងេគលេ សេ្រមចឱយ
បននូវទិសេ ជយុទធ ្រស្តរមួ របស់គណបក  ែផនករសកមមភព របស់សមគមនរ ីនិងគណចលន
្រស្តី និងករត្រមង់ទិស េទមូល ្ឋ ន េដីមបធីនឲយករេបះេឆន តេ្រជីសេរសីរដ្ឋសភនីតិកល ទី៦ទទួល
បនេជគជ័យ ។ 
អងគសននបិតទងំមូលជទី ប់ ន! 

ដូចែដលេ កជំទវ េ ក្រសី អនកនងកញញ ទងំអស់បន្រជបរចួមកេហយីថ សមគមនរ ី
កមពុជេដីមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍គឺជអនកបន្តេវនពសីមគមនរកីមពុជ ែដលចប់បដិសនធិេឡងី ងំពីៃថង
ទី២ ែខធនូ ឆន ១ំ៩៧៨ េនេពលែដលរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិកំពុងតស៊ូរេំ ះ្របេទសជតិពីរបប
្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត។  

ចប់ ងំពីៃថងបេងកីតរហូតមកដល់បចចុបបនន េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវរ បស់្របមុខដឹកនបំក  
សមគមនរបីនេធ្វីសកមមភពយ៉ងសកមម បំផុសបងប្អូននរ្ីរគប់្រសទប់ វណ្ណៈ  រមួគន ជកម្ល ងំដ៏ខ្ល ងំក្ល  
គ្ំរទ និងអនុវត្តេគលនេយបយរបស់គណបក  នមំកនូវម ជ័យជមនះជ្របវត្តិ ្រស្តនៃថងទី៧មក  
ឆន ១ំ៩៧៩ និងបនបន្តរមួគន ្ត រ ករពរ និងក ង្របេទស ពីបតៃដទេទ និងស្រងគ មវនិសកមម េទ
ជ្របេទសែដលមនសន្តិភពេពញេលញ ្របជពលរដ្ឋរស់េន្របកបេ យភពសុខ ន្ត សុភមងគល 
និងមនករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យេនទូទងំ្របេទស។ សមគមនរបីនបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស
ជេ្រចីន ែដលសុទធែតមនសមតថភព គុណភពនិង្របកបេ យសក្ត នុពល ែដល ចេធ្វីករដឹកនំ
ចលន្រស្តី ចូលរមួចំែណកអនុវត្តិឲយបនេជគជ័យ នូវ ល់េគលនេយបយរបស់បក  និងរ ្ឋ ភិបល។ 

ខញុ ំពិតមនេមទនភពយ៉ងខ្ល ងំ និងេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះឆនទៈដ៏េមះមុត របស់បង
ប្អូន្រស្តី ជថន ក់ដឹកន ំ េន្រគប់វស័ិយនិង្រគប់លំ ប់ថន ក់ ែដលបនលះបង់្រគប់ែបបយ៉ងេ យមិនគិត
ពីករលំបកេនឿយហត់និងដឹកន្ំរបជជនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន ជមួយនឹងភពអត់ធមត់ អំណត់
ពយយម ្រតះិរះិពិចរ  កនុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីន កនុងេគលបំណង រមួចែំណកេធ្វីឲយ
្របជជនរស់េនកនុង ថ នភពល្អ្របេសីរ។ 
            េ្រកពីសកមមភពខងេលី សមគមនរ ី បនព្រងឹងព្រងីកកិចចសហករជមួយអងគករមិនែមន
រ ្ឋ ភិបល និងៃដគូជត ិ អន្តរជតិនងិសបបុរសជនកនុង និងេ្រក្របេទសកនុងករែស្វងរកធនធន េដមីបី
ផគត់ផគង់សកមមភព និងចូលរមួករងរកនុងសងគមនិងអភិវឌ ន៏ េទ មទិសេ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដល
េនះក៏ជឱកសកនុងករប្រញជ បនេយបយ សតិ រមមណ៍ចូលេ្រជ េទកនុង្រសទប់ម ជន ជពិេសស
នរេីន មប ្ត សហគមន៍។ សមគមនរកីមពុជេន មលំ ប់ថន ក់ បនេ្របី្របស់ធនធនរបស់ខ្លួន
េធ្វីករងរនេយបយរមួផ នំឹងករងរមនុស ធម៌ ករងរអប់រនំិងករងរអភិវឌ ន៍េដីមបបីនជិតសនិទធ
ជមួយ្របជពលរដ្ឋ ដឹងសុខទុកខ ករលំបក និងករ្របឈមទងំ យរបស់្របជពលរដ្ឋ ជពិេសស្រស្តី
ងយរងេ្រគះ េហយីេ ះ្រ យបនទន់េពលេវ  ។ 

េយងេទ ម ន ៃដនិងលទធផលែដលនរសីេ្រមចបន ជនចិចជកលនរ្ីរតូវបន ជរ ្ឋ ភិបល 
ក៏ដូចជគណបក ្របជជនកមពុជ យកចិត្តទុក ក់ និងេលីកទឹកចិត្ត េ យបនផ្តល់តួនទីជអនកដឹកន ំ
្រគប់លំ ប់ថន ក់ ងំពថីន ក់ជតិដល់ថន ក់េ្រកមជតិ នងិមនករេប្តជញ ចិត្តខពស់កនុងករបេងកីនចំនួន្រស្តីឲយ
បនកន់ែតេ្រចីនែថមេទៀតេនេពលខងមុខ។ 
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េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងករយកចិត្តទុក ក់ របស់បក និងរ ្ឋ ភិបល េដីមបពី្រងឹងកម្ល ងំ និងរក
េ្របៀបឈនះរបស់គណបក  កនុងករេបះេឆន តនេពលខងមុខ េដីមបរីមួចំែណកករពរសមិទធិផល ដ៏
ធំេធងមិន ចកត់ៃថ្លបន របស់គណបក ្របជជនកមពុជ នងិ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ    ែដលដកឹនេំ យ 
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  សមគមនរ្ីរគប់លំ ប់ថន ក់ ្រគប់វស័ិយ្រតូវ្របកន់ខជ ប់
នូវឧត្តមគត ិេសន ជតិ នងិ្របជជន េជឿជក់េលីបក  ថន ក់ដឹកនបំក ងំចិត្តប្តូរផ្ត ច់ឥតងកេរ កនុងករ
បេ្រមីជតិមតុភូមិនិងបក  េទះបីជមនឧបសគគ នងិបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនកេ៏ យ ក៏្រតូវែតជំនះឲយបន 
បេងកីន ម រតី មគគីភពឲយបនទូលំទូ យ ្រតូវ្របឹងែ្របងេរៀនសូ្រតព្រងឹងសមតថភព ជំនញ 
បេចចកេទស េលីកកមពស់សីលធម៌ ្អ តស្អំ និងវបបធម៌អហងិ  កនុង្រគួ រ មរយៈករអប់រទូំនម នេ្របៀន
្របេ កូនេច ច់ញត ិឲយក្ល យជកូនល្អ សិស ល្អ ពលរដ្ឋល្អ េជៀសឆង យពេី្រគឿងេញ ន េ្រគឿង្រសវងឹ 
ករេ្របីអំេពីហងិ  េ យ្រតូវ្របកន់យកនូវសីលធម៌ សុជីវធម៌ និងរមួចំែណករក ករពរសន្តិភព 
ស ្ត ប់ធន ប់ល្អ េដីមបរីស់េនកនុងសងគមមួយ្របកបេ យភពៃថ្លថនូរ សមបូរសបបយ និងសុខដុមរមន។ 

សថិតកនុងបរយិកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ េយងីខញុ ំទងំអស់គន សូមែថ្លងនូវអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជបំផុត
ចំេពះសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន   សេម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សរំនិ សេម្តច
វបុិលេសនភក្តី យ  ឈុ ំ សេម្តច្រក េ ម ស េខង  សេម្តចកិតិ្ត្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊នុ ៉ នី ហ៊ុន 
ែសន គណបក ជធនី េខត្ត ្រកសួង ថ ប័ន ្រកមុករងរចុះជួយេខត្ត ភរយិថន ក់ដឹកន ំសបបុរសជន 
ថន ក់ដឹកនសំមគមនរនីិងចលន្រស្តី ជធនី  េខត្ត  ្រកសួង ថ ប័ន  ជញ ធរមនសមតថកិចច្រគប់
លំ ប់ថន ក់ អងគករៃដគូអភិវឌ ន៍ សមជិកនិងបុគគលិកសមគមនរ ីទងំអស់ែដលបនខិតខំ្របងឹែ្របង
រមួចំែណកេធ្វីឲយករអនុវត្តែផនករសកមមភពរបស់សមគមនរ ីនងិគណៈចលន្រស្តីទទួលបនលទធផល 
ដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ។  

ខញុ ំសូមជូនពរេ កជំទវ េ ក្រសី អនកនងកញញ ទងំអស់មនសុខភពល្អ  ្របជញ ឈ្ល សៃវ 
ទទួលបនេជគជ័យកនុងករបំេពញភរកិចច។ ខញុសូំម្របកសេបីកអងគសននបិត ចបព់ីេពលេនះតេទ 
និងសូមជូនពរដល់អងគសននិបតសូម្រប្រពិត្តេទ្របកបេ យេជគជ័យ។ 
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៣៩. កិចច្របជុំបូកសរបុករងរ ្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ នេដើមប ី
្រតួតពិនិតយ និងគ្ំរទករអនុវត្ត កមមវិធីនេយបយ និងយទុធ ្រស្ត
ចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបល 
 

សនុធរកថ  
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី

្រកសងួទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពទឹធសភ នងិអធិករកចិច 
ែថ្លងកនងុកចិច្របជុំបូកសរបុករងរ េវទិកថន ក់ជតិ របស្់រកមុករងរថន ក់ជតិ 

ចុះមូល ្ឋ នេដើមប្ីរតួតពិនិតយ នងិគ្ំរទករអនុវត្ត 
កមមវិធីនេយបយ និងយទុធ ្រស្តចតេុកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  

េនេខត្ត ្វ យេរៀង (ៃថងទី២៧ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០១៨) 
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 ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនុ្របធន នងិសមជិក្រកមុករងរថន ក់ជត!ិ 
 ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រស ីសមជកិ សមជកិ អងគ្របជុ ំជទី ប់ ន ! 
 កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី 
ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងនម្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ នេដីមបី ម ន ្រតួតពិនិតយនិង គ្ំរទ
ករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េនេខត្ត ្វ យេរៀង និងកនុង
នមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវក្តីេ មនស រកី យ េ យបនជួបជមួយ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសីែដលជ្រកុមករងរ កនុងកិចច្របជុំនេពលេនះ។ 
 ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី ែដលបនចុះ
ផទ ល់ មមូល ្ឋ ន និងបនយកអស់ពី ម រតី កម្ល ងំកយចិត្តកនុងករបំេពញភរកិចច នងិជួយគ្ំរទយ៉ង
សកមម្រគប់សកមមភព រមួចំែណក ម នករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់
ជរ ្ឋ ភិបល និងរមួចំែណកជួយេខត្ត ្វ យេរៀងទទួលបនេជគជ័យ ល់ភរកិចចជបន្តបនទ ប ់ពិេសស
ករធនសថិរភពនេយបយ សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ែដលបនបងកលកខណៈងយ្រសួល 
ដល់ករអភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយ។ 
 
ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក អងគ្របជំុ ជទី ប់ ន ! 

បចចុបបនន េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចេតេជ ហ៊ុន 
ែសន ជ្របមុខ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងីកំពុងឈនេទមុខ ្របកបេ យសក្ត នុពលភព នងិ
ក្តីសងឃមឹេឆព ះេទមុខ ឈនេទរកអនគតមួយដ៏ភ្លឺ ្វ ង។ ្របជជនេយងីទូទងំ្របេទសបនរចួចកផុត
ពីទុកខេវទន នងិស្រងគ ម េហយីកំពុងមនសិទធេសរភីព រស់េនកនុងសុភមងគល សុខសន្តិភព និងសថិរភព
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យ៉ងេពញេលញ និងមនជីវភពកន់ែតធូធរ។ ជរ ្ឋ ភិបលេយងី បនអនុម័តយុទធ ្រស្តចតុេកណ 
ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៏ជតិ និងេធ្វីករែកទ្រមង់េលីេគលនេយបយជេ្រចីន និងទទលួបនេជគ
ជ័យេលី្រគប់វសិ័យ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ជពិេសសកនុងអណត្តិេនះ បននិងកពុំងក ង និងករពរ្របេទសជត ិ
្របកបេ យដំេណីរករយ៉ងល្អ្របេសីរ និងរក បននូវសថិរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចយ៉ងរងឹម។ំ ជក់ែស្តង 
េសដ្ឋកិចចកមពុជ ចេន្ល ះឆន ២ំ០១០ ដល់ ២០១៨េនះ រក បនអ្រ កំេណីនេថរ្របែហល ៧% កនុងមួយ
ឆន ែំដល ចចត់ទុកជកំេណីនដ៏ខពស់មយួ កនុងពិភពេ ក។ ចំែណកអ្រ អតិផរ មនទបជង ៤% 
អ្រ ប្តូរ្របក់មនសថិរភព គឺ្របែហលនឹង ៤.០០០ េទ៤.១០០េរៀល/១ដុ ្ល ។ កមពុជបនទក់ទញ
េទសចរណ៍បរេទស្របែហល ៥,៦ ននក់មកទស នកលពីឆន  ំ ២០១៧ នងិបន្តេកីនែថមេទៀត
្របែហល៦ ននក់េនឆន េំនះ។ េយងីបនក ងសមិទធិផល ជេ្រចីន ដូចេយងីបនេឃញី្រ ប់ រមួ
មនេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ផ្លូវថនល់ លូ ព ន កស ព ន េរៀន វត្ត ម ទំនប ់ ្រប យ ថ នយី ៍        
ធ ្រស្ត។ល។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបល បនបេងកីន្របក់េបៀវត ដល់ និវត្តជន េយធពិករ
កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ម្រន្តី ជករ ជពិេសស្រគូបេ្រងៀនជបេណ្តី រៗ េដីមបជីួយេលីកតេមកីងជីវភពឲយ
កន់ែតល្អ្របេសីរ។ េលីសពីេនះេទៀត េយងីក៏បនជួយជ្រមុញ ឱយ្របក់េបៀរវត អបបបរមិ របស់កមមករ
េ ងច្រកកត់េដរនិង យនភ័ណ្ឌ  បនេកីនជបេណ្តី រៗ ឱយសម្រសបេទនឹងកំេណីនេសដ្ឋកចិច េដីមបេីឆ្លីយ
តបេទនឹងត្រមូវករជីវភពជក់ែស្តងរបស់បងប្អូន។  

ចំែណកករចូលរមួរបស់កមពុជេលីឆកអន្តរជតិ នងិតំបន់កន់ែតលបលីបញ មរយៈសកមមភព 
សហ្របតិបត្តិករ និងេបសកកមមអន្តរជតិនន។ ្របមុខ ជរ ្ឋ ភបិល សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ផទ ល់ 
បនខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមម មិនខ្ល ចេនឿយហត់ េដីមបបីំេរ្ីរបជពលរដ្ឋ អភិវឌ ្របេទសជតិ និង
ករពរបូរណភពែដនដី។ សេម្តចបនចំ យេពលេវ ដ៏មមញឹករបស់គត់ ចុះ កសួរសុខទុកខម្រន្តី
ជករសីុវលិ និង្របជ្របជពលរដ្ឋេន្រគប់្រកសួង ថ ប័នរដ្ឋ នងិេខត្ត ជធនី និងបនេ ះ្រ យ
បញ្ហ ចបំច់េនមូល ្ឋ នបនជេ្រចីន។ ឆន េំនះ សេម្តចនឹងចុះជួបផទ ល់ជ មួយកមមករ មេ ងច្រក និង
ចត់ ងំតំ ងេទជួបកមមករេយងីែដលកំពុងេធ្វកីរេនេ្រក្របេទសផងែដរ។ កនុងករណីែដលសេម្តច
ជប់ភរកិចចមមញឹកខ្ល ងំ េ កបនចត់ ងំតំ ងឱយចុះេទជួបសំេណះសំ លដល់ទីកែន្លង។ជក់
ែស្តង ខញុ ំបនេទជួបសំេណះសំ ល ជមួយពលករែខមរេន្របេទសៃថ ចំនួនបេីលីករចួមកេហយី។ 

ករងរចុះមូល ្ឋ នរបស់េយងីមន រៈសំខន់េ្រចីន ស់ គឺ៖ 
ទី១) ព្រងឹងសតិ រមមណ៍ ្របជពលរដ្ឋេយងី មមូល ្ឋ ន ឱយមនជំេនឿេជឿជក់ និង្រស ញ់

ជរ ្ឋ ភិបល។ 
ទី២) េធ្វីឲយម្រន្តី ជករេយងីយល់ដឹងកន់ែតចបស់ពី ថ នភពជក់ែស្តងខងេសដ្ឋកិចច សន្តិសុខ 

េនមូល ្ឋ ន និងបន កសួរសុខទុកខរបស់្របជពលរដ្ឋ េនថន ក់មូល ្ឋ ន ែស្វងយល់ពីសមិទធិផល និង
ភពអសកមមរបស់ម្រន្តីេយងី យល់ពីត្រមូវករចបំច់របស់្របជជន ស្រមប់េលីកេឡងីមកេ ះ្រ យ
ថន ក់ជតិ។ 

ទី៣) មនឱកសពនយល់្របជជនឲយ្រជបពីេគលនេយបយ និងយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍របស់
ជរ ្ឋ ភិបលបនសីុជេ្រម។ 
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ទី៤) ច យបកពីករេឃសនអកុសល និងពសិពុលរបស់្រកុម្របឆងំ និងពនយល់បក្រ យ
ចមងល់ និងភព្រសពិច្រសពិល របស់្របជពលរដ្ឋេយងី និងែកទស នៈខុសឆគងរបស់គត់ និង  

ទី៥) បេងកីនភពជិតសនិទធរ ង ជរ ្ឋ ភិបល និង្របជជន េន មមូល ្ឋ ន េ្រពះតួនទីរបស់ម្រន្តី
េយងីគឺបំេរ្ីរបជជន។ 

 
ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី សមជកិ សមជកិ អងគ្របជំុ ជទី ប់ ន ! 

មរយៈរបយករណ៍របស់ឯកឧត្តម ែម៉ន វិបុល អភិបល ៃនគណៈអភបិលេខត្ត ្វ យេរៀង 
និងតំ ង្រកុមករងរ ម្រសុក ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះ្រកុមករងរថន ក់ជតិទងំអស់ 
ែដលបនយកចិត្តទុក ក់បំេពញករងរចុះមូល ្ឋ ន ជពិេសសករចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងេវទកិ
ធរណៈ ែដលេយងីបនេធ្វី េន្រគប់្រសុក និងេន មឃុ ំសងក ត់មួយចំនួនធកំនុងេខត្ត។  

ខញុ ំបនកត់សមគ ល់ថ កនុងេវទិកទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋបនចូលរមួយ៉ងកុះករ នងិបន
យករណ៍េលីកសំណួរ និងសំណូមពរជេ្រចីន ែដលេធ្វីឲយ្រកុមករងរបនយល់កន់ែតចបស់ ពី
សភពករណ៍ជក់ែស្តងេន មមូល ្ឋ ន។ ចំែណក្រកុមករងរ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន នងិអងគភព
ពក់ព័នធបនបក្រ យ នងិេឆ្លីយេទនឹងសំណួរជេ្រចីន របស់្របជពលរដ្ឋេយងី ែដលេធ្វីឲយពួកគត់កន់
ែតយល់ចបស់ ពីេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេយងី និងកន់ែតមនទំនុកចតិ្តេលីេយងី។ ែតេន
មនសំណូមពរមួយចំនួន េយងីពិតជមិន ចេ ះ្រ យបនកនុងេពលខ្លបីនេឡយី ែដលទមទរឲយ
េយងីបន្តេលីកេឡងីេទែផនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ មយង៉េទៀត មនសំណូមពរខ្លះ េយងីគម នលទធភពេ ះ
្រ យបនេទ ដូចជ សណូំមពរែដលមនទំហធំំេធងេពក ែដលត្រមូវឲយមនថវកិេ្រចីន និងបញ្ហ មួយ
ចំនួនែដលពក់ព័នធនឹងចបប់ ឬពក់ពន័ធនឹងតុ ករជេដីម។ 

េ យ រឆន េំនះជឆន  ំ ែដលេយងី្រតូវេបះេឆន តេ្រជីសេរសីសមជិករដ្ឋសភ នីតកិលទី៦ ដូេចនះ
ឆន េំនះ គឺជឆន ែំដលសំខន់បំផុតស្រមប់្រកុមករងររបស់េយងី ែដល្រតូវ្របឹងែ្របងរមួគន  បំេពញ កិចចករ 
សំខន់ៗ មយួចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

1. ្រតូវព្រងឹង មគគីភពភពឲយបនស្អិតរមួត កនុង្រកមុករងរ េ យេធ្វីករ និងពិភក គន ជ 
សមូហភព ឬជ្រកុម េដមីបរីមួគន េ ះ្រ យបញ្ហ  និងសំណួរែដល្របជពលរដ្ឋេលីក េឡងីែផ្អក
េលីចបប់ និងករពិត។ កនុងករណីមិន ចេ ះ្រ យបន្រតូវ យករណ៍មកថន ក់េលី។ 

2. ្រតូវមនកិរយិមយទសុភព ប រ ទន់ភ្លន ់ រសួ យ ក់ទក់ េចះេគរព ្រស ញ់្របជជន 
គ ល់ចស់ គ ល់ទុំ។ េជៀស ង ច់ខតនូវករ្រប្រពឹត្តទេង្វមីិន្រតឹម្រតូវ ដូចជេឆមីង យឬក 

និយយស្តីខ្វះសុជីវធម៌ នងិ្រប្រពឹត្តអំេពីែដលបំពនដល់សិទធ និងផល្របេយជន៍្របជជន។ 
3. ្រតូវបន្តជ្រមុញឲយេជគជ័យកមមវធិីនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសសយុទធ ្រស្ត ចតុេកណ
ដំ ក់កលទី៣ េធ្វីកំែណទ្រមង់សីុជេ្រម កត់បនថយភពអសកមម របស់ម្រន្តីដឹកនទំងំ ថ ប័ន
បក  និង ថ ប័នរដ្ឋ េ យបន្តករអនុវត្ត មទិសេ ្ល ក "ឆ្លុះកញចក ់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល 
និងវះកត់" ។  

4. ្រតូវជួប្រប្រស័យេ យផទ ល់ជមួយ្របជជនេនមូល ្ឋ ន េ យក្ត ប់ឲយបនចបស់ ស់ ល់
សំណូមពរ ឬសគល់ៃនបញ្ហ  ករ្របឈម និងករលំបករបស់្របជជនទូេទ និងរះិរក្រគប់
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មេធយបយជួយស្រមួល និងេ ះ្រ យ ឲយបនទន់េពលេវ ្របកបេ យ្របសិទធភព េដីមបី
ផ្តល់ភពកក់េក្ត  និងករេជឿរជក់េលី ជរ ្ឋ ភិបល។ 

5. ្រតូវ ម ន ្ត ប់្រប សន៍ សុនទរកថរបស់ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ ពិេសសសេម្តចេតេជ 
នយករដ្ឋម្រន្តី េដីមបេីធ្វីជទុនចំេណះដឹង និងេធ្វជីមូល ្ឋ ន េដីមបេីឆ្លយីបំភ្លឺដល់្របជពលរដ្ឋ 
និងេធ្វី្របតិកមមរហ័ស យបកភ្ល មៗ ល់ឧបយកលញុះញង់ េបកបេញឆ តរបស់្រកុម្របឆងំ។ 

6. ្រតូវផ ព្វផ យអំពីសមិទធផិល និង ន ៃដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងថន ក់ដឹកន ំ ជពិេសសសេម្តច
នយករដ្ឋម្រន្តី កនុងវសិ័យនេយបយ ករទូត ទំនក់ទំនងអន្តរជតិ កររកីចំេរនីខងេសដ្ឋកិចច 
និងករងរកំែណទ្រមង់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសសកំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ។ 

7. ្រតូវបេងកីនចំេណះ ែផនកបេចចកវទីយព័តម៌ន IT ជពិេសស្រតូវេចះេ្របីមេធយបយប ្ត ញសងគម 
េ យ របចចុបបននេនះ ករេ្របី្របស់ទំនក់ទំនង ម Facebook, Email, Line, WhatsApp 
និង Telegram ជេដីម ែដលសុទធសឹងជមេធយបយទំនក់ទំនង កំពុងេពញនិយម និងឆប់
រហ័ស។ េយងី្រតូវជួយែចករែំលកសកមមភពរបស់សេម្តចេតេជ ម Facebook ឱយបនេ្រចីន
បំផុតដូចែដល ចេធ្វីបន។ និង្រតូវតបត ជ Comment េទពនយល់ ពួក្រជលុនិយម ែដលែតង
ែត យ្រប រ ជរ ្ឋ ភិបល ឱយទន់េពល។ េ យ រ សេម្តចេតេជ ជនិមិត្តរូបរបស់បក  និង
ជរ ្ឋ ភិបល ដូេចនះេយងី្រតូវជ្រមុញករផ ព្វផ យពីសកមមភពល្ៗអ  ដូចជភពសិនទធ ន ល
ជមួយ្របជជន ករសួរសុខទុកខកងទ័ព ករចូលរមួ្របជុំកំពូលនន ឲយបនទូលំទូ យ។ 
េលីសពីេនះេទៀត សកមមភពរបស់ថន ក់ដឹកនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេយងី តំ ង ្រស្តេយងីដ៏ៃទ
េទៀត ក៏្រតូវផ ព្វផ យផងែដរ។ 

 ជថមីម្តងេទៀត សូមែថ្លងអណំរគុណឯកឧត្តម េ កជំទវ ្របធន អនុ្របធន និងសមជិក្រកុម
ករងរ ែដលបនខិតខំបំេពញភរកិចចបនល្អ កនុងកររមួចំែណកេធ្វីឲយ េខត្ត ្វ យេរៀង មនករែ្រប្របួល
រកីចេ្រមីនជលំ ប់។ 
 ជទីបញចប់ ខញុ ំសូម្របសិទធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី កនុងអងគពិធីទងំមូល
សូមសេ្រមចបននូវេជគជ័យថមីៗ ែថមេទៀត ជមួយ នឹងពុទធពរបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ 
កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ សូម្របកស់បិទកិចច្របជុំជផ្លូវចប់ពីេពលេនះតេទ។ 
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៣០. ពិធីេលៀង យេភជន៍ជូនគណៈ្របតិភូជន់ខពសរ់ដ្ឋសភ េវៀត
ម 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវ កិតិ្តសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

កនងុពិធីេលៀង យេភជន៍ជូន 
គណៈ្របតិភូជន់ខពសរ់ដ្ឋសភៃន ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម 

ដឹកនេំ យេ កជទំវ តុង ធី ហ្វុង 
សមជិកករយិលយ័នេយបយ បក កមុមុនីស្តេវៀត ម 

និងជអន្ុរបធនអចិៃ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភ 
េនស ្ឋ គរសុខ ៃថងទី២៥ ែខេម   ឆន ២ំ០១៨ េម៉ង១៩:០0 
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េ កជទំវ េ កជទំវ តុង ធ ីហ្វុង សមជិកករយិល័យនេយបយ បក កុមមុនសី្តេវៀត ម នងិ
ជអនុ្របធនអចិៃ្រន្តយរ៍ដ្ឋសភេវៀត ម 
េ កជទំវ ឯកឧត្តមសមជិក សមជិកគណៈ្របតិភូជន់ខពស់ ជទេីម្រត ី
េ កជំទវ ឯកឧត្តម សមជកិ សមជកិ ្រពទឹធសភ រដ្ឋសភ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
េ កជទំវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសេីភញ វកតិ្តយិសទងំអស់ ជទេីម្រត!ី 

ខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ និងសូម ្វ គមនយ៉៍ងកក់េក្ត ចំេពះេ កជំទវ តុង ធី ហ្វុង 
សមជិកករយិល័យនេយបយបក កុមមុនីស្តេវៀត ម នងិជ្របធនគណៈ្របតិភូ ្រពមទងំសមជិក
គណៈ្របតិភូទងំអស់ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួ កនុងពិធីេលៀង យេភជន៍នេពលេនះ។   

កនុងនមរដ្ឋសភ នងិជួសមុខឱយសេម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភ ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នងិកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ជូនចំេពះេ ក
ជំទវ និងសមជិកគណៈ្របតិភូ ែដលបនអេញជ ីញមកចូលរមួេធ្វីពិធី្របគល់ទង់ និងេផទរតំែណង្របធន
េវទិកសភ សុី-ប៉សីុហ្វកិ (េអ-ភ-ីភី-េអហ្វ) េលីកទី២៧  ជូនរដ្ឋសភកមពុជ កលពីរេសៀលៃថងេនះ 
្របកបេ យអតថន័យ្រជលេ្រជជទីបំផុត។  

ខញុ ំក៏សូមអបអរ ទរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះលទធផលដ៏្រតចះ្រតចង់ែដលរដ្ឋសភេវៀត ម 
សេ្រមចបន កនុង ណត្ត ិ ជ្របធនេអ-ភី-ភី-េអហ្វ េលីកទី២៦ កលពីេដីមឆន ២ំ០១៨ ែដលបនរមួ
ចំែណកយ៉ងសំខន់ដល់ករែថរក  និងេលីកកមពស់សុខសន្តិភព េសថរភព និងករអភិវឌ កនុងតំបន។់  
ដំេណីរទស នកិចចជមិត្តភព និងផ្លូវករ របស់េ កជំទវនេពលេនះ បនរមួចំែណកព្រងឹងចំណង
មិត្តភព មគគីភពជ្របៃពណី និងកចិចសហ្របតិបត្តិករយ៉ងជតិសនិទធរ ង្របេទសេយងីទងំពីរឱយកន់
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ែតរងឹម ំនិងសថិតេសថរ ជពិេសសកនុង្រកបខណ្ឌ  ៃន ថ ប័ននីតិបបញញត្តិ ៃន្របេទសេយងីទងំពីរ ឲយកន់ែត
ជិតសនិត នងិរងឹមែំថមេទៀត។  

សមិទធិផលដ៏ៃថ្លថ្ល  ែដល្របេទសេយងីទងំពីរសេ្រមចបននេពលកន្លងមកេ្រកមកិចចសហ្របតបិត្តិករ 
េលី្រគប់វសិ័យ្របកបេ យភពជិតសនិទធ េ ម ះ្រតង់ និងេគរពគន េទវញិេទមក ទងំកនុង្រកបខណ្ឌ ជតិ 
តំបន់ នងិអន្តរជតិ ជពិេសសករក ង និងែ្របក្ល យ្រពំែដន ៃន្របេទសេយងីទងំពីរ េទជ្រពំែដន
សន្តិភព មិត្តភព សហ្របតិបត្តិករ និងអភិវឌ ន៌ ែដលបននមំកវបុិលភព សុខមល និងភពសំបូររុង
េរឿង ជូន្របជពលរដ្ឋៃន្របេទសេយងីទងំពីរ។ 

ខញុ ំសូមជូនពរ េ កជំទវ្របធន សមជិកគណៈ្របតិភូ ្រពមទងំេភញ វកិត្តិយទងំអស់ សូមទទួល
បនសុខភពល្អ និងេជគជ័យកនុងេបសកកមមបេ្រមីជតិ ្រពមទងំទទួលបនភពសបបយរកី យ កនុង
ឱកសៃនករ ន ក់េនកនុងទឹកដីអងគរេយងីខញុ ំ។ 

េដីមប្ីរពះ ជសុខភព ្រពះករុ ជអមច ស់ ជីវតិេលីតបូង សេម្តច្រពះបរមនថ នេ ត្តម 
សីហមុនី ្រពះម ក ្រត ៃនកមពុជ និងសុខភព របស់ឯកឧត្តម ្រ ន ៃដ គ័ង ្របមុខរដ្ឋ ៃន
ធរណរដ្ឋសងគមនិយមេវៀត ម និងេដីមបសុីខភព និងវបុិលភពរបស់្របជពលរដ្ឋ ៃន្របេទស

េយងីទងំពីរ ខញុ ំសូមអេញជ ីញ េ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសីទងំអស់ េម ្ត េលីកែកវេឡងី េដីមបី
ចំណងទំនកទ់ំនង មិត្តភព មគគីភពជ្របៃពណី និងកិចចសហ្របតិបត្តិករជិតសនិទធរ ង ថ ប័ន
នីតិបបញញត្តិ របស់េយងីទងំអស់គន កន់ែតមនភពជិតសនិត និងរងឹមបំែនថមេទៀត។  

សូមេម ្ត េលកីែកវេឡងី ៕ 
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៣១. ពិធី្របកសសមសភពអនុ ខសមគមនរ ីនិង្រកុមករងរ្រស្តី
្រសុក ្វ ឯម 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវ ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 

 និងអធិករកិចច  
និងជ្របធនសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ 

ជមួយសមជិកគណៈកមមករ ខសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភព 
និងអភិវឌ ន៍  

កនងុពិធី ្របកសែកស្រមួល និងែតង ងំសមសភពអនុ ខសមគមនរ ី
និង្រកុមករងរ្រស្តកីនងុ្រសុក ្វ ឯម 

្រសុក ្វ ឯម េខត្តក ្ត ល  
(ៃថងទី ១៩ ែខ េម  ឆន  ំ២០១៨) 

3 
 

 ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ អូន ព័នធមុនរីត័ន ្របធនគណៈអចៃិ្រន្តយ ៍គណៈព្រងឹងមូល ្ឋ ន្រសុក
ខ ច់ក ្ត ល នងិ្រសុក ្វ ឯម 

 ឯកឧត្តម េ កជទំវ អនុ្របធនទ១ី ទ២ី ទ៣ី ៃនគណៈព្រងឹងមូល ្ឋ ន្រសុកខ ច់ក ្ត ល 
និង្រសុក ្វ ឯម  

 ឯកឧត្តម អនុ្របធនទទលួបនទុកស្រមបស្រមួល មប ្ត ឃុ ំកនុង្រសុកខ ច់ក ្ត ល នងិ្រសុក
្វ ឯម 

 ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី អនុ្របធនគណៈព្រងឹងមូល ្ឋ ន្រសុក នងិជ្របធន
គណៈព្រងឹងមូល ្ឋ ន្រគប់ឃុ ំកនុង្រសុកខ ច់ក ្ត ល នងិ្រសុក ្វ ឯម 

 េ ក ភមឹ ភី ៉  ្របធនគណៈកមម ធកិរគណបក ្រសុក ្វ ឯម 
 េភញ វកតិ្តយិស សមជកិ សមជកិទងំអស់ ជទី ប់ ន! 
ៃថងេនះ ខញុ ំពតិជមនេសចក្តីេ មនស រកី យ និងសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ កនុងពិធី្របកសែកស្រមួល និងែតង
ងំសមសភពអនុ ខសមគមនរ ី  និង្រកមុករងរ្រស្តីកនុង្រសុក ្វ ឯម នៃថងេនះ។ 

កនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមអនុញញ តពនំនូំវករសួរសុខទុកខ នងិេសចក្តីនឹករលឹកពីសំ កស់េម្តច 
្រពះម ក ្រតី នេ ត្តមមុនិនថ សហីនុ ្រពះវរ ជម ជតិែខមរ និងជ្របធនកិត្តិយស ៃន្រកុម
្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី និងសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពមទងំសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊នុ ៉ នី ហ៊ុន ែសន ែដលេ កែតងែត
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យកចិត្តទុក ក់ខពស់កនុងករេលីកកមពស់សិទធ្រស្តី េលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងលុបបំបតនូ់វ ល់
ទ្រមង់ ៃនករេរសីេអីង្របឆងំនឹងនរេីភទេនកនុងសងគម។  

ខញុ ំសូមែថ្លងនូវករេកតសរេសីរចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង ែដលបនយកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត និង
ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់កនុងរយៈេពលកន្លងមក កនុងន័យេលីកកមពស់ និងផ្តល់ឱកសដល់បងប្អូននរ ី

បនេធ្វីករែកស្រមួល និងបំេពញបែនថមសមសភពអនុ ខសមគមនរ ី និង្រកុមករងរ្រស្តីកនុង្រសុក
្វ ឯម។  សកមមភពេនះនឹងរតឹែតជយួជំរុញ ឱយបងប្អូននរេីយងីទងំអស់បនរមួចំែណក    កន់ែត

សកមមែថមេទៀត កនុងករអនុវត្ត យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ កក់លទី៣របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល
ចត់ទុកនរគីឺជកម្ល ងំចលករដ៏សំខន់មិន ចខ្វះបនកនុងសងគម។ 

ខញុ ំក៏សូមេកតសរេសីរ េ ក ភឹម ភី ៉  ្របធនគណៈកមម ធិករគណបក ្រសុក ្វ ឯម ែដល
បនយកចិត្តទុក ក់ចំេពះសុខមលភព គ្ំរទ និងជួយបងកលទធភព ដល់សមជិក ៃនសមគមនរ ី
កនុង្រសុក ្វ ឯមទងំអស់កនុងករបំេពញករងរឲយបនល្អ និង្របកបេ យេជគជ័យគួរឱយកត់សមគ ល់។ 
ដូចគន ែដរ កររមួចំែណកទទួលខុស្រតូវរបស់បងប្អូន្រស្តី ៃនអនុ ខប ្ត ញសមគមនរ ី និង្រកុម
ករងរប ្ត ញ្រស្តីកនុង្រសុក ្វ ឯម គជឺ្របករែដលមិន ចខ្វះបន េហយីកិចចករេនះគឺ្រសបេទនឹង
េគលេ ជយុទធ ្រស្ត របស់សមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ នក៍មពុជផងែដរ។ 

មរយៈរបយករណ៍ និងលទធផលជក់ែស្តង ខញុ ំសូមេកតសរេសីរចំេពះសមិទធផលទងំ យ 
ែដលគណៈកមម ធិករគណបក ្រសុក ្វ ឯមសេ្រមចបនកន្លងមក េហយីក៏សូម យតៃម្លខពស់អំពីតួនទី
ដ៏សំខន់ៃនអនុ ខសមគមនរ ី និង្រកុមករងរ្រស្តីកនុង្រសុក ្វ ឯម កនុងករអភិវឌ ភូមិ ឃុ ំ និង
ករេលីកកមពស់តៃម្ល្រស្តី និងសមភពេយនឌ័រេលី្រគប់ទិដ្ឋភពករងរពក់ព័នធ ដូចេលីកេឡងី កនុង
របយករណ៍។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

កន្លងមក ្រស្តីកមពុជេយងីមន ន ៃដ និងសកមមភពេ្រចីន ស់ េ្រកមករឧបតថមភគ្ំរទ ដ៏ខពស់
ខពស់ពីថន ក់ដកឹនកំំពូល រមួមនសេម្តច្របធន្រពឹទធសភ សេម្តច្របធនរដ្ឋសភ សេម្តចេតេជ
នយករដ្ឋម្រន្តី និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ្របធនកកបទ្រកហម ែដលេ កែតងែតផ្តល់ករគ្ំរទទងំ
ម រត ីទងំសមភ រៈ កនុងករេលីកសទួយសិទធេសរភីព និងតួនទីនរ។ី  

ជក់ែស្តង េនកមពុជេយងី មន្រស្តីជសមជិក រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ មន្រស្តីជសមជិក
ជរ ្ឋ ភិបល កនុងតំែណងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី អគគសវនករ រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ។ 
េលីសពីេនះេទេទៀត េនកនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ក៏មន្រស្តី ជនយឧត្តមេសនីយ ៍ឧត្តមេសនីយ និង
ថន ក់េ្រកមជតិក៏មន្រស្តី ជភិបល អភិបលរង ជធនី-េខត្ត និងមនរហូតដល់ថន ក់្រកុម្របឹក ឃុ-ំ
សងក ត់ ែដលកំពុងបំេពញតួនទី្របកបេ យភព្រសួច្រ វ និងមនសិករទទួលខុស្រតូវខពស់ ចំេពះ
ភរកិចច។  

េ យែឡកកនុងវសិ័យឯកជន ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនបនក្ល យជ្របធន អគគនយក អនកចតក់រ និង
ជសហ្រគិនដ៏មនឥទធិពល។ សិស និសិត ជ្រស្តី ែដលកំពុងេរៀនក៏មនសមត្តភពពូែក និងឆ្ល តឈ្ល ស



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     107 

ៃវមិនចញ់សិស និសិតយបុរសេឡយី។ េហយីមននិស តិ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនបនជប់ រូបករណ៍េទ
សិក េនបរេទស។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 

រយៈេពល៣៩ ឆន  ំេ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ឆន ១ំ៩៧៩ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ ្របកបេ យ
គតិបណ្ឌិ ត របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន  ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ ្របជពលរដ្ឋបនរស់េន ្របកបេ យភពសុខដុមរមន កិត្តិយស នងិេសចក្តីៃថ្លថនូរ មនជីវភព
ធូធរ នឹងមនសុខសន្តិភព សន្តិសុខ សុវត្តិភព និងករអភិវឌ ន៏យ៉ងពិត្របកដ។ ជមួយេនះែដរ 
នរ្ីរតូវបនចត់ទុកថជកម្ល ងំចលករមួយយ៉ងរងឹម ំ និង្រតូវបនេលីកដេមកីងឱយមនឱកសចូលរមួ
ក ងសងគមជតិ ែថរក សុខសន្តិភព និង អភិវឌ ន៏ជតិផងែដរ។ 

ជករពិត ស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងីនេពលបចចុបបនន កំពុងមនករវឌ ន៏ល្អ្របេសីរេលី
្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវសិ័យេសដ្ឋកិចច និងនេយបយករទូត។ ជក់ែស្តង កមពុជសេ្រមចបនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចខពស់ កនុងអ្រ មធយមភគ្របចឆំន ្ំរបមណ ៧ ភគរយ ្របកបេ យចិរភព មរយៈករអនុវត្ត
្របកបេ យ្របសិទធភព  និងភពស័កកសិទធិនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបកីំេណីន
ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប  ជពិេសស្រស្តីមនឱកសសិក េរៀនសូ្រត   
បេងកីនចំេណះដឹងនិងជំនញេ្រជ្រជះស្រមប់យកេទ្របកបករងរ និងមនមុខរបររកចំណូលស្រមប់
្រគួ រ។ េជគជ័យ ៃនករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ្រកុម្របឹក ឃុ/ំ សងក ត់អណិត្តទី៤ នងិករេបះេឆន ត
េ្រជីស ងំតំ ង្រពឹទធសភនិតិកលទី៤ កន្លងេទ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពតីម្ល ភព យុត្តធិម ៌ និង
លទធិ្របជធិបេតយយ េធ្វីឱយមជឈ ្ឋ នអន្តរជតិ និង្របេទសជេ្រចីនេលីសកលេ កទទួល គ ល់ គ្ំរទ 
និងអបអរ ទរ។ 

សមិទធផលដធ៏ំេធងខងេលីេកីតេឡងី េ យ រ្របេទសេយងីមនសន្តិភពេពញេលញ ្របជ
ពលរដ្ឋបនទទួលភពសុខ ន្ត និងសុភមងគលទូទងំ្របេទស។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន និងកពុំង
ជ្រមុញឲយមនករេលីកកមពស់ករចូល រមួរបស់្រស្តីេនកនុង្រគប់វស័ិយ រមួទងំករបេងកីនក នុវត្តភព
កនុងករទទួលបននូវចំេណះដឹង ជំនញេផ ងៗ ែដលជលទធផល ករចូលរមួរបស់្រស្តី មនករេកីនេឡងី
ជលំ ប់ពីមួយឆន េំទ មួយឆន ទំងំបរមិណ និងគុណភព។ េនះជចំនុចគន្លះឹ ដ៏មន រៈសំខន់  នងិ
ចបំច់បំផុតកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក នងិឈនេទលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ ៃនអំេពហីងិ េឆព ះេទ
បេងកីនេសចក្តីសុខចំេរនីដល់្របជជន្រគប់រូប ជពិេសស្រស្តី និងេដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ  អភិវឌ
សងគម -េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ 

អងគពិធីទងំមូល 
េទះបីជ ថ នភព្រស្តី េនកមពុជមនភពេជឿនេលឿន ទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ រមួទងំ

ករព្រងឹងភពអង់ឤចរបស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យ
បេណ្តី រៗ បែនថមេទៀត ែដលកនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងវស័ិយ ធរណៈ 
នេយបយ និងកនុងវសិ័យេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិតេនេឡយី (២) វសិមភព េយនឌ័រេនមនេនេឡយី 
កនុងវសិ័យអប់រ ំជពិេសសេនកនុងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ នងិឧត្តមសិក  (៣) បញ្ហ សុខភព្រស្តី 
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ឤ រូបតថមភ អ្រ ្ល បរ់បស់ម្ត យេនែតជបញ្ហ ្របឈមដ៏សំខន់ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង្របេទសដៃទ
េនកនុងតំបន ់ (៤) ករឆេបក្រស្តី ករជួញដូរផ្លូវេភទ នងិកររេំ ភបំពនេលី ងកយ្រស្តី េនែតមន 
និង (៥) ករេ ះ្រ យបញ្ហ រេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរ ី េទ មនីតិវធិី
តុ ករ និងផ្លូវចបប់ និងករផ្តល់េស ជួយជនរងេ្រគះ េនពុំទន់បនល្អ និងមនភពយតឺយ៉វ។ល។ 

េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ទងំអស់េនះ  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វីករេប្តជញ ចិត្ត ជមនះឱយបននូវ
ករ្របឈមទងំអស់េដីមបសីេ្រមចេជគជ័យកន់ែត្របេសីរេឡងីែថមេទៀត កនុងករងរសមភពេយនឌ័រ 
និងករបេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី និងេកមង្រសី។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសសំេណះសំ លេនះ ខញុ ំសូមផ្ត េំផញីសូមឲយ្រស្តីកមពុជ្រតូវ ៖ 

១) ្របកន់ខជ ប់ភពៃថ្លថនូរ និងកតិ្តិយសជ្រស្តីឲយបនល្អ និងមនសីលធម៌រស់េន ្អ តស្អំ មន
ចរយិសុភព ប រ ែតមុងឺម៉ត់ េដីមបេីធ្វីជគំរូល្អដល់នរជីំនន់េ្រកយ ។ 

២) ខិតខំបេងកីនសមតថភពជំនញ េដមីបកី ងខ្លួនេទអនគត និងមិន្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យឲយ
េពលេវ កន្លងេទេ យគម នបនករ មរយៈបេងកីនករ នេសៀវេភ ព័ត៌មន និងបន្តករសិក  ។ 

៣) ្រស្តីជម្រន្តី ជករ្រតូវេចះេ្របី្របស់េពលេវ ឲយបនល្អ ែបងែចកករទទួលខុស្រតូវេន
អងគភព នងិកិចចករ្រគួ រផទ ល់ធនបនភពេជគជ័យកនុងករងរផង និងសុភមងគលកនុង្រគួ រផង ។ 

៤) កនុងតួនទីជម្ត យ នងិឧត្តមភរយិ ្រស្តី្ត្រតូវអប់រកូំនឲយខិតខំេរៀនសូ្រត ឲយេនឆង យពីេ្រគឿង
េញ ន និយយស្តី្រតូវ្របកបេ យករេគរព និងសីលធម៌ មនិហងិ  េជៀស ងពកយអសុរស េដីមបឲីយពួក
េគក្ល យជកុលបុ្រត កុលធី ល្អ្របេសីររបស់សងគមជតិ េចះេគរពចបប់ ចបប់ច ចរណ៍ េចះអតឱ់ន 
អធយ្រស័យ ។ល។ 

៥) េនៃថងទី២៩ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០១៨ េនះ ្របេទសកមពុជនឹងមន្រពឹត្តិករណ៍សំខន់មយួេទៀត 
គឺករេបះេឆន ត ណត្តទ៦ី ៃនរដ្ឋសភជតិ ឆន ២ំ០១៨។ កនុងឱកសេនះ ្រស្តី្រតូវខិតខំចូលរមួេឃសន 
និង្របកួត្របែជងជមួយបុរស កនុងករឈរេឈម ះជេបកខភព េហយីសូមអេញជ ីញេទេបះេឆន តឲយបន
្រគប់ៗគន  ។ 

មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមេកតសរេសីរដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ អូន ព័នធមុនីរត័ន ្របធនគណៈ
អចិៃ្រន្តយគ៍ណៈព្រងឹងមូល ្ឋ ន្រសុកខ ច់ក ្ត ល និង្រសុក ្វ ឯម រមួនឹងសហករ ី និងសមជិក 
ខសមគមនរទីងំអស់ ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញករងរ យ៉ងសកមម នងិសេ្រមចបន

លទធផលគួរជទីេមទនៈ។  

ជទីបញចប់ សូមជូនពរចំេពះឯកឩត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់សូម្របកបែតនិង
ពុទធពរ ៤ ្របករ គឺ  យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  និងពលៈ  កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។  
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៣២. ពិធីសេមព ធឆ្លង្រប ទនគ ជ េតេជមរកត ស្រមប់តមកល់
្រពះបិ នគ 
 

សនុទរកថ 
របសេ់ កជំទវ ែម៉ន សអំន 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួ 
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  
កនងុពិធីសេមព ធឆ្លង្រប ទនគ ជ េតេជមរកត 

ស្រមប់តមកល្់រពះបិ នគ(េស្តចនគ) 
ៃថងពុធ ១៥េកីត ែខមឃ ឆន រំក នព្វស័ក ព.ស២៥៦១ 

សងក ត់ស្ល្រកម ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម ប 
ៃថងទី៣១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៨  

3 
 
- សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេមគណេខត្តេសៀម ប! 
-  សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកក រៈ! 
- ឯកឧត្តម នូ ផ ្ល  ្របធន្រកុម្របឹក េខត្តេសៀម ប!  
- ឯកឧត្ដម ឃមឹ បុ៊នសុង អភិបល ៃនគណៈអភិបលេខត្តេសៀម ប! 
- េ កជំទវ ហុ៊ន េសងនី, ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ សបបុរសជន ថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ 
េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគពិធីទងំមូលជទីេម្រតី! 
- េ កយយ េ ក  េ កពូ អនកមីង េ ក្រគូ អនក្រគូ កមួយៗ កយរទិធ កកបទ្រកហមកមពុជ សិ
ស នុសិស ទងំអស់ជទី ប់ ន! 

ៃថងេនះ កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ខញុ ំ្រពះកុ ខញុ ំសូមពនំផំ្ត េំផញីរ ក
សួរសុខទុកខ ពីសំ ក់សេម្តច និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុន ែសន ្របធនកកបទ
្រកហមកមពុជ ែដលជនិចចកលសេម្តចទងំពីរែតងែតមនមេនសេញចតន្រស ញ់ ប់ ន និងរមួសុខ
ទុកខជមួយបងប្អូនជនរមួជតិទងំអស់ និងជួយេ ះ្រ យទុកខលំបកសព្វែបបយ៉ង្រគបទ់ីកែន្លងទូទងំ
្របេទសកមពុជ។  

សេម្តចទងំពីរគឺជពុទធ សនូបតថមភដ៏ៃថ្លថ្ល  កនុងសតវត រទ៍ី២១េនះ េ យបនែ្របក្ល យ ពី្របេទស
ែដលេពរេពញេទេ យស្រងគ ម មកជ្របេទសែដលមនកររកីចេ្រមីន និងមនករអភិវឌ េលី្រគប់វសិ័
យ កនុងេនះវស័ិយ្រពះពុទធ សន និងជំេនឿ សនក៏្រតូវបនរស់េឡងីវញិផងែដរ។ 

ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យៃ្រកែល េ យបនមកចូលរមួជមួយ្រពះេថ នុេតថរៈ
្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េ កយយ េ ក  េ ក្រគ ូ
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អនក្រគូ កមួយៗកយរទិធ កកបទ្រកហមកមពុជ សិស នុសិស ទងំអស់កនុងវត្ត្រប ទ្រ នំគ សថិតេន
សងក ត់ស្ល្រកម ្រកុងេសៀម ប េខត្តេសៀម នេពលេនះ។ 

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ កជំទវ ហ៊ុន េសងនី ែដលបនចំ យ
ថវកិផទ ល់ខ្លួន ចំននួ៤១៧,១៦៨ដុ ្ល រេដីមបី ង្រប ទនគ ជេតេជមរកតេនះ ឱយសេ្រមចេចញជ
រូប ងេឡងីដូចេយងីបនេឃញី្រ ប់ េហយីកំពុងេធ្វីពិធីសេមព ធឆ្លងនេពលេនះេដីមបឧីទទិសដល់្រពះពុទធ
សនផង ក៏ដូចរមួចំែណកជមួយ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករអភិវឌ ជតិផង និងបនទទលួ និសងឃផល

បុណយយ៉ង្រតចះ្រតចង់ផងែដរ។ 
ខញុ ំសូមេលីកេឡងីខ្លះៗនូវអតថន័យ មែបបទស នវជិជ  ៃនករក ង្រប ទ និងជំេនឿរបស់ជន

ជតិែខមរេលីនគ៖  
១. េគលបំណងពិតៃនករក ង្រប ទ េនះគឺមន ងំពបុី ណមក។ ្រពះម ក ្រតែខមរកនុង

សម័យអងគរបនបន ល់ទុក នូវជំេនឿ និងទំេនៀមទំ ប់ មួយចនួំនេដីមបកីរករពរនគរ មែបបបុ ណ
ស្រមប់អនកដឹកនជំំនន់េ្រកយៗ េ យបនបង្ហ ញករក ង្រប ទសិ ដ៏រងឹម ំសថិតេសថរ គង់វង
េនេលីែផនដី មរយៈករផ ផំគុ ំដុំសិ ជេ្រចីនមុឺនែសនដុំរមួបញចូ លគន  ឱយេលចផុស្រតែដតេឡងីេចញជ
រូប្របងគ្រប ទសិ យ៉ងល្អវចិិ្រត ្របណិតគម នពីរេលីេ ក េ យបងកប់ទស នវជិជ ពក់ព័នធនឹងសងគម 
នេយបយ សិលបៈ វបបធម៌...។ល។ របស់ែខមរ។ ទស នវជិជ េនះេនែតរស់រេវកីេ យរលំកឹ ស់េតឿនថ 
ភពរុងេរឿងរបស់ជតិែខមរគឺជតិែខមរ្រតូវ មគគីគន ឱយរងឹមដូំចដំុសិ  េទីប្របេទសជតិមនសុខសន្តិភព 
វឌ នភពរុងេរឿង និងកិតយនុភពជតិ េហតុេនះេយងី្រតូវែថរក ករពរឱយបននូវសន្តិភពេទះ្រតូវ
លះបង់តៃម្ល ក៏េ យ។  

២. ជំេនឿជនជតិែខមរេលីនគ៖ មករសិក ្រ វ្រជវរបស់អនក្របជញ  អក រ ្រស្ត ្របវត្តិ ្រស្ត 
បូ ណវទូិនន បនយល់េឃញី្រសបគន ថ ែខមរេនែតមនជំេនឿថ នគគឺជមច ស់ទឹកមច ស់ដី។ េហតុេនះ
មុននឹងចប់េផ្តីមក ងអ្វមីួយ ជនជតិែខមរនិយមេធ្វីពិធីែសន្រកុងពលី ែដលជេស្តចនគេនះឯង។
នគេនះក៏្រតូវេគនិយមចត់ទុកជនិមមតិរូបៃនកម្ល ងំ ទិេទព ឬជតំ ងឱយសភវៈល្អទងំកនុងហណិ្ឌូ
សន និងកនុង្រពះពុទធ សន។ េនកនុងេរឿងកូរសមុ្រទទឹកេ ះ ៃនលទធពិហុេទវ សនហណិ្ឌូ  នគ

មួយេឈម ះ ៉ សុគី បនសម័្រគចិត្ត្របគល់ខ្លួនឱយពួកសុ  និងពួក  អសុរៈេធ្វីជែខ រ្រព័្រតកនុងេបសកកមមកូរ
សមុ្រទទឹកេ ះ ែស្វងរកទឹកអ្រមឹត េដីមបពីយបលដល់េទវ  នងិមនុស េ កេន្រគប់ទី ថ ន។ 
ចំែណកេនកនុងពុទធ សនវញិេគសេងកតេឃញីេស្តចនគេឈម ះ មុជជលិនទ ែដលមនកបល្របពំីរ េចញ
េទេធ្វីកបំងករពរ្របក់ពីេលី្រពះពុទធែដលកំពុងគងេ់ធ្វីសមធិផងែដរ។ មយង៉េទៀតបុព្វបុរសែខមរបនឆ្ល ក់
រូបនគ មកបូរកបច់រចនេផ ងៗជេ្រចីន េន ម្រប ទែខមរបុ ណ ជពិេសសជបងក ន់ៃដ ព ន ឬ 
ផ្លូវចូល្រប ទ។ ករយកនគសង់ជបងក ន់ៃដ ព ន ឬផ្លូវចូល្រប ទដូចេនះក៏េ្រពះែតនគតំ ង
ឱយទឹក ឬកឥ៏នធនូផង នងិជ ព នចម្លងមនុស រលំង ពី នមយួេទ នមួយេទៀតផង (ចម្លងពី ន
មនុស េទ នេទព្ត )។ េ យែឡកចំេពះ្រប ទវញិ (ឧទហរណ៍ ្រប ទអងគរវត្ត) ្រប ទគឺជទី
នរបស់ ទិេទព ឬេ ថេ កធតុ បរេិវនជំុវញិ្រប ទ នងិតួ្រប ទអងគរវត្តតំ ងឱយ ន

្រពះ ទិេទពគង់េន។ េដីមបចូីលេទដល់តួ្រប ទអងគរវត្តែដលតំ ងឱយភនំ្រពះសុេមរុ េគ្រតូវេដីរឆ្លង
កត់ទឹកសមុ្រទែដលព័ទធជុំវញិភនំ្រពះសុេមរុេនះ។ ដូេចនះសំណង់ផ្លូវចូល្រប ទអងគរវត្តែដលបុព្វបុរសែខមរ
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បនក ងជរូបនគកបល្របពំីរេនះ គឺតំ ងឱយទឹកសមុ្រទផង និងតំ ងឱយវតថុស័ក្តិសិទធិ ឬជ
ព នចម្លងមនុស ឱយេទជួបនឹង្រពះ ទិេទពផង។ 
េ យេយងអតថន័យខងេលី អនកែដលបនចូលរមួក ង្រប ទពិតជទទួលបនបុណយខពង់ខពស់
ស់។ 

 
អងគពធិទីងំមូល 

េ្រកយពីបន ្ដ ប់របយករណ៍របស់ ឯកឧត្តមអភិបល ៃនគណៈអភិបលេខត្តេសៀម ប ខញុ ំ
្រពះករុ ខញុ ំមនករចប់ រមមណ៍ថ េខត្តេសៀម ប នេពលេនះមនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វស័ិយគួរឱយ
កត់សមគ ល់ទងំែផនក ច្រក នងិែផនកពុទធច្រក គឺមនករអភិវឌ  រកីចេ្រមីន្រពមៗគន  េ យគ្ំរទ 
និងបំេពញឱយគន េទវញិេទមកមិន ចខ្វះែផនក មយួបនេឡយី។ 

សមិទធផលថមីេនះ នងឹរមួចំែណកជួយដល់េខត្តេសៀ បកនុងករទក់ទញេទសចរ ទងំកនុង្រសុក និង
េ្រក្រសុកែថមេទៀត។ គួរឱយគត់សមគ ល់េយងីេឃញីថ វសិ័យេទសចរណ៍េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបន
រកីចេ្រមីនយ៉ងខ្ល ងំេ យេយងរបយករណ៍្រកសួងេទសចរ សថិតិេភញ ងេទសចរណ៍អន្តរជតិមកទស ន
កមពុជកនុងឆន ២ំ០១៧ មនចំននួ៥,៦០២,១៥៧នក់ (្របំ ន ្របមួំយរយពីរពន់ មួយរយ សិប
្របពំីរនក់) េកីនេឡងី១១,៨% េធៀបនឹងឆន ២ំ០១៦។ េ យែឡកេនេខត្តេសៀម ប វសិ័យេទសចរណ៍
បនរកីចេ្រមីនគួរជទីេមទនៈ ែដលេខត្តេសៀម បេយងីទទួលបនេភញ វេទសចរណ៍ចំននួ ៥,៥៤៣,៤
៣៤នក់ (្របំ ន ្របរំយែសសិបបពីន់ បួនរយ មសិបបួននក់)េកីនេឡងី៩,៣% េបីេ្របៀបេធៀប
នឹងឆន ២ំ០១៦ មនេភញ វេទសចរណ៍ចនំួន៥,០៧២,៨០១នក់ (្របំ ន សូនយចិតសិបពីរពន់ ្របបំី
រយមួយនក់)។ 

កររកីចេ្រមីន និងវបុិលភព្រគប់វសិ័យកនុងសម័យេតេជេនះ មិនែមនជេរឿងៃចដនយេទ គឺេកីត
េឡងីេ យករដឹកនយ៉ំង្រតឹម្រតូវ និងឈ្ល សៃវបំផុត របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធនគណបក ្របជជនកមពុជ េទីបកមពុជេយងីមនអ្វីៗដូចសព្វៃថងេនះ េហយី
អ្វីៗទងំអស់េនះេកីតេចញពីម ៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩។ 

្រពះ ជ ច្រកកមពុជពតិជមនភ័ព្វសំ ង ស់ ែដលដូន បនក ង្រប ទអងគរែដល
បនក្ល យេទជេបតិកភណ្ឌ របស់មនុស ជតិ និងជអចឆរយិវតថុពិភពេ ក ្រប ទ្រពះវ ិ រ ្រប ទ
សំបូរៃ្រពគុកែដលមនតៃម្លវបបធម៌ជសកល និងមិន ចកត់ៃថ្លបនរបស់មនុស ជតិ និង្របងគ្រប ទ
បុ ណ ប់ពន់េនទូទងំ្របេទស និងធនធនធមមជតិដ៏សបបូរែបបែប្លកៗ និងេន មតំបន់េឆនរសមុ្រទ 
ដងទេន្ល បងឹបួ ភពអចឆរយិៃនសត្វេផ តទេន្លេមគងគ និងតំបន់េអកូទងំ យខងភូមិភគឥ ន្ត នងិ
និរតី បឹងទេន្ល ប ភពល្អឯក ៃនទំេនៀមទម្ល ប់វបបធម៌ ្របៃពណី នងិភពរសួ យ ក់ទក់របស់
្របជជនកមពុជ ែដលស័ក្តិសមនឹងករ្របសិទធនមជលកខណអន្តរជតិ ថ ”កមពុជជ្រពះ ជ ច្រក
អចឆរយិៈ”។ 

េយងីមិន្រតូវេភ្លច ករឈចឺប់ ករ្រពត់្របស់បងប្អូន ករសម្ល ប់រងគ លៃនរបប្របល័យពូជ សន៍ 
ប៉ុល ពតេឡយី។ េហតុេនះេហយីបនជកលពីៃថងទី៧ មក  ឆន ២ំ០១៨ កន្លងេទេនះ ជរ ្ឋ ភិបល
កមពុជ នងិ្របជជនទូទងំ្របេទសបន្របរពធខួបេលីកទី ៣៩ គឺជៃថងែដលបនរេំ ះ្របេទសជតិេចញពី
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របបេខម  ងងឹតប៉ុល ពត ៣ឆន  ំ៨ែខ ២០ៃថង ែដលេពលេនះ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនសម្ល ប់រស់េនដូចសត្វ
ធតុ និងទទលួរងទរុណកមមយ៉ងធងនធ់ងរ។ េសរភីព្រតូវលុបបំបត់ មេនសេញចតន្រតូវកត់ផ្ដ ច់ ជំេនឿ
សន្រតូវបិទជិត គមពីរធម៌ ថ៌្រតូវបំផ្ល ញេខទច ្រពះវ ិ រ្រតូវបិទទ្វ រ និងក្ល យជមនទីរឃុឃំងំ នងិជ

កែន្លងស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ ។ល។ េ យ រគុណបុណយរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិកមពុជ ែដលដឹកនំ
េ យសេម្តចទងំបីគឺ សេម្តចអគគម ធមមេពធិ ល ជ សុមី អតីត្របធន្រពឹទធសភ  សេម្តចអគគ
ម ពញច្រកី េហង សរំនិ ្របធនរដ្ឋសភ និងសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយ
ករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រពមទងំឥស រជនេផ ងេទៀតបនេ្រកកឈរេឡងីតសូ៊ និងបូជនូវ
អ្វីៗ្រគប់ែបបបយ៉ង េដីមបរីេំ ះ្របេទសជតិ និង សន ឱយរចួផុតពីរបបេខម ងងឹតេនះេនៃថង៧ ែខមក  
ឆន ១ំ៩៧៩។ ប៉ុែន្តេ្រកយៃថងរេំ ះ ៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ គឺេ្រកមករអនុវត្តនូវេគលនេយបយ ឈនះ ឈនះ 
របស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ែដលបន ក់េចញនូវធិនករជេ្រចីនកនុងកិចចេធ្វីឱយ្របេសីរេឡងីនូវ
មនុស  ផ្លូវ ទកឹ េភ្លីង េហយីវស័ិយ ច្រក វស័ិយពុទធច្រកបនរស់េឡងីវញិ េហយីេយងីទងំអស់គន ក៏
មនសិទធិ និងេសរភីព្រគប់ែបបយ៉ង។ េយងីបនក ង្របេទសពីបតៃដទេទ េ យខិតខំ ្ត រក ង
េឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្តដូចជ ផ្លូវថនល់ ព ន ទនំប់ ្រប យ េរៀន មនទីរេពទយ 
និង្រពះវ ិ រ។ល។ រហូតទទួលបននូវករអភិវឌ ្រគប់វស័ិយដូចែដលេយងីទងំអស់គន បនេឃញីមនន
សព្វៃថងេនះ។  

្របេទសេយងីែដលធ្ល ប់ែតទទួលកងរក សន្តិភព របស់អងគករសហ្របជជតិ េពលេនះ្របេទស
កមពុជបនក្ល យជ្របេទសែដលបនបញជូ នកងទ័ពជំនញជពិេសសខងេ ះមីនេដីមបេីចញ្របតិបត្តិករ
បេ្រមីពិភពេ កកនុង្រកបខណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិេន្របេទសមួយចំនួន កនុងពិភពេ ក។ 

ចំេពះសមិទធផលនន ែដលេយងីកំពុង្របរពធសេមព ធថមីេនះ គឺជសមិទធផលថមីមួយេទៀត កនុង
ចំេ មសមិទធផលជេ្រចីនឥតគណនេនទូទងំ្របេទស។ សមទិធផលេនះេកីតេឡងីេ យេ កជំទវ 
ហុ៊ន េសងនី ជអនកេផ្តមីក ងេ យមនករគ្ំរទពីឯកឧត្តម ឃមឹ បុ៊នសុង អភិបល ៃនគណៈ
អភិបលេខត្តេសៀម ប និង ជញ ធរពក់ព័នធបនសហករស្រមបស្រមួលដល់ករងរ ងសង់សេ្រមច
បនដូចជករេ្រគងទុក។ ្រប ទនគ ជេតេជមរកត គឺក ងេឡងីស្រមប់ឧទទិសដល់វស័ិយ
សនផង នងិជវឌ នភពសងគមផង ជកែស្តងដូចសមិទធផលកនុងវត្ត្រប ទ្រ នំគេនេខត្តេសៀម ប
នេពលេនះ។ ខញុ ំសូមេលីកេឡងីបន្តិចអពំី្របវត្តិៃនករ      ក ង្រប ទេនះ មរយៈរបយករណ៍
បនឱយដឹងថ េនឆន ១ំ៩៩៧ ្រពះសងឃ រមួទងំពុទធបរសិ័ទ េ កយយ េ ក  បននគំន ជី
ក្រប យក៏្របទះេឃញីេស្ដចនគ (បិ នគ)ផុសេឡងី េឃញីដូេចនះក៏បននគំន េធ្វីបុសបុកអំពីេឈី
តមកល់េស្តចនគ។ រហូតដល់ែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ េ យេមីលេឃញីថ បុសបុកចស់្រទុឌេ្រទមពុកផុយជិត
បក់រលំ េ កជំទវ ហុ៊ន េសងនី មនចិត្តបុណយសទធ ្រជះថ្ល ក៏បនក ង្រប ទនគ ជេតេជ
មរកតេនះេឡងីេដីមបតីមកល់បិ នគ េ យក ងេលីទី ងំចស់ េហយីបនចំ យថវកិអស់ចំនួន 
៤១៧,១៦៨ ដុ ្ល រ េមរកិបួនែសន មួយមុឺន ្របពំីរពន់ មួយរយហុកសិប្របបំីដុ ្ល េមរកិ)។ 

ទនទឹមនឹងសមទិធផលែដលេយងីទទួលបននេពលេនះ ខញុ ំក៏សូមអំពវនវដល់ ជញ ធរ និងម្រន្ដី
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ក៏ដូចជ ជញ ធរេខត្ដេសៀម បបន្ដបំេពញករងរឱយកន់ែតមន្របសិទធភពែថម
េទៀត ជពិេសស ្រតូវចុះឱយដល់មូល ្ឋ នជក់ែស្ដងក្ដ ប់ឱយបនចបស់ ស់ពីកង្វះខត សំណូមពរ
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េផ ងៗែដល្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន្រតូវករជចបំច់េហយីេ ះ្រ យជូនគត់ឱយបនទន់េពល េដីមបី
រមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក និងជួយេលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់ពួកគតឱ់យកន់ែតល្អ្របេសីរ។ 

ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ ក៏សូមេឆ្ល តឱកសេនះផងែដរ អំពវនវដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់បន្តខតិខំែថម
េទៀតកនុងករករពរសន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់សងគម រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ អនុវត្ដឱយបននូវ
េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលស្តីពីភូមិ-ឃុមំនសុវតថិភព បន្ដជ្រមុញក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
រូបវន័្ដ ខិតខំេ ះ្រ យឱយបនល្អនូវបតុភពេផ ងៗ កនុងមូល ្ឋ ន ្រពមទងំេធ្វីយ៉ង  ឱយសមិទធិផល
ននែដលេយងីបនក ងទងំអស់េនះបនដំេណីរករល្អ ែថរក គង់វង  និងបន្តេធ្វីឱយកន់ រកីចេ្រមីន
បែនថមេទៀត ។ 

ជថមីម្ដងេទៀតខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមសែម្ដងនូវករេកតសរេសីរ ចំេពះ្រពះេតជគុណ្រគប់្រពះអងគ 
ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ឧបសក ឧបសិកសមបុរសជនជិតឆង យបនខិតខំពុះពរ និង
ជនរមួជតិទងំអស់    ទូទងំេខត្ដេសៀម បែដលកន្លងមកបនខិតខំពុះពរជមនះ្រគប់ឧបសគគ េដីមបរីមួគន
ក ង នងិអភិវឌ ន៍្របេទសជតិឱយមនកររកីចេ្រមីន ្រពមទងំេ្រជមែ្រជងេលីកតេមកីង្រពះពុទធ សន
ឱយមនភពរងឹម។ំ  

ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណចំេពះេ កជំទវ ហុ៊ន េសងនី ្រពមទងំ្រកុម្រគួ រែដលមនចិត្តសបបុរស 
និងមនសទធ ្រជះថ្ល បំផុតែដលបនចំ យថវកិផទ ល់ខ្លួន េដីមបកី ង្រប ទនគ ជេតេជមរកត 
និងសមិទធផលមួយចំនួនេនកនុងវត្ត្រ នំគេនះ អំេពីបុណយទងំេនះ្រតូវបនចរកិទុកកនុងេបះដូងរបស់
្របជពលរដ្ឋេនកនុងសហគមទងំមូល ក៏ដូចជទូទងំេខត្តេសៀម ប និងសូមែថ្លងអំណរគុណដល់
ឯកឧត្តម នូ ផ ្ល  ្របធន្រកុម្របឹក េខត្ត នងិេ កជំទវ ឯកឧត្តម ឃមឹ បុ៊នសុង អភបិល ៃនគណៈ
អភិបលេខត្ត និងេ កជទំវ ្រពមទងំសបបុរសជនទងំអស់ែដលបនចំ យទងំថវកិ ទងំកម្ល ងំ
កយចិត្តកនុងករក ងសមិទធផលេនទីេនះេឡងីទុកជទីសកក រៈស្រមប់េពលបចចុបបនន នងិស្រមប់កូន
េចជំនន់េ្រកយ ប់ដំណរេទៀត។ 

ជទីបញចប់ខញុសូំម្របេគនពរ ្រពះេតជគុណ ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ សូមជូនពរឯកឧត្ដម 
េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្ដិយស និងអងគពធិីទងំមូល សូម្របកបេ យ
ពុទធពរទងំបនួ្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ៕ 
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៣៣. ពិធីបុណយឆ្លងឧប ្ឋ ន ( បុណយ)េនតំបន់វបបធម៌
្របវត្តិ ្រស្តៃ្រពប ក់ 
 

សនុទរកថ 
របសេ់ កជំទវ ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច 

កនងុពិធីបុណយឆ្លងសេមភ ធឧប ្ឋ ន ( បុណយ) 
េនតំបនវ់បបធម៌្របវត្តិ ្រស្តៃ្រពប ក់  

សថតិេនភមិូប ក់ ឃុបំ ក ់្រសុក ្វ យ្រជំ េខត្ត ្វ យេរៀង 
ៃថងេ រ  ៣េ ច ែខមឃ ឆន រំក នព្វស័ក ព.ស២៥៦១  

ៃថងទី៣ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៨ 
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-    សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ជទីេគរពសកក រៈ! 
- េ កជំទវ ដួង វ ្ណ  េ កជំទវ ឈុន រមឹ អនកតំ ង ្រស្តមណ្ឌ ល ្វ យេរៀង  
- េ កជំទវ ហង់ ភរ ីអុឹម សិទធី  
- ឯកឧត្តម អូន ព័នធមុនីរត័ន នងិេ កជំទវ អឹុម បូ៉លីក  
-  ឯកឧត្ដម ែម៉ន វបុិល អភបិល ៃនគណៈអភិបលេខត្ដ ្វ យេរៀង 
- េ កអភិបល ៃនគណៈអភិបល្រសុក ្វ យ្រជំ  
-  េ ក  េ កយយ េ កពូ អនកមងី និងបងប្អូន កមួយៗ ជទី ប់ ន! 

ៃថងេនះខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំពិតជមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ ៃ្រកែលងេ យបនមកចូលរមួជមួយ
្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េ ក  េ កយយ េ កពូ អនក
មីង នងិបងប្អូន កមួយៗ ទងំអស់ កនុងពិធីសេមភ ធ ក់ឱយេ្របី្របស់នូវ បុណយ១ខនង មនបេ ្ត យ
១៧ែម៉្រតកន្លះ ទទឹង៧ែម៉្រតកន្លះ ្របក់េកប ងេនតំបន់វបបធម ៌ ្របវត្តិ ្រស្តៃ្រពប ក់ សថិតេនភូមិ
ប ក់ ឃុបំ ក់ ្រសុក ្វ យ្រជំ េខត្ត ្វ យេរៀង ។ 

ជមួយគន េនះ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំក៏សូមពនំកំរផ្ដ េំផញី កសួរសុខទុកខពីសំ ក់សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសននយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី 
ហុ៊ន ែសន ្របធនកកបទ្រកហមកមពុជ ែដលជនិចចកលសេម្តចទងំពីរែតងែតមនមេនសេញចតន
្រស ញ់ ប់ ន និងរមួសុខរមួទុកខជមួយបងប្អូនជនរមួជតិទងំអស់ និងជយួេ ះ្រ យទុកខលំបក
សព្វែបបយ៉ង្រគប់ទីកែន្លងទូទងំ្របេទសកមពុជ ។ 

េនះជសមិទធផលថមីមួយេទៀត ែដលេកីតេចញពីទឹកចិត្តបុណយ នងិសទធ ្រជះថ្ល របស់ឯកឧត្តម អុឹម 
សិទធី និងេ កជំទវ ហង់ ភរ ីអឹុម សិទធី រមួជមួយឯកឧត្តម អូន ព័នធមុនីរត័ន នងិេ កជំទវ អុឹម បូ៉លីក 
្រពមទងំបុ្រ  បុ្រតី េច្របុស េច្រសី និងញតិមតិ្តពុទធបរសិ័ទជិតឆង យទងំអស់ចូលរមួចប់មគគផល កនុង
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ករក ង បុណយ១ខនង ថមី្រស ងរេនះ ស្រមប់ជគុណ្របេយជន៍កនុងករេលីកសទួយ្រពះពុទធ
សនផង និងជសមិទធផលែដលចូលរមួកនុងករអភិវឌ ន៍េខត្ត ្វ យេរៀងផងឱយកន់រកីចេ្រមីនរុងេរឿង

ផង។  
មគេ្រមងែដលឯកឧត្តម អុឹម សិទធី បនេ្រគងទុក ្រតូវេធ្វីពិធីបុណយឆ្លងសេមព ធ បុណយេនះ

េនៃថងទី១៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៧ ប៉ុែន្តេយងីពិតជេ ក ្ត យពន់េពក ស់ េ យអនកផ្តួចេផ្តមី គឺ
ឯកឧត្តម អុឹម សិទធី បនទទួលមរណភព មុនករេរៀបចំពិធីបុណយឆ្លងេនះ។ 

េទះជឯកឧត្តម អុឹម សិទធី បន ចកេ កេនះក្តី ែតឯកឧត្តមបនបន ល់ទុកនូវេករ ្ត ិ៍េឈម ះ និង
ន ៃដេ្រចីន ស់ ស្រមប់សងគមជតិ និងបនេធ្វីែតអំេពីបុណយកុសល និងក ងសមិទធផល ស្រមប់

ឧទទិសដល់្រពះពុទធ សនផង ជ្របេយជន៍ដល់្របជពលរដ្ឋផង ស្រមប់េ្របី្របស់េធ្វីបុណយទន
នន។ សូមឧទទិស នសិងឃផលបុណយទងំេនះជូនដល់វញិញ ណខ័ន្តឯកឧត្តម អុឹម សិទធី បនេយន
កំេណីតេទេកីតេន នសុគតិភព្រគប់ៗជតិ។ 

កនុងឱកសជបួជុំដ៏ែសនរកី យេនះ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ នងិកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមសែម្ដង
នូវមេនសេញចតន ភតរភពដ៏ខពង់ខពស់បំផុត្របេគន និងជូនចំេពះ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគ ឯកឧត្ដម 
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងសូមេកតសរេសីរដ៏េ ម ះចំេពះករខតិខំ្របឹងែ្របង កនុងករបំេពញ
ករងរ ជពិេសសកនុងករក ងសំណង់ននបំេរដីល់្របេយជន៍ ធរណៈ ្របកបេ យ ម រតីទទួល
ខុស្រតូវ និងសេ្រមចបនេជគជ័យគួរជទីេមទនៈ។   

 
អងគពធិទីងំមូល 

េ្រកយពីបន ្ដ ប់របយករណ៍របស់ អភិបល្រសុក ្វ យ្រជំរចួមក ខញុ ំចប់ រមមណ៍ថ េនកនុង
្រសុក ្វ យ្រជំសព្វៃថងមនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វស័ិយគួរឱយកត់សមគ ល់ ជក់ែស្តង េលីវសិ័យធមមករ និង
សន ែដលេយងីកំពុង្របរពធពិធីនេពលេនះ េហយី្រគប់ទីវត្ត មសុទធែតបន ងនូវសមិទធផល

ជេ្រចីនស្រមប់បេ្រមីដល់វសិ័យពុទធច្រកផងែដរ។  
ខញុ ំសូមរលឹំកេឡងីវញិអំពីរបបេខម ងងឹតែដលមិន ចបំេភ្លចបន គឺរបប បុ៉ល ពត ៣ឆន  ំ៨ែខ ២០

ៃថង ែដលេពលេនះ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនសម្ល ប់រស់េនដូចសត្វធតុ និងទទួលរងទរុណកមមយ៉ងធងន់ធងរ។ 
េសរភីព្រតូវលុបបំបត់ មេនសេញចតន្រតូវកត់ផ្ដ ច់ ជំេនឿ សន្រតូវបិទជិត គមពីរធម៌ ថ៌្រតូវបំផ្ល ញ
េខទច ្រពះវ ិ រ្រតូវបិទទ្វ រ និងក្ល យជមនទីរឃុឃំងំ ឬជកែន្លងស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ។ល។ េ យ រគុណ
បុណយរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិកមពុជ ែដលដឹកនេំ យសេម្តចទងំបីគឺ សេម្តចអគគម ធមម
េពធិ ល ជ សុីម អតតី្របធន្រពឹទធសភ សេម្តចអគគម ពញច្រកី េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ និង
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពមទងំ
ឥស រជនេផ ងេទៀតបនេ្រកកឈរេឡងីតស៊ូ នងិបូជនូវអ្វីៗ្រគប់ែបបបយ៉ង េដីមបរីេំ ះ្របេទសជតិ 
និង សន ឱយរចួផុតពរីបបេខម ងងឹតេនះ េនៃថង៧ ែខមក ឆន ១ំ៩៧៩។ េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧មក  
១៩៧៩ េ្រកមករអនុវត្តនូវេគលនេយបយ ឈនះ-ឈនះ របស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន បន េធ្វីឱយ 
វសិ័យ ច្រក និងពុទធច្រកបនរស់េឡងីវញិ េហយីេយងីទងំអស់គន ក៏មនសិទធិេសរភីព្រគប់ែបប
យ៉ង។ េយងីបនក ង្របេទសពីបតៃដទេទ េ យខិតខំ ្ត រក ងេឡងីវញិនូវេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
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រូបវន័្តដូចជ ផ្លូវ ថនល់ ព ន ទនំប ់ ្រប យ េរៀន មនទរីេពទយ ្រពះវ ិ រ។ល។ រហូតទទួលបន
នូវករអភិវឌ ន៍្រគប់វស័ិយដូចែដលេយងីបនេឃញីមននសព្វៃថងេនះ។ ខញុសូំមរលំឹកផងែដរថ ្របេទស
េយងីែដលធ្ល ប់ែតទទួលកងរក សន្តិភពរបស់អងគករសហ្របជជតិ េពលេនះបនក្ល យជ្របេទស
ែដលបនបញជូ នកងទ័ពជនំញ ជពិេសស ខងេ ះមីន េដីមបេីចញ្របតិបត្តិករបេ្រមីពិភពេ ក កនុង
្រកបខណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិេន្របេទសមួយចំនួន។ 

ប៉ុែន្តគួរឱយេ ក ្ត យ និងសូមចូលរមួមរណៈទុកខចំេពះកងទ័ពកមពុជ៤រូបែដលបនពលីជីវតិ 
អំឡុងេពលបំេពញេបសកកមមេន ្រហ្វកិក ្ត ល េហយី កសព ក៏្រតូវបនបញជូ នមកដល់មតុភូមិេន
្រតីៃថងទី ២១ ឧសភ ឆន ២ំ០១៧ េ យមនករទទួលជផ្លូវករផទ ល់ពីសំ ក់ សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន រមួជមួយឥស រជនជន់ខពស់ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងបងប្អូន ច់ញតិ
េនឯ្រព នយន្តេ ះអន្តរជតិភនំេពញផងែដរ។ សូមបួងសួងឱយដួងវញិញ ណកខនធវរីយុទធជនទងំ៤រូប 
បនេទេ យសុខកនុងសុគតិភពកុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។   

ចំេពះសមិទធផលែដលេយងីកំពុង្របរពធសេមព ធថមីេនះ គឺជសមទិធផលថមីមួយេទៀត កនុងចំេ ម
សមិទធផលជេ្រចីនឥតគណន ែដល ជរ ្ឋ ភិបលរមួជមួយ្រពះេតជគុណ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី សបបុរសជនជិតឆង យ បនខតិខំពុះពរក ងឱយេកីតជសមិទធផលេនះ។ ទនទឹមនឹងសមិទធផល
ែដលេយងីទទួលបននេពលេនះ ខញុ ំកសូ៏មឱយ ជញ ធរ និងម្រន្ដី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ទូទងំ្រសុក ្វ យ
្រជំ ក៏ដូចជ ជញ ធរេខត្ដ ្វ យេរៀងបន្ដបំេពញករងរឱយកន់ែតមន្របសិទធភពែថមេទៀត ជពិេសស្រតូវ
ចុះឱយដល់មូល ្ឋ នជក់ែស្ដង ក្ដ ប់ឱយបនចបស់ ស់ពីកង្វះខត សំណូមពរេផ ងៗែដល្របជពលរដ្ឋ
េនមូល ្ឋ ន្រតូវករជចបំច់ េដីមបរីមួចំែណកកត់បនថយភព្រកី្រក នងិជួយេលីកកមពស់ជីវភពរស់េន
របស់ពួកគត់ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសននយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនដឹកន្ំរបេទសកមពុជេឆព ះេទរកវឌ នភពេលី្រគប់វសិ័យ េលីកសទួយ
កិត្តិនមជតិេនេលីឆកអន្តរជតិ ជពិេសស ពន្លត់េភ្លីងស្រងគ ម ុ ៃំរ ៉ ករពរបូរណភពទឹកដីធនបន
នូវសថិរភពនេយបយ កំេណីនេសដ្ឋកចិច្របមណជង ៧%េនប ្ត ឆន ចុំងេ្រកយេនះ។ សេម្តចេតេជ 
ែតងែតមនករ្រពួយបរមភពីសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ្រគប់េពលេវ  េ្រពះទុកខលំបករបស់្របជជតិជទុកខ
លំបករបស់សេម្តច។ ជក់ែស្តង កលពីថមីៗេនះកនុងឱកសចុះជួបសំេណះសំ លសួរសុខទុកខជមួយ
កមមករ កមមករនិីចំនួន៤,២៧០ នក់ មកពីេ ងច្រកចំនួន ៩៣ េផ ងគន  សេម្តចេតេជ បនកំណត់យក
េរៀង ល់ៃថង ទិតយ េដីមបជីួបសំេណះសំ លគន  េហយីជេរៀង ល់ៃថងពុធ សេម្តចេតេជ នឹងអេញជ ីញ
ចុះសួរសុខទុកខកមមករ កមមករនិី មប ្ត េ ងច្រក សហ្រគសេនះសរបញជ ក់អំពកីរយកចិត្តទុក ក់
របស់្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន សេម្តចេតេជ ជនយករដ្ឋម្រន្ត ី េដីមបែីស្វងយល់ពីសុខទុកខ 
លកខខណ្ឌ ករងរ  ទំនកទ់ំនងរ ងកមមករ និេយជតិ និេយជក និងសំណូមពរននេដីមបសី្រមួលឱយ
ថ នភពបងប្អូនកមមករ កមមករនិី ឱយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី។ បចចុបបនន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន

យកចិត្តទុក ក់ ចំេពះកមមករ ថ នភពករងរ និងជីវភពរស់េន រមួមនដំេឡងី្របក់ែខជបន្តបនទ ប់។ 
ទនទឹមនឹងេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនខិតខំេកៀងគរអនកវនិិេយគទុនបរេទសផ្តល់ករអនុេ្រគះដល់ករប ្ត ក់
ទុន ជំរុញឱយមនចំនួនេ ងច្រកេកីនេឡងី មនកំេណីនករងរ េហយី្របក់ែខក៏្រតូវបនដំេឡងី
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មួយក្រមិតេទៀត េ យែឡកេនឆន  ំ ២០១៨ កមមករេនកមពុជនឹងទទួលបន្របក់ែខយ៉ងតិច១៧០
ដុ ្ល រ បូកនងឹ្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗេទៀត រមួមនរបបសន្តិសុខសងគម និងករែថទសុំខភព កនុង
េពលេ្រគះថន ក់ករងរ និងចូលនិវត្ត ។ សេម្តចេតេជ បនែផ្តផ្ត ថំ និេយជិត នងិនិេយជក ជៃដគូជវីតិ
នឹងគន  ្រតូវែតេចះេយគយល់អធយ្រស័យឱយគន  េហយីពយយមេ ះ្រ យឱយបនល្អ្របសិនេបីមនបញ្ហ
េកីតេឡងី។ េលីសពីេនះេដីមបជីួយស្រមួលដល់ជីវភពបងប្អូនកមមករឱយបនល្អ្របេសីរ សេម្តចេតេជប
ន្របកស ឱយ ជធនីផ្តល់េស រថយន្ត្រកុង ធរណៈដឹកជញជូ នកមមករេ យឥតគិតៃថ្ល រយៈ
េពល២ឆន  ំ និងឱយ ជញ ធរពិនិតយកនុងករតប ្ត ញទឹក េភ្លីងេទ មបនទប់ជលួរបស់ពួកគត់។ ចំេពះ
កមមករនិីមនៃផទេពះនឹង្រតូវ េប សន្តិសុខសងគម (ប.ស.ស) ផ្តល់្របក់បែនថម១២០% ស្រមប់
ករស្រមលបុ្រត ចំែណករបបសន្តិសុខសងគមែផនកេស ែថទសុំខភពចប់ពីែខមក  ឆន ២ំ០១៨ េទគឺ 
ខងនិេយជក (្រកុមហុ៊ន) ទទួលចំ យទងំ្រសុង។ ចំេពះ្របក់េ ធនិវត្តន៍ចប់ពឆីន ២ំ០១៩ េទ
នឹងទទួលបន្របក់េ ធនិវត្តន៍ដូចម្រន្តី ជករែដរ។ សេម្តចេតេជ បនរលឹំកថ កមពុជបនប្តូរពី
្របេទស្របល័យពូជ សន៍ មកជ្របេទសមនសុខសន្តិភពេពញេលញ ដូរពី្របេទស្រកី្រក១០០% 
មកជ្របេទសមនអ្រ ្រកី្រកែត១៣.៥% ជពិេសស ដូរពីកមមករែដលមន្របក់ែខ្រតឹម៥០ដុ ្ល រេទជ
្របក់ែខ១៧០ដុ ្ល រ រមួទងំ្របក់អតថ្របេយជន៍េផ ងៗេទៀត ែដលេនះជករផ្ល ស់ប្តូរ្របកបេ យ
ភពវជិជមន ែដលចបស់ ស់ ស់គឺមនែត“គណបក ្របជជនកមពុជ” ែតមួយគត់ែដល ចដូរនូវ
អ្វីៗ្រគប់ែបបយ៉ងឱយបនល្អ្របេសីរស្រមប់កមពុជទងំមូល។ 

ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ ក៏សូមេឆ្ល តឱកសេនះផងែដរ អំពវនវដល់ ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់បន្តខតិខំែថម
េទៀតកនុងករករពរសន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់សងគម រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ អនុវត្ដឱយបននូវេគល
នេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ស្តីពីភូមិ-ឃុមំនសុវតថិភព បន្ដជរំុញក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន័្ដ ខតិ
ខំេ ះ្រ យឱយបនល្អនូវបតុភពេផ ងៗកនុងមូល ្ឋ ន ្រពមទងំេធ្វីយ៉ង ឱយសមិទធផលែដលេយងី
បនក ងទងំអស់េនះបនដំេណីរករល្អ ែថរក គង់វង  និងបន្តេធ្វីឱយកន់ែតរកីចេ្រមីនបែនថមេទៀត។ 

ជថមីម្ដងេទៀត ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូមសែម្ដងនូវករេកតសរេសីរ ចំេពះឯកឧត្ដម េ កជទំវ េ ក 
េ ក្រសី ឧបសក ឧបសិក សបបុរសជនជិតឆង យបនខិតខំពុះពរ ជិតឆង យ និងជនរមួជតិទងំអស់
ទូទងំេខត្ដ ្វ យេរៀង ែដលកន្លងមកបនខិតខំពុះពរជមនះ្រគប់ឧបសគគ េដមីបរីមួគន ក ង និងអភិវឌ
្របេទសជតិឱយមនកររកីចេ្រមីន។  

ចុងេ្រកយេនះ ជំនួសមុខឱយ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី និងប្អូនៗទងំអស់ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤ ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីឃ្ល ង
ឃ្ល តេឡយី។ 
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៣៤. ពិធី្របគលវ់ិញញ បនប្រតភ ចិនក្រមិតបឋមដលស់កិខ កម ម្រន្តី
ជករ្រកសងួ ទរពអ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

កនងុពិធី្របគលវ់ិញញ បនប្រតសកិ ភ ចិនក្រមិតបឋមជូនដលស់កិខ កម 
ម្រន្តី ជករ្រកសងួ ទរពអ  

ទីស្តីករ ្រកសួង 
ៃថងអងគ រ ១៣េ ច ែខបឋមម ឍ ឆន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.ស២៥៦២  
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- ឯកឧត្តម ហ ៊ុង ប៉ ឯកអគគរដ្ឋទូតៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន  
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិ ត ជ មុនីឬទធិ នងិេ ក ្រ ្ត ចរយបណ្ឌិ ត ែស៊ សីុវឡុង សហនយកវទិយ ថ ន
ខុងជឺ ៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជ 

- ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  ៃនអងគពធិីទងំមូលជទីេម្រតី! 
ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យេ យបនមកចូលរមួជមួយ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ េ ក 

េ ក្រសី អនកនងកញញ  កនុងពិធី្របគល់វញិញ បនប្រតសិក ភ ចិនក្រមិតបឋមជូនដល់សិកខកមម្រន្តី
ជករ ន្ំរកសួងទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។  

កនុងនមថន កដ់ឹកន្ំរកសួង ខញុ ំសូមសែម្ដងនូវករេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណដលវ់ទិយ ថ ន
ខុងជឺៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជែដលបនឧបតថមភដល់ករេបីកថន ក់បេ្រងៀនភ ចិនេដីមបបីណ្ដុ ះប ្ដ ល
បំប៉នភ ចិដល់ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទំនក់ទនំងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ងំពៃីថង
៣១ ែខមិថុន ឆន ២ំ០១៧ រហូតមកដល់បចចុបបនន និងបនបញច ប់ជ ថ ពរវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លភ ចិន
ថន ក់បឋម រហូតបនទទួលវញិញ បនប្រតយ៉ងសបបយរកី យ នៃថងេនះ។ 

ខញុ ំសូមគ្ំរទ ដល់សកមមភពករងរេបីកថន ក់បណ្ដុ ះប ្ដ លភ ចិនរបស់វទិយ ថ នខុងជ ឺ ៃន
ជបណ្ឌិ តសភកមពុជេន មប ្ដ េខត្ត និង្រកសួង- ថ ប័ននន េដីមបឱីយម្រន្តី ជករមនឱកសបន
េរៀនបំប៉នភ ចិនែដលជភ អន្តរជតិមួយ កំពុងេពញនយិម។ សកមមភពេនះពតិជករចូលរមួ
ចំែណកមិន ចខ្វះបន កនុងករជួយអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស េនកមពុជ្រសបេពលរ ្ឋ ភិបល ៃន្របេទស
ទងំ២ កមពុជ-ចិន កំពុងជ្រមុញកិចចសហ្របតិបត្តិករយ៉ងជិតសនិទធិ េលី្រគប់វស័ិយ។ 

ខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ ថ នទូត ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន្របច្ំរពះ ជ ច្រក
កមពុជ ែដលបនគ្ំរទ និងជួយស្រមបស្រមួលដល់ករបណ្ដុ ះប ្ដ លភ ចិនេនះ។ 
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ខញុ ំសូមអបអរ ទរចំេពះសិកខ កមេរៀនភ ចិន ទងំអស់ែដលបនបញចប់ករសិក ក្រមិតបឋម 
េហយីនឹងទទួលវញិញ បនប្រតនេពលបន្តិចេទៀតេនះ។ េនះជចំេណះដឹងមួយបែនថមេទៀត ែដលេធ្វីឱយ
សមតថភពម្រន្តី ជករេយងីកន់ែតរងឹម ំជពិេសសេលីែផនកភ បរេទស។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 

កនុងសក ជថមី ៃនម អំ ចពិភពេ ក កំពុងបង្ហ ញកន់ែតចបស់ថ ្របេទសចិនកពុំងឈន
េឡងីខ្ល ងំទងំកម្ល ងំនេយបយករទូត េយធ និងេសដ្ឋកិចច។ ចិនបនក្ល យជម អំ ចេសដ្ឋកិចច
ទី២ បនទ ប់ពសីហរដ្ឋ េមរកិ េហយីនិនន ករេនះេចះែតបន្តេទមុខគម នឈបឈ់រ។  

្របេទសចិនកំពុងេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ កនុងករអភិវឌ ពិភពេ ក េ យបនផ្តល់ជំនួយ និងបន
ប ្ត ក់ទុនយ៉ងេ្រចីនកនុងពិភពេ ក រមួទងំកនុង្របេទសអភិវឌ  កំពុងអភិវឌ  និង្របេទស្រកី្រក្រគប់
ទ្វីបនន។ េ យែឡកេន្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងី ក៏មនវត្តមន ្របជជនចិន ជេទសចរណ៍ ជ
អនកជំនញករ និង្រកុមហុ៊នវនិិេយគចនិជេ្រចីនែដលកំពុងេកីនេឡងីផងែដរ។ េហតុេនះភ ចិនកន់
ែត្រតូវបនេគេ្របី្របស់យ៉ងទូលំទូ យ ជពិេសសកនុងករងរធុរកិចច កនុងសកលេ ក។ 

្រសបេពលែដលឯកឧត្តម សីុជិនពីន ្របធនធិបតចីិនបន ក់េចញនូវគំនិតផ្ដួចេផ្ដីម ”ែខ ្រក ៉ ត់
មួយ ផ្លូវមួយ” កនុងឆន ២ំ០១៣ ែដលេនះជគេ្រមងមួយដ៏ធំ និងមនសក្ដ នុពលេដីមបជី្រមុញ និងបេងកតី
ផ្លូវពណិជជកមមថមី ករតភជ ប់ទំនក់ទំនង និងឱកសធុរកិចចរ ង្របេទសចិនជមួយ្របេទសជង៦០ កនុង
ទ្វីប សីុ អឺរ ៉ុប បជឈមឹបូព៌ និង ្រហ្វកិនឹងកន់ែតល្អ្របេសីរេនេពលអនគត។ មរយៈេប្ដជញ ចិត្តខង
នេយបយ និងមេធយបយេផ ងៗ ជពិេសស មូលនិធិផ្លូវសូ្រត និងធនគរវនិិេយគេហ ្ឋ រចនសមព័នធ
សុី (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) គេ្រមងដ៏ធំេនះពិតជទទួលបនេជគជ័យ 

និងផ្ដល់្របេយជន៍ដ៏ធំេធងកនុងអនគតដល់កមពុជ។ 
េលីសពីេនះេទៀត ករេចះដឹងភ ចិនពិតជមន្របេយជន៍េ្រចីន េ្រពះេនកមពុជ មនែខមរមន

ែស្រស យ ចិនេ្រចីន ែដលពួកគត់េននិយយភ ចិន ស្រមប់ទំនក់ទំនង និងមនករនិយមេ្របី
ភ ចិនេ្រចីនគួរសមែដរ ជពិេសសកនុងធុរកិចចជេ្រចីន ។ 

ជថមីម្តងេទៀត កនងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្ល
ខពស់ចំេពះវទិយ ថ នខុងជឺ ៃន ជបណ្ឌិ តសភកមពុជែដលកំពុងបំេពញេបសកកមម យ៉ង្របេសីរៃថ្លថ្ល  េលី
ករេបីកថន ក់បណ្ដុ ះប ្ដ លភ ចិន ជូនដល់ម្រន្តី ជករ មប ្ដ េខត្ត និងប ្ដ ្រកសួង- ថ បន័
ននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល រមួទងំ ថ ប័ន្រពឹទធសភផងែដរ។ េនះគជឺចំែណកមយួយ៉ងសំខន់កនុង
ករអភិវឌ ធនធនមនុស របស់កមពុជនិងចូលរមួចំែណក ដលវ់ឌ ភពសងគម េសដ្ឋកិចច ្រសប ម
ទស នវស័ិយរបស់សេម្ដចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី គឺ ”មនុស  ផ្លូវ ទឹក េភ្លីង។ 

ខញុ ំសូមេសនីវទិយ ថ នខុងជ ឺ បន្តេបីកថន ក់បណ្ដុ ះប ្ដ លភ ចិនឱយបន ្រគប់ ជធនី េខត្ត ្រគប់
្រកសួង ថ បន័ ៃន ជរ ្ឋ ភិបល េហយីបេងកីនក្រមិតបណ្ដុ ះប ្ដ លឱយកន់ែតខពស់ែថមេទៀត។ ទនទឹមនឹង
េនះ ក៏េសនីភគីចិនេម ្ត ជួយផ្ដល់ រូបករណ៍ ឱយម្រន្តី ជករកមពុជកន់ែតេ្រចីនបនេទសិក េរៀន
សូ្រត និងដក្រសង់បទពិេ ធន៍ករងរ េន្របេទសចិន េ្រពះ្របេទសចិនជ្របេទសម អំ ចទងំ
នេយបយ េយធ និងេសដ្ឋកិចច និងជបង្អួចេមីលេទកន់ពិភពេ កទងំមូល។ 
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៣៥. ពិធីសេំណះសំ ល ជមួយសមជិក សមជិកគណបក ថមី និង
អងគេបះេឆន ត 
 

មតិសេំណះសំ លរបស ់
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន សមជិកគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍

គណៈកមម ធិករក ្ដ ល ្របធន្រកុមករងរថន ក់ក ្ដ លចុះ 
ជួយេខត្ត ្វ យេរៀង ែថ្លងកនងុពធិីសេំណះសំ ល ជមួយ 
សមជិក សមជិកគណបក  េទើបចូលថម ីនិងអងគេបះេឆន ត 

ៃថងចនទ ១៣េកីត  ែខមឃ  ឆន រំក  នព្វស័ក  ព.ស២៥៦១ 
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២៩ ែខមក  ឆន ២ំ០១៨ 

3 
 
 

-េ កជំទវ ដួង វ ្ណ   
-េ កជំទវ ឈន់ រមឹ,  
-ឯកឧត្តម គមឹ ធ 
-ឯកឧត្តម ែមន៉ វបុិល 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី្រកុមករងរថន ក់ក ្ដ ល! 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ជសមជិក សមជិកគណបក ជទីេគរព ប់ ន! 

កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ដ ល កនុងនម្រកុមករងរថន ក់ក ្ដ ល និងកនុង នម
ខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងេសចក្តីេ មនស រកី យយ៉ងៃ្រកែលង ចំេពះវត្តមនរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី ្រពមទងំ សមជិក សមជិកទងំអស់ ែដលបនចូលរមួកនុងពិធីសំេណះ
សំ លនឱកសេនះ។  

ខញុ ំសូមពនំនូំវករ កសួរសុខទុកខ ពសីំ ក់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 
នយករដ្ឋម្រន្តី និងជ្របធនគណបក ្របជជនកមពុជែដលបនេផញីេសចក្តីនឹករលឹក និងអរគុណ ដល់
បងប្អូនទងំអស់ែដលបនេជឿរជក់ និងគ្ំរទេ យេ ម ះចំេពះគណបក ្របជជនកមពុជ។  

ពិធីសំេណះសំ លេនះេធ្វីេឡងី ្រសបេពលែដលគណបក ្របជជនកមពុជេទីបែតបញចប់
ម សននិបតវសិមញញតំ ង ទូទងំ្របេទសកលពីៃថងទី១៩-២១ ែខមក  ឆន ២ំ០១៨។ អងគម
សននិបតបនេបះេឆន តជឯកចឆ័នបន្តគ្ំរទសេម្តចេតេជ ្របធនគណបក  ជេបកខភពនយករដ្ឋម្រន្តី 
េនេពលេបះេឆន តសកលនីតិកលទី៦ នៃថងទី២៩ ែខកកក  ឆន ២ំ០១៨ និង ណត្តិេ្រកយបន្តបនទ ប់
េទៀត។ អងគម សននបិតបនែកស្រមួល និងបំេពញបែនថមសមជិកគណៈកមម ធិករក ្ត លចំនូន
៨៦៥នក់ បនបូកសរុប និង យតៃម្លសភពករណ៍េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងនេយបយ និងបន ក់
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េចញនូវទិសេ  និងេគលនេយបយ េដីមបេីឆព ះេទរកករេបះេឆន ត្រពឹទធសភ និងករេបះេឆន តេ្រជីស
ងំតំ ង ្រស្តកនុងឆន េំនះ។ 
េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុសូំមេកតសរេសីរចំេពះ្រកុមករងរ្រគប់ថន ក់ រមួជមួយថន ក់ដឹកនំ

គណបក មូល ្ឋ ន ែដលខិតខំសេ្រមចបនលទធផលល្អកនុងករអនុវត្តន៍ ករងរសនូលរបស់បក  េទ ម
អនុ សន៍របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន។  

ខញុ ំក៍សូមអរគុណ ចំេពះបងប្អូនែដលបនសំុ ែលងពីគណបក សេ្រងគ ះជតិ មករអំពវនវ
របស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន មករមួជីវភពនេយបយជមួយគណបក ្របជជនកមពុជ និងសូម
្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ត ចំេពះករចូលរមួេនះ។  

ឆ្លងកត់រយៈេពល៣៩ ឆន មំកេនះ េ្រកយៃថង៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ ្របេទសកមពុជបននឹងកពុំង
ឈនេទមុខ មទិសេ ដ៏្រតឹម្រតូវ េ យមនករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ ្រសប មបំណង្របថន
របស់្របជជន និងេដីរ្រសបជមួយនិនន កររមួកនុងតំបន់ ក៏ដូចពិភពេ ក។ 

កមពុជពីមុនែដលជ លពិឃត ជសមរភូមិ ៃនស្រងគ មដ៏ ុ ៃំរជ៉តំបន់អសន្តសុិខគួរឱយខ្ល ច ឥឡូវ
បនក្ល យេទជទឹកដីដ៍្រសស់បំ្រពង េពរេពញេទេ យសន្តិភព នងិេសរភីព និងករចំេរនីលូត
ស់។ េ យ រមនសថិរភព សន្តិភព និងករទក់ទញខងធមមជត ិ និង្របវត្តិ ្រស្ត កមពុជបន

ទក់ទញេភញ វេទសចរដល់េទ ៥,៦ ន (្របំ ន្របមំួយែសន)នក់កនុងឆន  ំ ២០១៧។ ្របជជន
បនរស់េនយ៉ងសុខដុមរមន និងមនជីវភពកន់ែតធូរធរ។ 

កមពុជពីមុនែដលេខឿនេសដ្ឋកិចចជតិ្រតូវបំផ្ល ញេខទចខទី ្រគបដណ្ត ប់េ យភព្រកី្រក និងកង្វះ
េសប ង រយ៉ងធងន់ធងរ ឥឡូវេនះបនក្ល យេទជ្របេទសនអំងករេចញ េហយីសថិតេនចំ ត់ថន ក់ៃន
្របេទសែដលសេ្រមចបនកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់្របកបេ យចីរភព េ យមនអ្រ កំេណីនជមធយម 
៧,៧% កនុងមួយឆន  ំ កនុងរយៈេពលពីរទសវត រចុ៍ងេ្រកយេនះ ្រពមទងំសេ្រមចបននូវវឌ នភពដ៏ល្អ
្របេសីរកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ កមពុជបនសេ្រមចនូវេគលេ ដ៏សំខន់មួយេនកនុង្របវត្តិ ្រស្ត
របស់ខ្លួន គឺបនែ្របក្ល យពី្របេទសមនចំណូលទបេទជ្របេទសចំណូលមធយមក្រមិតទប េហយីកំពុង
បន្តដំេណីរឈនេទជ្របេទសចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន  ំ២០៣០ ។ 

កមពុជពីមុនែដលជ្របេទស្រតូវទទួលរងករហុ៊មព័ទធ ទងំខងេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ ឥឡូវ
េនះបនក្ល យេទជ្របេទសមួយែដលកំពុងសមហរណកមមខ្លួនយ៉ងសកមមេទកនុងតំបន ់និងពិភពេ ក 
មនចំណងមតិ្តភព និងសហ្របតិបត្តិករដ៏ល្អ្របេសីរជមួយប ្ត ្របេទស េហយីកំពុងចូលរមួបំេពញ
តួនទីយ៉ងសកមមេ យេសមីសិទធិ និងេសមីភពកនុង្រគប់កិចចករអន្តរជតិ ទងំកនុង្រកបខណ្ឌ តំបន់ និង
ពិភពេ ក ។ 

កមពុជពីមុនែដលធ្ល ប់ទទលួកងកម្ល ងំរក សន្តិភព ៃនអងគករសហ្របជជតិ មកជួយ្របេទស
របស់ខ្លួន ែតរយៈេពលជងមួយទសវត រក៍ន្លងេទេនះ កមពុជបនបញជូ នកងកម្ល ងំរក សន្តិភពរបស់
ខ្លួនេទចូលរមួ កនុងកររក សន្តិភពេន្របេទសជេ្រចីនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនអងគករសហ្របជជតិ។ 

ទងំអស់េនះ ជករផ្ល ស់ប្តូរដ៏ធំេធងជ្របវត្តិ ្រស្ត ៃនកមពុជកនុង     រយៈេពលជិត ៤ ទសវត រ ៍
ចុងេ្រកយេនះ ែដលេកីតេចញពីករដឹកនដំ៏្រតឹម្រតូវរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ និងេកីតេចញពីករ
ចូលរមួេ យទឹកចិត្តេសន ជតិរបស់្របជជន្រគប់្រសទប់ ្រគប់ជនជត ិ្រគប់ជំេនឿ សនម្រន្តី ជករ 
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កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ កសិករ កមមករ ជីវករ ពលករទូេទ និងមជឈ ្ឋ នេជឿនេលឿនននកនុងសងគម 
កនុងដំេណីរករ ្ត រ ក ង និងករពរមតុភូមិ ្រពមទងំករជួយឧបតថមភដ៏េ ម ះស ពសីំ ក់ប ្ត
មិត្តជិតឆង យ និងសហគមន៍អន្តរជតិ។  

ទក់ទងសភពករណ៍នេយបយ េយងីេឃញីមនចមងល់ និងករត ៉ខ្លះ ទកទ់ងនឹងករណីចប់
ខ្លួនេ កកឹម សុខ អតីត្របធនគណបក សេ្រងគ ះជតិ នងិកររ ំ យអតីតគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ 
េរឿងខងេលីទងំពីរ្រតូវែតេធ្វីេ យខនមិនបន និងេធ្វីេទ មចបប់េដីមបទីប់ ក ត់ករបងកច ចល់ នងិ
អំេពីកបត់ជតិ ែដលបងកេឡងីេ យគណបក សេ្រងគ ះជតិ។ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកនេំ យគណបក
្របជជន្រតូវករពរសុខសន្តិភពជូន្របជជន និងេធ្វីករទប់ ក ត់បដិវត្តនព៍័រណ៍ េទ មចបប់ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

េយងីបនរកេឃញីថ កឹម សុខ និងគណបក សេ្រងគ ះជតិបនឃុបឃតិជមួយបរេទស េដីមបី
ផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបលែដលេកីតេឡងីពីករេបះេឆន ត ពីឆនទះ ្រស្តភគេ្រចីន ែដលជេទសមួយដធ៏ងនម់ិន
ចអនុេ្រគះ និងទទួលយកបនេទ។ 

ៃថងេនះមនវត្តមន បងប្អូនេយងីខ្លះជសមជិកគណបក ្របជជនយូរមកេហយី និងមយួចំនួន
េទៀតេទីបែតបនមកចូលរមួរស់ជីវភពនេយបយ ជមួយគណបក ្របជជនកមពុជ។  

ចំេពះបងប្អូនែដលចូលថមី្រតូវេធ្វីករែស្វងយល់ អពំីគណបក ្របជជនឱយបនេ្រចីន នងិ្រតូវ
េជឿរជក់ និងេ ម ះ្រតង់ជមួយបក ។ គណបក ្របជជនកមពុជបនបដិសនធិេឡងីេនៃថងទី២៨ ែខមិថុន 
ឆន ១ំ៩៥១។ គណបក េនះបនពុះពរឆ្លងកត់នូវឧបសគគ្រគប់យ៉ងកនុងរបតៃ់ន្របវត្តិ ្រស្តនេយបយ 
េដីមបនីមំកនូវសុខសន្តិភព សថិរភព នងិករអភិវឌ ន៍ជូនជតិមតុភូមិ និង្របជជនកមពុជ។ 

គណបក មនវនិ័យ្រតឹម្រតូវ មនលកខន្តិក មនេគលនេយបយ មនែផនករអភិវឌ  និងមន
្របជធិបេតយយទូលំទូ យចប់ពីថន ក់េលីរហូតដល់ថន ក់េ្រកម េ យអនុវត្តេគលករណ៍ “សមូហ
ភពដឹកន ំបុគគលទទួលខុស្រតូវ” ។  

េយងី្រតូវចងចថំ ជ័យជមនះ៧មក បនសេ្រងគ ះ យុជីវតិ្របជជន ែដលេនេសសសល់ពី
ករកប់សម្ល ប់បនទន់េពល បននមំកជូន្របជជនវញិេនសិទធិេសរភីព្រគប់យ៉ង ែដល្រតូវបត់បង់
ទងំ្រសុងកនុងរបប បុ៉ល ពត។ ជ័យជមនះ៧មក  បនផ្តល់កំេណីតទីពីរ ដល់្របជជនកមពុជ្រគប់រូប នងិ
បនផ្តល់ក្តីសងឃមឹចំេពះអនគតរបស់្របេទសជតិ។ េនះជសចចភពៃន្របវត្តិ ្រស្តែដលគម នអនក
ចបំៃភ្ល បំេផ្លីស និងបំផ្ល ញបនេឡយី។ 

េ្រកយៃថងរេំ ះ ទនទមឹនងឹករសបបយរកី យចំេពះកររស់េឡងីវញិរបស់ជតិកមពុជ្រតូវ្របឈម
នឹងឧបសគគ និងករលំបកយ៉ងេ្រចីនឥតគណន ែដលប ្ត លមកពីករគំ មគំែហងៃនករបុ៉នប៉ងវលិ           
្រតឡប់មកវញិ ៃនរបប្របលយ័ពូជ សន៍ កកសំណល់ ៃនស្រងគ មបំផ្លិចបំផ្ល ញែដលមនេន្រគប់ទិស
ទី និងផលវបិកយ៉ងធងនធ់ងរេលី្រគប់វសិ័យែដលបន ល់ទុក។  

ចំេពះបងប្អូនែដលជអងគេបះេឆន ត ែដល្រតូវមនតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករេបះេឆន ត េ្រជីស
េរសីសមជិក្រពឹទធសភ ែដលជករេបះេឆន តអសកល សូមបងប្អូនទងំអស់េម ្ត យកចិត្តទុក ក៖់ 

 េបះេឆន តឱយេបកខជនរបស់គណបក ្របជជន 
 សមជិកមន ក់ ជសេម្លងេឆន តមួយ មិន្រតូវបត់សេម្លងេឡយី 
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 ្រតូវេទេបះេឆន ត មិន្រតូវអវត្តមនេឡយី។ 
ចំេពះសមជិកបក ទងំអស់្រតូវ៖ 
 ចូលរមួចលន មភូមិ ឃុ ំ សងក ត់ ែដលបងប្អូនរស់េនេដីមបី ស់សតិ រមមណ៍ដល់បង
ប្អូនមួយចំននួតូចែដលេនែតចញ់េបក ករេឃសនរបស់ជនអគតិមួយចំនួន។ 

 ្រតូវ ៊ នតស៊ូមតិ ចំេពះជនអគតិែដលបនេឃសនបំេផ្លីស ពីករពិត ឬញុះញង់ និងបងក
បតុភពេផ ងៗ។ 

 ចូលរមួអនុវត្តេគលនេយបយភូមិ ឃុមំនសុវតថិភពេ យសេ្រមចបននូវលកខណសមបត្ត ិ
៩យ៉ង៖ 

 -គម នសកមមភព ឆក់ ប្លន្់រគប់្របេភទ 
 -គម នករ ដុំះ ករផលិត ករច ចរ ករជួញដូរ ករែចកចយ និងករេ្របី្របស់េ្រគឿង
េញ នខុសចបប់ 
 -គម នអំេពី ចរយ ករជួញដូរ្រស្តី និងកុមរ និងអេំពីហងិ កនុង្រគួ រ។ 
 -គម នេកមងទំេនីង 
 -គម នករេលងែលបងសុីសង ខុសចបប់្រគប់្របេភទ ករេ្របី្របស់ វុធខុសចបប់ និង
បទេលមីស្រគប់្របេភទ 
 -គម នេ្រគះថន ក់ច ចរណ៍   

-គម នេ្រគះថន ក់េ យ រយុទធភ័ណ្ឌ មិនទន់ផទុះ 
 -មនវធិនករទប់ ក ត់ ្រគប់្រគង នងិេឆ្លីយតបចំេពះ េ្រគះមហន្ត យ្របកបេ យ
្របសិទធភព 
 -គម នករ្រតួតពិនិតយខុសចបប់ 

 េគរព មលកខន្តិក របស់គណបក ជួយផ ព្វផ យនូវេគលនេយបយ របស់បក ។ 
 បេងកីនចលន ដុំះដំ េំផ ងៗ ករចញិច ឹមសត្វពហនៈ េដីមបេីលីកកមពស់ជីវភពរបស់
បងប្អូន្របជពលរដ្ឋេយងី។  

 ែថទបុំ្រតធី  និងជំរុញឱយពួកគត់េទេរៀនេដីមបកី្ល យេទ ជអនកសនងបន្តែថរក  ករពរ 
្របេទសជតិេយងីបន្តេទៀត ដូចពកយចស់េពលថ ទំពងំសនងឫស  ី។ 

មុននឹងបញចបជ់ថមីម្តងេទៀត ខញុ ំសូមែថ្លងនូវករេកតសរេសីរចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី ថន ក់ដឹកនគំណបក េខត្ត និងអនកចូលរមួទងំអស់ែដលបនេឆ្ល តេពលដ៏មមរញឹក ចូលរមួកនុង
ពិធីេនះ។ 

សូមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី និងអងគពធិីទងំមូលសូមឱយជួបែត
េសចក្តីសុខ េសចក្តីចេ្រមីន មនសុភមងគល្រគប់្រកុម្រគួ រ េជៀសផុតពីជំងឺទងំ យ និងទទួលបននូវ
ពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៣៦. ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ឆន  ំ២០១៨ េនេខត្តេពធិ ត់ 
 

មតិសេំណះសំ ល 
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន 
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  រដ្ឋម្រន្តី  

្រកសងួទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ  ្រពទឹធសភ  និង អធិករកិចច 
កនងុពិធីរលំកឹទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន  

ខួបេលើកទ ី១០៧ ឆន  ំ២០១៨ 
េខត្តេពធិ ត់ 

ៃថងច័នទ៤េ ច ែខផលគុន ឆន រំក នព្វស័ក២៥៦១ 
ភនំេពញ ៃថងទី ៥ ែខមីន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
 
គណៈអធបិត ី
អងគពធិទីងំមូល 
ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនករទទួលករ ្វ គមន៍ យ៉ងកក់េក្ត

ពីសំ ក់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឩកញ៉េ ក េ ក្រសី េ ក្រគួ អនក្រគួ សិស នុសិស  និងបង
ប្អូន្របជពលរដ្ឋ កនុងពធិីមទិទិញអបអរ ទរទិ អន្តរជតិនរ ី ៨ មីន ខួបេលីកទី ១០៧ ឆន ២ំ០១៨ 
េ្រកម្របធនបទ “្រស្តីរមួគន ែថរក សន្តិភព េដីមបអីភិវឌ ជតិ” េលីទឹកដីេខត្តេពធិ៍ ត់ដ៏្រសស់បំ្រពង
នឱកសេនះ។ 
 ទិ អន្តរជតនិរ ី៨មីន ជៃថងែដលសកលេ ករលឹំក អំពីវរិៈភព ៃនករតស៊ូរបស់នរេីនទូទងំ
សកលេ ក េដីមបទីមទរឲយមនករេលីកកមពស់ ថ នភព ជីវភព សិទធេិសរភីព នៈ តួនទី របស់
្រស្តីេនកនុងសងគម។ េហតុេនះេហយី បនជេរៀង ល់ឆន ្ំរបេទសនីមួយៗែតងែត្របរពធេធ្វី េ យេលីក
យក្របធនបទេផ ងៗទក់ទងនិង្រស្តី េដីមបអីបអរ ទរ នងិ ក់េចញជសកមមភពឲយ្រសបេទនឹង
បរកិរណ៍របស់្របេទសេរៀងៗខ្លួន។  

េ យែឡកស្រមប់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េយងីក៏បនេ្រជីសេរសីយក្របធនបទ  “្រស្តីរមួគន ែថ
រក សន្តិភព េដមីបអីភវិឌ ជតិ” ជ្របធនបទមួយ ែដលមនអតថន័យយ៉ង្រជលេ្រជសំ ប់េយងីទងំ
អស់គន  េដីមបរីមួចំែណកេធ្វីឲយមនសន្តិភព សន្តិសុខ និងវឌ នភព យូរអែង្វងរបស់សងគមជតិ។ ្របធន
បទេនះេលីកេឡងី ចំេពលែដល្របេទសជតិេយងីកំពុងមនសន្តិភព សន្តសុិខ និងសថិរភពនេយបយ 
ែដលជ្រគិះៃនករអភវិឌ ន៍្របេទសជតិ និង្រសបេពលែដលតៃម្ល និងកិត្តយិសរបស់្រស្តី្រតូវបនេលីក
ដេមកីងេ យ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស ករេលីកកមពស់សិទធ ថ នភព ជីវភព នៈ និងតួនទីរបស់្រស្តី 
ក៏ដូចជសុខុមលភពសងគម េ យេធ្វីករទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី ្រពមទងំេ ះ
្រ យជេម្ល ះននេ យសន្តិវធិី។ 
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ថ្វីតបតិអងគពធិរីបស់េយងីេនេពលេនះបន្រប្រពឹត្តេទប៉ុនម នៃថង មុនៃថង ៨ មនីក៏ពិតែមន ក៏ប៉ុែន្ត
ខ្លឹម រ ៃនអងគពិធីេនែតមនអតថនយ័យ៉ង្រជលេ្រជ ជ្របវត្តិ ្រស្ត សំ ប់បងប្អូននរទូីទងំ
សកលេ ក ក៏ដូចបងប្អូននរទូីទងំ្របេទសកមពុជេយងីផងែដរ ។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

រយៈេពល៣៩ ឆន េំ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ឆន ១ំ៩៧៩ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ ្របកប
េ យគតិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន  ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ បនេធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋរស់េន ្របកបេ យភពសុខដុមរមន កិត្តយិស និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ មន
ជីវភពធូធរ នងឹមនសុខសន្តិភព  សន្តិសុខ សុវត្តិភព នងិករអភិវឌ ន៏យ៉ងពិត្របកដ។ ជមួយេនះ
ែដរ ្រស្តីែដល្រតូវបនចត់ទុកថជកម្ល ងំចលករមួយយ៉ងរងឹម ំ ក៏មនឱកសចូលរមួក ងសងគមជតិ 
ែថរក សុខសន្តិភព និង អភិវឌ ន៏ជតិផងែដរ។ 

ជករពិត ស់ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងីនេពលបចចុបបននកំពុងមនករវឌ ន៏ល្អ្របេសីរេន
េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវស័ិយេសដ្ឋកិចច និងនេយបយករទូត។ ជក់ែស្តង កមពុជសេ្រមចបនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចខពស់ កនុងអ្រ មធយមភគ្របចឆំន ្ំរបមណ ៧ ភគរយ ្របកបេ យចិរភព មរយៈករអនុវត្ត
្របកបេ យ្របសិទធភព  និងភពស័កកសិទធិនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបកីំេណីន
ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប  ជពិេសស្រស្តីមនឱកសសិក េរៀនសូ្រត   
បេងកីនចំេណះដឹងនិងជំនញេ្រជ្រជះស្រមប់យកេទ្របកបករងរ និងមនមុខរបរ បេងកីន្របក់ចំណូល 
ស្រមប់្រគួ រ។ េជគជ័យ ៃនករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ្រកុម្របឹក ឃុ/ំ សងក ត់អណិត្តទ៤ី និងករេបះ
េឆន តេ្រជសី ងំតំ ង្រពឹទធសភនិតកិលទី ៤ ថមីៗ កន្លងេទេនះបនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពីតម្ល ភព 
យុត្តិធម៌ និងលទធិ្របជធិបេតយយ េធ្វីឱយប ្ត ្របេទសននេលីសកលេ កទទួល គ ល់ គ្ំរទ និង
អបអរ ទរយ៉ងេក្ល វក្ល ។ 

ទងំេនះ ចេធ្វីបន េ យ រ្របេទសេយងីមនសន្តិភពេពញេលញ ្របជពលរដ្ឋបនទទួល
ភពសុខ ន្ត និងសុភមងគល េនទូទងំ្របេទស។ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបន និងកំពុងជ្រមុញឲយមន
ករេលីកកមពស់ករចូល រមួរបស់្រស្តីេនកនុង្រគប់វសិ័យ រមួទងំករបេងកីនក នុវត្តភព កនុងករទទួល
បននូវចំេណះដឹង ជំនញេផ ងៗ  ែដលជលទធផល ករចូលរមួរបស់្រស្តី មនករេកីនេឡងី ជលំ ប់ពី
មួយឆន េំទ មួយឆន ទំងំបរមិណ និងគុណភព។ េនះជចំនុចគន្លឹះ ដ៏មន រៈសំខន់  និងចបំច់
បំផុតកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក និងឈនេទលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ ៃនអេំពីហងិ  េឆព ះេទបេងកីន
េសចក្តីសុខចំេរនីដល់្របជជន្រគប់រូប ជពិេសស្រស្តី និងេដមីបសីេ្រមចបននូវេគលេ  អភិវឌ សងគម -
េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 

េទះបីជ ថ នភព្រស្តីេនកមពុជ មនភពេជឿនេលឿនទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ រមួទងំ
ករព្រងឹងភពអង់ឤច របស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យ
បេណ្តី រៗបែនថមេទៀតែដលកនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងវសិ័យ ធរណៈ នេយបយ 
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និងកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិតេនេឡយី (២) វសិមភព េយនឌ័រេនមនេនេឡយីកនុងវសិ័យ
អប់រ ំ ជពិេសសេនកនុងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ នងិឧត្តមសិក  (៣) បញ្ហ សុខភព្រស្តី ឤ
រូបតថមភ អ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យេនែតជបញ្ហ ្របឈមដសំ៏ខន់ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង្របេទសដៃទេនកនុង
តំបន ់(៤) ករឆេបក្រស្តី ករជួញដូរផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពនេលី ងកយ្រស្តី េនែតមន និង (៥) 
ករេ ះ្រ យបញ្ហ រេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរេីទ មនីតិវធិីតុ ករ និងផ្លូវ
ចបប់ នងិករផ្តល់េស ជួយជនរងេ្រគះ េនពុំទន់បនល្អ និងមនភពយតឺយ៉វ។ល។ 

េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ទងំអស់េនះ  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វីករ    េប្តជញ ចិត្តជឱ រកិ កនុង
កិចច្របជុំ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល េនអងគករសហ្របជជតិ កលពីេពលថមីៗ  េដីមបសីេ្រមចេជគជ័យកន់
ែត្របេសីរេឡងីែថមេទៀត កនុងករងរសមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី និងេកមង្រសី។ 

អងគពធិទីងំមូល 
ខញុ ំសូមេកតសេសីរថន ក់ដឹកន ំ ្រគប់លំ ប់ថន ក់ និងម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេខត្ត

េពធិ ត់ ជពិេសសមនទីរកិចចករនរេីខត្ត ែដលបនរមួរមួ មគគីគន  សហករបនល្អ និងកំពុងខិតខំ
្របឹងែ្របងជំរុញករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ េដីមប្ីរស្តីទទួលបនកិចចករពរសិទធ និងផល្របេយជន៏ 
និងចត់ទុក្រស្តីជៃដគូរដ៏សំខន់ កនុងកររមួចំែណកអភិវឌ ន៏ជតិ និងជួយផ្តល់ក នុវត្តភពឱយ្រស្តីបន
ក ង និងអភិវឌ សមតថភព ក៏ដូចជបនចូលរមួចំែណកកនុង្រគប់ករងរ ្រគប់វសិ័យ ្របកបេ យ
សមធម៌។ ខញុសំងឈមឹេជឿជក់ថ កិចចខតិខំ្របឹងែ្របងេនះនឹងមនជបន្តេទេទៀតជេរៀងរហូត។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសទិ អន្តរជតិនរ ី ៨ មីន ខញុ ំសូមេសនីឲយ ថ ប័នរដ្ឋ និង ជញ ធរ្រគប់លំ ប់ថន ក់
ទងំអស់ សូមព្រងឹង មគគីភព ្របឹងែ្របងេលីកកមពស់សីលធម៌ ្អ តស្អំ និងវបបធម៌ អហងិ  កនុង្រគួ រ
មរយៈករអប់រទូំនម នេ្របៀន្របេ កូនេច ច់ញតិ ឲយក្ល យជកូនល្អ សិស ល្អ ពលរដ្ឋល្អ េចៀសឆង យ

ពីេ្រគឿងេញ ន េ្រគឿង្រសវងឹករេ្របីអេពីហងិ  េ យ្រតូវ្របកន់យកនូវសីលធម៌ សុជីវធម៌ នងិរមួ
ចំែណករក ករពរសន្តិភព ស ្ត ប់ធន ប់ល្អេដីមបរីស់េនកនុងសងគមមួយ្របកបេ យភពៃថ្លថនូរ សមបូរ
សបបយ និងសុខដុមរមន ជេរៀងរហូត។ 

ជទីបញចប់ សូមជូនពរចំេពះឯកឩត្តម េ កជំទវ េ កឩកញ៉ សមជិក សមជិកៃនអងគ
មិទិទញទងំមូលសូម្របកបែតនិងពុទធពរ ៤ ្របករ គ ឺ  យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  និងពលៈ  និងសុភមងគល  
សុខភពបរបូិណ៌  យុយនឺយួរ ជដ ប កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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៣៧. ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ឆន ២ំ០១៨ េន្រកសងួេសដ្ឋកិចច និង 
ហរិញញវតថុ 

សនុទរកថ 
របសេ់ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
ែថ្លងេនកនងុពិធី្របរពធខួបេលើកទី១០៧ ៃនទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ឆន ២ំ០១៨ 

្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ ៃថងទី០៩ មីន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
 

-ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ អូន ព័នធមុននីរត័ន និងេ កជំទវ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ  េ ក េ ក្រសី ែដលជថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច 

និងហរិញញវតថុ 
-អងគពធិីទងំមូល 
ៃថងេនះ ខញុ ំពតិជមនកិត្តយិស នងិេសចក្តីរ ី យ េ យបនចូលរមួជមួយឯកឧត្តមបណ្ឌិ ត

សភចរយ និងេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ជអធិបតី កនុងឱកស
្របរពធពិធីខួបេលីកទី១០៧ ៃនទិ អន្តរជតិនរ៨ី មីន ឆន ២ំ០១៨ ែដលឆន េំនះ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
បនេ្រជីសយក្របធនបទស្តីពី “្រសី្តរមួគន រក សន្តិភព េដីមបអីភិវឌ  ជតិ”។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងខ្លួនខញុផំទ ល់ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យ និងសូមេកតសរេសីរេ យ
េ ម ះ ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ែដលបនផ្តួចេផ្តីមេរៀបចំឱយមនកមមវធិីេនះេឡងី 
េដីមបចូីលរមួជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករេលីកកមពស់តៃម្ល្រស្តី និងសមភពេយនឌ័រ។ 

ពិធីដ៏មនអតថន័យៃថងេនះេធ្វីេឡងី ចំេពលែដល្របេទសជតិេយងីកំពុងមនសន្តិភព សន្តិសុខ 
និងសថិរភពនេយបយ ែដលជ្រគិះដ៏រងឹម ំ ៃនករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ នងិ្រសបេពលែដលតៃម្ល នងិ
កិត្តិយសរបស់្រស្តី្រតូវបនេលីកដេមកីង េ យ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស ករេលីកកមពស់សិទធ ថ នភព 
ជីវភព នៈ និងតួនទីរបស់្រស្តី ក៏ដូចជសុខុមលភពសងគម េ យេធ្វីករទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់
អំេពីហងិ េលី្រស្តី។ 

្របធនបទដ៏សំខន់ស្រមប់ទី  ៨ មនី េនឆន េំនះ ពតិជឆ្លុះបញជ ងំពីតថភព របស់កមពុជ 
ែដលែតងែតផ្តល់តៃម្លដល់្រស្តីកនុងករក ងសងគមជតិមួយ ្របកបេ យសុខសន្តិភព នងិវឌ នភពយូរ
អែង្វងរបស់សងគមជតិ េ យេធ្វីករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ េលី ល់ករងរ និងកររស់េន្របចៃំថង 
និងបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្តីកនុងករចូលរមួអភិវឌ ជតិ ជពិេសសករ្របគល់តំែណង និងតួនទី កនុង
ក្រមិតថន ក់ដកឹនរំបស់្របេទស។  
 
អងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត ី! 
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្រស្តីពិតជមនកររមួចំែណកដ៏សំខន់ កនុងករែស្វងរកសុខសន្តិភពស្រមប់្របេទស េ យចប់
ងំពីស្រងគ មេ កេលីកទី១ ្រស្តីេនជុំវញិពិភពេ កបនេធ្វីករតសូ៊មតិ ឱយមនករេ្របី្របស់កិចច

សនទន េ យសន្តិវធិី ជំនួសឱយអំេពីហងិ កនុងករេ ះ្រ យជេម្ល ះ។ ទនទឹមនងឹេនះ វបបធ៌ម      
សន្តិភព្រតូវបន បេ្រពះកនុងសងគម្រគួ រ និងកនុងសងគមជតិ េ យ រវត្តមន ៃន្រស្តីជម្ត យ ជីដូន 
និងបង្រសី ែដលជួយបង្ហ ត់បេ្រងៀនដល់កូនេចឱយេចះ្រស ញ់សន្តិភព និងចូលរមួចំែណកជពលរដ្ឋ
ល្អ កនុងកិចចអភិវឌ ន៍ជតិ េ យេធ្វីករ្របកបករងរ មជំនញេរៀងៗខ្លួន។ ជងេនះេទេទៀត ្រស្តីខ្លួន
ឯងយល់ចបស់ពី ផលវបិកជេ្រចីនរបស់្រស្តី និងេកមង្រសីរងេ្រគះ ែដលេកីតេចញពីអំេពីហងិ  
និងជេម្ល ះ្រប ប់ វុធ រមួទងំកររកី ល លៃនករេ្របី្របស់អំេពីហងិ ផ្លូវេភទ។  ្រស្តីេនេពលេនះ
បនបញជ កថ់ ករចំ យេលីេយធ និងករេធ្វីេយធនូបនីយកមម បនរមួចំែណកេធ្វឱីយមនវសិមភព
សងគមកន់ែតខ្ល ងំ េ យ៖ ទី១) បនបែង្វរថវកិទងំ យស្រមប់ករជួយ្រទ្រទង់សងគម េទេ្របីជ
ចំ យេលីេ្រគឿងសព្វ វុធ និង ទី២) បេងកីតឱយមននូវវបបធម៌េយធនិយម និង (៣) មិនបន
បញចូ លសេម្លងរបស់្រស្តីកនុងករសេ្រមចចិត្តកនុវវស័ិយ ធរណៈ ែដលនឱំយបត់បង់្របេយជន៍្រស្តី។ 

េ យែឡកេនកមពុជេយងី តៃម្ល្រស្តី្រតូវបនេលីកដេមកីង ងំពសីម័យបុរមបុ ណមក។ េទះជ
សងគមេយងីមន្របៃពណី និងទំេនៀមទម្ល ប់ខ្លះែដលឱយតៃម្ល្រស្តីទបជងបុរសក្តី ្រស្តីមនករេកៀបសងកត់
កនុងសិទធេ្រជីសេរសីគូ្រសករ ដូចជជំេនឿថ ”នំមិនធំជងនល” “្រសីៗបង្វិលច្រងក នមិនជុំ” កនុង្រសទប់
្របជពលរដ្ឋខ្លះក្ត ីក៏សងគមែខមរបន្របកន់យក នងិអនុវត្ត “ម ធិបេតយយ” េពលគឺឱយតៃម្ល្រស្តីជធំ នងិ
េគរពម ជងបី ។ េយងីមនទំេនៀមទម្ល ប់ដ៏ល្អ មួយគឺ បុរស្រតូវចូលស្តីដណ្តឹ ង្រស្តី និងមនជូនជំនូន
ដល់្រស្តី ចំែណក្រស្តីមនសិទធេ្រជីសេរសីបុរសែដលខ្លូនេពញចិត្ត។ 

ែតកនុងសម័យ ប៉ុលពត តៃម្ល្រស្តី្រតូវបនជន់ឈ្ល ីនិងបំផ្លិចបំផ្ល ញេចលទងំ្រសុង។ នរេីយងី្រតូវ
ពួកេពជឈឃដកប់សម្ល ប់ និងបងខិតបងខំឱយេធ្វីករធងន់ធងរដូចសត្វធតុ ្រពត់្របស់្រគួ រ ប្តី និងកូន និង
រស់េនេ យលំបកេវទន និងឈចឺបហួ់សពីករ ម ន។ 

េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧មក  ១៩៧៩ េ យ រគុណរណសិរ មគគី សេ្រងគ ះជតិ សន្តិភពកច៏ប់
េផ្តីមមនេឡងីវញិ េ យមនកិចច្រពមេ្រពៀងេនទី្រកុងប៉រសី ៃថងទី២៣ ែខតុ  ឆន ១ំ៩៩១ ែដលនឱំយ
មនករេបះេឆន តេនឆន ១ំ៩៩៣ េហយីទទួលបនសន្តិភពេពញេលញេនឆន ១ំ៩៩៨ មរយៈករ ក់
េចញនូវេគលនេយបយ ឈនះ ឈនះ ែដលផ្តួចេផ្តីមេ យ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន 
ែដលជ្របមុខដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ ត។  

ដូចែដលឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីបន្រជប្រ ប់េហយីថ េ្រកមករដឹកនដំ៏
ឈ្ល សៃវ្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្តចកតិ្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហ៊ុនែសន បនជ្រមុញករេលីកសទួយ
តៃម្ល្រស្តី និងសមភពែយនឌ័រ យ៉ងខ្ល ងំក្ល ។ 

កនុងេគលបំណងេលីកកពំស់តួនទី្រស្តី និងករេលីកកមពស់វបបធម៌អហងឹ  ជរ ្ឋ ភិបលបន 
និងកំពុងជំរុញឱយមនករចូលរមួពី្រគប់ ថ ប័ន រមួទងំបុរស ទងំ្រសី្ត េដីមបវីឌ នភពសងគមេឆព ះេទេលីក
កមពស់សិទធិ  ជីវភព នៈ តួនទី នងិករទទួល គ ល់សមតថភពរបស់្រស្តី ក៏ដូចជសុខុមលភពសងគម 
េ យេធ្វីករទប់ ក ត់ និងកត់បនថយអំេពីហងិ  និងេ ះ្រ យជេម្ល ះននេ យសន្តិវធិី។  
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ចំេពះ្រស្តីកនុងភពជអនកដឹកនវំញិ េនកមពុជេយងី មន្រស្តីជសមជិក រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ កនុង
អងគនីតិបញញត្ត។ិ ចំែណកកនុងអងគនីតិ្របតបិត្តិវញិ េយងីមន្រស្តីជសមជិក ជរ ្ឋ ភិបល កនុងតំែណងជ
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី អគគសវនករ រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ អគគនយក ្របធននយក ្ឋ ន 
។ល។ េលីសពីេនះេទេទៀត េនកនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ េយងីក៏មន្រស្តី ជនយឧត្តមេសនីយ ៍
ឧត្តមេសនីយ និងេនថន ក់េ្រកមជតិ ក៏មន្រស្តី ជភិបល អភិបលរង ជធនី-េខត្ត និងមនរហូតដល់
ថន ក់្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ ែដលកំពុងបំេពញតួនទី្របកបេ យភព្រសួច្រ វ និងករទទួលខុស្រតូវ
ខពស់ ចំេពះភរកិចច។ េ យែឡកកនុងវស័ិយឯកជន ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនបនក្ល យជ្របធន អគគនយក 
អនកចត់ករ និងជសហ្រគិនដ៏មនឥទធពិល។ សិស និសិត ជ្រស្តី ែដលកំពុងេរៀនក៏មនសមត្តភពពូែក 
និងឆ្ល តឈ្ល ស ៃវមិនចញ់សិស និសិតយបុរសេឡយី។ េហយីបចចុបបននមននិស តិ្រស្តីកន់ ែតេ្រចីនបន
ជប់ រូបករណ៍េទសិក េនបរេទស។ 

 

អងគពធិទីងំមូល 
េទះបីជ ថ នភព្រស្តីេនកមពុជ មនភពេជឿនេលឿនទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ រមួទងំ

ករព្រងឹងភពអង់ឤច របស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យ
បេណ្តី រៗ បែនថមេទៀត ែដលកនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងវសិ័យនេយបយ និងកនុង
វសិ័យេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិតេនេឡយី (២) វសិមភព េយនឌ័រេនមនេនេឡយីកនុងវស័ិយអប់រ ំ ជ
ពិេសសេនកនុងក្រមិតមធយមសិក ទុតយិភូមិ និងឧត្តមសិក  (៣) បញ្ហ សុខភព្រស្តី ឤ រូបតថមភ 
អ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យេនែតជបញ្ហ ្របឈមដ៏សំខន់ (៤) ករឆេបក្រស្តី ករជួញដូរផ្លូវេភទ និង
កររេំ ភបំពនេលី ងកយ្រស្តី េនែតមន និង (៥) ករេ ះ្រ យបញ្ហ រេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពី
ហងិ េលី្រស្តី និងកុមរ ី េទ មនីតិវធិីតុ ករ និងផ្លូវចបប់ នងិករផ្តល់េស ជួយជនរងេ្រគះ េនពុំ
ទន់បនល្អ និងមនភពយតឺយ៉វ។ល។ 

េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ទងំអស់េនះ  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វីករេប្តជញ ចិត្តជឱ រកិ កនុងកិចច
្របជុំ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល េនអងគករសហ្របជជតិ កលពីេពលថមីៗ  េដីមបសីេ្រមចេជគជ័យកន់
ែត្របេសីរេឡងីែថមេទៀត កនុងករងរសមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី និងេកមង្រសី។ 

 
អងគពធិទីងំមូល 

េឆ្ល តកនុងឱកសទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ខញុ ំសូមផ្ត េំផញសូីមឲយ្រស្តកីមពុជ្រតវូ ៖ 
 ្របកន់ខជ ប់ភពៃថ្លថនូរ និងកិត្តិយសជ្រស្តីឲយបនល្អ និងមនសីលធម៌រស់េន ្អ តស្អំ មន
ចរយិសុភព ប រ ែតមុងឺម៉ត់ េដីមបេីធ្វីជគំរូល្អដល់នរជីំនន់េ្រកយ ។ 

 ខិតខំបេងកីនសមតថភពជនំញ េដីមបកី ងខ្លួនេទអនគត និងមិន្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យឲយ
េពលេវ កន្លងេទ គម ន្របេយជន ៍ មរយៈបេងកីនករ នេសៀវេភ ព័ត៌មន និងបន្ត
ករសិក ។ 
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 ្រស្តីជម្រន្តី ជករ្រតូវេចះេ្របី្របស់េពលេវ ឲយបនល្អ ែបងែចកករទទួលខុស្រតូវេន
អងគភព និងកិចចករ្រគួ រផទ ល់ េដីមបធីនបនភពេជគជ័យកនុងករងរផង និង
សុភមងគលកនុង្រគួ រផង ។ 

 កនុងតួនទីជម្ត យ និងឧត្តមភរយិ ្រស្តី្ត្រតូវអប់រកូំនឲយខិតខំេរៀនសូ្រត ឲយេនឆង យពីេ្រគឿង
េញ ន និយយស្តី្រតូវ្របកបេ យករេគរព និងសីលធម៌ មិនហងិ  េជៀស ងពកយអសុរស 
េដីមបឲីយពួកេគក្ល យជកុលបុ្រត កុលធី ល្អ្របេសីររបស់សងគមជតិ េចះេគរពចបប់ ចបប់
ច ចរណ៍ េចះអត់ឱន អធយ្រស័យ ។ល។ 

 សូមជ្រមុញឲយខ្លឹម រ្របធនបទឆន េំនះ «្រស្តីេដីមបសីន្តិភព និងករអភិវឌ » ែ្របក្ល យេទ
ជ ម រតីអមតៈមិនេចះរងីសងួត េដីមបជី្រមុញឲយ្រស្តីបន្តខិតខំ្របឹងែ្របង កនុង្រកបខណ្ឌ  ៃដគូ
ករងរមិន ចខ្វះបនរបស់បុរសកនុងករែថរក សុខសន្តិភព និងអភិវឌ នស៍ងគមេសដ្ឋកិចច
កមពុជ្របកបេ យចីរភព។ 

 េនៃថងទី២៩ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០១៨ េនះ ្របេទសកមពុជនឹងមន្រពឹត្តិករណ៍សំខន់មួយេទៀត 
គឺករេបះេឆន ត ណត្តទ៦ី ៃនរដ្ឋសភជតិ ឆន ២ំ០១៨។ កនុងឱកសេនះ ្រស្តី្រតូវខិតខំចូល
រមួេឃសន និង្របកួត្របែជងជមួយបុរស កនុងករឈរេឈម ះជេបកខភព េហយីសូម
អេញជ ីញេទេបះេឆន តឲយបន្រគប់ៗគន ។ 

 យុវវយ័របស់េយងីនឹងខិតខេំ្រកបជញជក់យកចំេណះដឹង និងបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  េចៀស ង
ករេដីរផ្លូវខុស្របសចកពីសីលធម៌ ្របៃពណីទំេនៀមទំ ប ់នងិបន្តេដីរតួជសសរ្រទូងជតិ
ែដលចូលរមួយ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំ កនុងករធនបននូវសុខសន្តិភព ករអភិវឌ ឱយកន់ែត
្របេសីរេឡងី។  

    មុននងឹបញចប់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណជថមីម្តងេទៀត ចំេពះវត្តមនរបស់ ឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសី ទងំអស់ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងពិធីេនះ នងិសូមេកតសរេសីរយ៉ង្រជលេ្រជ 
ដល់្រកុមករងរេយនឌ័រ ម្រន្តី ជករ និងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ ជពិេសស សមជិក
សមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព នងិអភិវឌ ន៍ របស់្រកសួងេសដ្ឋកិចច នងិហរិញញវតថុ និង្រកសួងកិចចករ
នរ ី ្រពមទងំ ប ្ត ៃដគូអភិវឌ ន៍នន ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង និងគ្ំរទដល់ករសេ្រមចឱយបននូវ
សមភពេយនឌ័រេលី្រគប់ទិដ្ឋភពទងំអស់េនកមពុជ។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និង យុវវយ័ទងំអស់សូមជួប
្របទះែតនឹងេសចក្តីសុខ សុភមងគល នងិសេ្រមចបននូវេជគជ័យេលី្រគប់ភរកិចចករងរ។ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០១៨     131 

៣៨. ទិ អន្តរជតិនរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០១៨ េន្រកសងួ ទរពអ 
 

សនុទរកថ 
របសេ់ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
កនងុពិធី្របរពធទិ អន្តរជតិនរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០១៨ 
ៃថងអងគ រ ៍៦េ ច ែខផលគុន ឆន រំក នព្វស័ក ព.២៥៦១ ្រតូវនឹង 

ៃថងទី០៦ ែខមីន ឆន ២ំ០១៨ េម៉ង ៨:០០នទី្រពឹក 
េនទីស្តីករ្រកសួងទ.រ.ព.អ 

3 
គណៈអធបិត ីនិងអងគពធិទីងំមូល 

ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនជួបសំេណះ សំ លជមួយ ថន ក់
ដឹកន ំឯកឧត្តម េ កជទំវ រដ្ឋេលខធិករ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនុរដ្ឋេលខធិករ ឯកឧត្តម ទី្របកឹ
្រកសួង ឯកឧត្តម េ កជំទវ អគគនយក-អគគនយករង ៃនអគគនយក ្ឋ នទងំ ៣ ្របធននយក ្ឋ ន 
នយក-នយករងវទិយ ថ នជតិអធិករកិចច អនុ្របធននយក ្ឋ ន ្របធនករយិល័យ អនុ្របធន
ករយិល័យជ្រស្តី ម្រន្តី ជករជ្រស្តី ម្រន្តីជប់កចិចសនយជ្រស្តី សមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភពនិង
អភិវឌ ន៍ កនុងឱកសពិធអីបអរ ទរទិ អន្តរជតនិរ ី ៨ មីន ខួបេលីកទ ី ១០៧ ឆន ២ំ០១៨ េ្រកម
្របធនបទ “្រស្តីរមួគន ែថរក សន្តិភព េដីមបអីភិវឌ ជតិ” កនុង្រកសួងេយងីេនះ។ 

ទិ អន្តរជតនិរ ី៨មីន ជៃថងែដលសកលេ ករលឹំក អំពីវរីភព ៃនករតស៊ូរបស់នរេីនទូទងំ
សកលេ ក េដីមបទីមទរឲយមនករេលីកកមពស់ ថ នភព ជីវភព សិទធិេសរភីព នៈ តួនទី របស់
្រស្តីេនកនុងសងគម។ េហតុេនះេហយី បនជេរៀង ល់ឆន ្ំរបេទសនីមួយៗែតងែត្របរពធេធ្វី េ យេលីកយក
្របធនបទេផ ងៗទក់ទងនិង្រស្តី េដីមបអីបអរ ទរ និង ក់េចញជសកមមភពឲយ្រសបេទនឹង
បរកិរណ៍របស់្របេទសេរៀងៗខ្លួន។  

េ យែឡកស្រមប់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េយងីកប៏នេ្រជីសេរសីយក្របធនបទ  “្រស្តីរមួគន
ែថរក សន្តភិព េដីមបអីភិវឌ ជត”ិ ជ្របធនបទមួយ ែដលមនអតថនយ័យ៉ង្រជលេ្រជសំ ប់េយងី
ទងំអស់គន  េដីមបរីមួចំែណកេធ្វីឲយមនសន្តិភព សន្តិសុខ និងវឌ នភព យូរអែង្វងរបស់សងគមជតិ។ 
្របធនបទេនះេលីកេឡងី ចំេពលែដល្របេទសជតិេយងីកំពុងមនសន្តិភព សន្តិសុខ និងសថិរភព
នេយបយ ែដលជ្រគិះៃនករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ និង្រសបេពលែដលតៃម្ល នងិកតិ្តិយសរបស់្រស្តី្រតូវ
បនេលីកដេមកីង េ យ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស ករេលីកកមពស់សិទធ ថ នភព ជវីភព នៈ និង
តួនទីរបស់្រស្តី ក៏ដូចជសុខុមលភពសងគម េ យេធ្វីករទប់ ក ត់ និងលុបបំបត់អំេពីហងិ េលី្រស្តី 
្រពមទងំេ ះ្រ យជេម្ល ះននេ យសន្តិវធិី។ 

កន្លងមក ្រស្តីេយងីមន ន ៃដ និងសកមមភពេ្រចីន ស់ េ្រកមករឧបតថមភគ្ំរទ ដខ៏ពស់ខពស់ពី
ថន ក់ដឹកនកំពូំល រមួមនសេម្តច្របធន្រពឹទធសភ សេម្តច្របធនរដ្ឋសភ សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី 
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និងសេម្តចកតិ្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ្របធនកកបទ្រកហម ែដលេ កែតងែតផ្តល់ករគ្ំរទទងំ ម រតី ទងំ
សមភ រៈ កនុងករេលីកសទួយសិទធេសរភីព និងតួនទីនរ។ី  

ជក់ែស្តង េនកមពុជេយងីមន្រស្តីជសមជិករដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ សមជិក ជរ ្ឋ ភបិល កនុង
តំែណងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី អគគសវនករ រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ។ េលីសពីេនះេទ
េទៀត េនកនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ក៏មន្រស្តី ជនយឧត្តមេសនីយ ៍ឧត្តមេសនីយ និងថន ក់េ្រកមជតិ
ក៏មន្រស្តី ជភិបល អភបិលរង ជធនី-េខត្ត និងមនរហូតដល់ថន ក់្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ ែដលកំពុង 
បេំពញតួនទី្របកបេ យភព្រសួច្រ វ និងមនសិករទទួលខុស្រតូវខពស់ចំេពះភរកិចច។ េ យែឡក
កនុងវសិ័យឯកជន ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនបនក្ល យជ្របធន អគគនយក អនកចតក់រ និងជសហ្រគិនដ៏មន
ឥទធិពល។ សិស និស តិជ្រស្តី ែដលកំពុងេរៀនក៏មនសមត្តភពពូែក និងឆ្ល តឈ្ល សៃវមិនចញ់សិស
និសិត បុរសេឡយី។ េហយីមននិស តិ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនបនជប់ រូបករណ៍េទសិក េនបរេទស។ 

 
អងគពធិទីងំមូល 
 រយៈេពល៣៩ ឆន  ំេ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ឆន ១ំ៩៧៩ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ ្របកបេ យ
គតិបណ្ឌិ ត របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន  ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ បនេធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋរស់េន ្របកបេ យភពសុខដុមរមន កិត្តយិស និងេសចក្តីៃថ្លថនូរ មន
ជីវភពធូធរ នឹងមនសុខសន្តិភព សន្តិសុខ សុវត្តិភព និងករអភិវឌ ន៏យ៉ងពិត្របកដ។ ជមយួេនះ
ែដរ នរ្ីរតូវបនចត់ទុកថជកម្ល ងំចលករមួយយ៉ងរងឹម ំនិង្រតូវបនេលីកដេមកីងឱយមនឱកសចូលរមួ
ក ងសងគមជតិ ែថរក សុខសន្តិភព និង អភិវឌ ន៏ជតិផងែដរ។ 

ជករពិត ស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងីនេពលបចចុបបនន កំពុងមនករវឌ ន៍ល្អ្របេសីរេន
េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវស័ិយេសដ្ឋកិចច និងនេយបយករទូត។ ជក់ែស្តង កមពុជសេ្រមចបនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចខពស់ កនុងអ្រ មធយមភគ្របចឆំន ្ំរបមណ ៧ ភគរយ ្របកបេ យចិរភព មរយៈករអនុវត្ត
្របកបេ យ្របសិទធភព  និងភពស័កកសិទធិនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបកីំេណីន
ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប  ជពិេសស្រស្តីមនឱកសសិក េរៀនសូ្រត   
បេងកីនចំេណះដឹងនិងជំនញេ្រជ្រជះស្រមប់យកេទ្របកបករងរ និងមនមុខរបររកចំណូលស្រមប់
្រគួ រ។ េជគជ័យ ៃនករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ្រកុម្របឹក ឃុ/ំ សងក ត់អណិត្តទី៤ នងិករេបះេឆន ត
េ្រជីស ងំតំ ង្រពឹទធសភនិតិកលទី៤ កន្លងេទ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពតីម្ល ភព យុត្តធិម ៌ និង
លទធិ្របជធិបេតយយ េធ្វីឱយមជឈ ្ឋ នអន្តរជតិ និង្របេទសជេ្រចីនេលីសកលេ កទទួល គ ល់ គ្ំរទ 
និងអបអរ ទរ។ 
 សមិទធផលដធ៏ំេធងខងេលីេកីតេឡងី េ យ រ្របេទសេយងីមនសុខសន្តិភពេពញេលញ 
្របជពលរដ្ឋបនទទួលភពសុខ ន្ត និងសុភមងគលទូទងំ្របេទស។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន និង
កំពុងជ្រមុញឲយមនករេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តីេនកនុង្រគប់វស័ិយ រមួទងំករបេងកនីក នុវត្តភព
កនុងករទទួលបននូវចំេណះដឹង ជំនញេផ ងៗ  ែដលជលទធផល ករចូលរមួរបស់្រស្តី មនករេកីន
េឡងី ជលំ ប់ពីមួយឆន េំទ មួយឆន ទំងំបរមិណ និងគុណភព។ េនះជចនុំចគន្លឹះ ដម៏ន រៈសំខន់  
និងចបំច់បផុំតកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក និងឈនេទលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ ៃនអំេពីហងិ េឆព ះេទ
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បេងកីនេសចក្តីសុខចំេរនីដល់្របជជន្រគប់រូប ជពិេសស្រស្តី និងេដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ  អភិវឌ  
សងគម -េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 

េទះបីជ ថ នភព្រស្តីេនកមពុជ មនភពេជឿនេលឿនទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ រមួទងំ
ករព្រងឹងភពអង់ឤច របស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យ
បេណ្តី រៗបែនថមេទៀតែដលកនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងវសិ័យ ធរណៈ នេយបយ 
និងកនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិតេនេឡយី (២) វសិមភព េយនឌ័រេនមនេនេឡយីកនុងវសិ័យ
អប់រ ំ ជពិេសសេនកនុងក្រមិតមធយមសិក ទុតិយភូមិ នងិឧត្តមសិក  (៣) បញ្ហ សុខភព្រស្តី ឤ
រូបតថមភ អ្រ ្ល ប់របស់ម្ត យេនែតជបញ្ហ ្របឈមដសំ៏ខន់ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង្របេទសដៃទេនកនុង
តំបន ់(៤) ករឆេបក្រស្តី ករជួញដូរផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពនេលី ងកយ្រស្តី េនែតមន និង (៥) 
ករេ ះ្រ យបញ្ហ រេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរេីទ មនីតិវធិីតុ ករ និងផ្លូវ
ចបប់ នងិករផ្តល់េស ជួយជនរងេ្រគះ េនពុំទន់បនល្អ និងមនភពយតឺយ៉វ។ល។ 

េឆ្លីយតបេទនឹងបញ្ហ ទងំអស់េនះ  ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនេធ្វីករេប្តជញ ចិត្តជឱ រកិ កនុងកិចច
្របជុំ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបល េនអងគករសហ្របជជតិ កលពីេពលថមីៗ  េដមីបសីេ្រមចេជគជ័យកន់ែត
្របេសីរេឡងីែថមេទៀត កនុងករងរសមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចរបស់្រស្តី និងេកមង្រសី។ 

 
អងគពធិទីងំមូល 
 េឆ្ល តកនុងឱកសទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ខញុ ំសូមផ្ត េំផញសូីមឲយ្រស្តកីមពុជ្រតវូ ៖ 

 ្របកន់ខជ ប់ភពៃថ្លថនូរ និងកិត្តិយសជ្រស្តីឲយបនល្អ និងមនសីលធម៌រស់េន ្អ តស្អំ មន
ចរយិសុភព ប រ ែតមុងឺម៉ត់ េដីមបេីធ្វីជគំរូល្អដល់នរជីំនន់េ្រកយ ។ 

 ខិតខំបេងកីនសមតថភពជនំញ េដីមបកី ងខ្លួនេទអនគត និងមិន្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យ
ឲយេពលេវ កន្លងេទេ យគម នបនករ មរយៈបេងកីនករ នេសៀវេភ ព័ត៌មន និង
បន្តករសិក  ។ 

 ្រស្តីជម្រន្តី ជករ្រតូវេចះេ្របី្របស់េពលេវ ឲយបនល្អ ែបងែចកករទទួលខុស្រតូវេន
អងគភព និងកិចចករ្រគួ រផទ ល់ េដីមបធីនបនភពេជគជ័យកនុងករងរផង និង
សុភមងគលកនុង្រគួ រផង ។ 

 កនុងតួនទីជម្ត យ និងឧត្តមភរយិ ្រស្តី្ត្រតូវអប់រកូំនឲយខិតខំេរៀនសូ្រត ឲយេនឆង យពីេ្រគឿង
េញ ន និយយស្តី្រតូវ្របកបេ យករេគរព និងសីលធម៌ មិនហងិ  េជៀស ងពកយអសុរស 
េដីមបឲីយពួកេគក្ល យជកុលបុ្រត កុលធី ល្អ្របេសីររបស់សងគមជតិ េចះេគរពចបប់ ចបប់
ច ចរណ៍ េចះអត់ឱន អធយ្រស័យ ។ល។ 

 សូមជ្រមុញឲយខ្លមឹ រ្របធនបទឆន េំនះ «្រស្តីេដីមបសីន្តិភព និងករអភិវឌ » ែ្របក្ល យេទ
ជ ម រតីអមតៈមិនេចះរងីសងួត េដីមបជី្រមុញឲយ្រស្តីបន្តខិតខំ្របងឹែ្របងកនុង្រកបខណ្ឌ  ៃដគូ
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ករងរមិន ចខ្វះបនរបស់បុរសកនុងករែថរក សុខសន្តិភព និងអភិវឌ នស៍ងគមេសដ្ឋកិចច
កមពុជ្របកបេ យចីរភព។ 

 េនៃថងទី២៩ ែខកក្ត  ឆន ២ំ០១៨ េនះ ្របេទសកមពុជនឹងមន្រពឹត្តិករណ៍សំខន់មួយេទៀត 
គឺករេបះេឆន ត ណត្តទ៦ី ៃនរដ្ឋសភជតិ ឆន ២ំ០១៨។ កនុងឱកសេនះ ្រស្តី្រតូវខិតខំចូល
រមួេឃសន និង្របកួត្របែជងជមួយបុរស កនុងករឈរេឈម ះជេបកខភព េហយីសូម
អេញជ ីញេទេបះេឆន តឲយបន្រគប់ៗគន  ។ 

មុននឹងបញចប ់ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរដល់េ កជំទវ សុភ័គគ ថវ ី ្របធន្រកុមករងរេយនឌ័រ
្រកសួង រមួថន ក់ដឹកននំរទីងំអស់ ្រពមទងំម្រន្តី ជករនរកីនុង្រកសួងបនខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញករងរ 
សេ្រមចបនលទធផលយ៉ងេ្រចីនគួរជទីេមទនៈ។ ខញុ ំក៏សូមេកតសរេសីរថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករបុរស 
ែដលបនសហករនិងមន មគគីភពល្អជមួយនរ ី និងសូមេលីកទឹកចិត្តបន្តករ្របឹងែ្របងេនះឲយកន់
ែតសកមមេឡងីែថមេទៀត េដីមបរីមួចំែណកជមួយសងគមជតិ្រសបនឹង្របធនបទ «្រស្តីេដីមបសុីខសន្តិភព 
និងអភិវឌ » ។ 

ជទីបញចប់ សូមជូនពរចំេពះឯកឩត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់សូម្របកបែតនឹង
ពុទធពរ ៤ ្របករ គឺ  យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  និងពលៈ  កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៣៩. ពិធីបិទសននិបត្រកសងួវបបធម៌ និងវិចិ្រតសលិបៈ ឆន ២ំ០១៧-
២០១៨ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី
 ្រកសងួទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
តំ ងដខ៏ពង់ខពសស់េម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន 

នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ កនងុពធីិបិទសននិបតបូកសរបុ 
ករងរវបបធម៌ នងិវិចិ្រតសលិបៈ ឆន ២ំ០១៧ 
និងេលើកទសិេ ករងរស្រមប់ឆន ២ំ០១៨ 

( លសននិសីទចតុមមុខ ៃថងទី០៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៨) 

3 
- េ កជទំវ េភឿង សកុ  រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងវបបធម៌នងិវចិ្ិរតសលិបៈ ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ ជគណៈអធិបត ី! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រស ីជេភញ វកតិ្តយិស ! 
- សលិបករ សិលបករនិ ីនងិអងគសននបិតទងំមូល ជទេីម្រត ី! 
ៃថងេនះ  ខញុ ំពតិជមនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលង ែដលបនចូលរមួ ជរមួជអធិបតី កនុង

នមតំ ងរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជមួយឯកឧត្តម េ កជទំវ អស់េ ក េ ក្រសី កនុងពិធបីិទសននិបតបូកសរុបករងរ វបបធម៌ និង
វចិិ្រតសិលបៈឆន ២ំ០១៧ និងេលីកទិសេ ករងរស្រមប់ឆន ២ំ០១៨របស់្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រត
សិលបៈ  នេពលេនះ។  

កនុងនម សេម្តចេតេជ  នយករដ្ឋម្រន្តី ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់
ចំេពះថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃន្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈែដលបនខិតខំ្របឹង
ែ្របងបំេពញភរកិចច េដីមបបុីព្វេហតុវបបធម៌ជតិ ្របកបេ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់ និងទទួលបន
លទធផលជគួរជទីេមទនៈ ។  

មរបយករណ៍របស់េ កជំទវ រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ អងគសននិបតបន
េធ្វីករពិភក យ៉ងផុលផុសេទេលី្របធនបទនន ែដលពក់ព័នធនឹងសមតថកិចចរបស់្រកសួង ជ
លកខណៈៃផទកនុង សីុជេ្រម និង្រតង់ៗចំបញ្ហ  េ យឆ្លុះបញច ងំអំពីលទធផលជក់ែស្តងែដលបនអនុវត្ត
កន្លងមក បញ្ហ ្របឈម និងទិសេ ករងរស្រមប់អនុវត្តបន្តេនកនុងឆន ២ំ០១៨។  

ខញុ ំសូមអបអរ ទរចំេពះលទធផល ែដលអងគសននិបតេនះសេ្រមចបន និងចត់ទុកថលទធផល
ៃនកិចចពិភក េនះពិតជមន រសំខន់ ស់ កនុងករផ្តលជ់ធតុចូល ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករ
សកមមភពករងរ និងែផនករថវកិឱយមនសងគតិភព សំេ ែកលម្អករអនុវត្តករងរអភិរក  និងអភិវឌ             
វបបធម៌ជតិនឆន ខំងមុខ។ 
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េ កជទំវ ឯកឧត្តម អស់េ ក េ ក្រសី ! 
វបបធម៌គឺជដួង្រពលឹងជតិ ជអត្តសញញ ណជត ិ និងជេកសិក ៃនសងគម។ េបីវបបធម៌រលំ 

េនះជតិនឹងរ យ។ ប៉ុែន្តគួរឱយេ ក ្ត យ វសិ័យវបបធម៌ ក៏ដូចជវសិ័យេផ ងៗដៃទេទៀត្រតូវបន
បំផ្លិចបំផ្ល ញេសទីរែតទងំ្រសុងេ យរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត។ េ្រកយៃថងរេំ ះ៧ មក  
ឆន ១ំ៩៧៩ េយងីបនខិតខំក ង្របេទសេលី្រគប់វស័ិយពីបតៃដទេទ េហយីេនេពលេនះវរីៈសិលបករ-
សិលបករនិីេយងីែដលេនេសសសល់ពីករ ្ល ប់ បនខិតខំរមួគន ម្រគប់រូបភព និង ម្រគប់លទធភព 
េដីមបេី្រ ច្រសង់វសិ័យវបបធម៌ឱយរស់ នេឡងីវញិ។ ្រកុមសិលបៈរប ំ េ ខ ន និងត្រន្តី្រតូវបនបេងកីតេឡងី
េន ម្រគប់េខត្ត ្រកុង េហយី្រកុមសិលបៈទងំអស់បនសម័្រគចិត្តសែម្តងបេ្រមី្របជជន េ យពុំខ្ល ច
េនឿយហត់ និងពុំគិតពីផលកៃ្រមអ្វីេឡយី គឺទទួលបន្រតឹមែតម្ហូប រេនេពលសែម្តងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
ទងំអស់េនះ សបញជ កឱ់យេឃញីនូវករលះបង់ និងទំហទំឹកចតិ្ត្រស ញ់យ៉ង្រជលេ្រជរបស់បងប្អូន
សិលបករ សិលបករនិីចំេពះវបបធម៌ជតិ។ កររស់េឡងីវញិនូវេបតិកភណ្ឌ អរូបីយ៉ងឆប់រហ័សែបបេនះ 
ក៏េ យ រេបតិកភណ្ឌ អរូបី ផុសេចញពីចិត្ត និងបនដក់ជប់កនុងេបះដូងរបស់្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប។  

ខញុ ំក៏សូមយកឱកសេនះ សែម្តងនូវគរវភក្ដី និងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះសិលបករ 
សិលបករនីិចស់ទុំ ជ្រពឹទធ ចរយ វរៈសលិបករ-សិលបករនិី មរតកមនុស រស់ ែដលបនខិតខំេលីកសទួយ
វសិ័យសិលបៈវបបធម៌ជតិឱយរស់ នេឡងីវញិ និងមនកររកីចេ្រមីនជលំ ប់ដូចសព្វៃថងេនះ។ ែតពិតជ
គួរឲយេ ក ្ត យជពន់េពក បចចុបបននសិលបករ សិលបករនិីចស់ទំុមួយចំននួបន ចកេ កេយងីេនះ
េទេហយី ែតេ កបនបន ល់ទុកនូវ ន ៃដសិលបៈជេ្រចីនែដលជមរតកយ៉ង្របៃព ស្រមប់កមួយៗ
យុវសិលបករ-សិលបករនិី ្រតង្រ ប់ េដីមបអីភិវឌ ខ្លួនឲយក្ល យជសិលបករបន្តេវនដ៏េឆនីមេនៃថងអនគត។  

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏ឱ រកិេនះែដរ ខញុ ំសូមលំឱនកយ ចរចិត្តយ៉ងេ ម ះសម័្រគបំផុត េគរព
ដល់ដួងវញិញ ណកខនធ្រពឹទធ ចរយសិលបៈទងំអស់ែដលបន ចកេ កេយងីេនះេទ និងសូមបនេទ
េ យសុខកនុងសុគតិភពកុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 

ជងេនះេទេទៀត បចចុបបននេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌សំខន់ៗរបស់េយងី មិន្រតឹមែតជេកតនភណ្ឌ
របស់ជតិប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំ្រតូវបនចត់ទុកជធនធនេសដ្ឋកិចចមយួ្របកបេ យសក្ត នុពល
ខពស់ផងែដរ។ ជករពិត សមបត្តិវបបធម៌ដ៏សមបូរណ៍ែបបរបស់្របេទសេយងី ែដល្រតូវបនបន ល់ទុក
េ យបុព្វបុរសែខមរជេ្រចីនតំណមក បនចូលរមួចំែណកយ៉ងសំខន់កនុងករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម នងិ
ករកត់បនថយភព្រកី្រក ជពិេសស មរយៈេទសចរណ៍េបតិកភណ្ឌ នងិវបបធម៌ែដលជវសិ័យកំពុងមន
សនទុះយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េ យបននមំកនូវចំណូល ប់ពន់ នដុ ្ល រេទកនុងចរន្តេសដ្ឋកិចចជតិ។  

េ យេហតុេនះ ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្តចេតេជ 
នយករដ្ឋម្រន្តី បននិងកំពុងយកចិត្តទុក ក់ខពសច់ំេពះវស័ិយវបបធម៌ និងមនករគិតគូរយ៉ងចបស់
ស់កនុងករករពរ អភិរក  និងអភិវឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិ្របកបេ យចីរភព េ យឈរេលី

េគលករណ៍ «អភិរក េដីមបអីភិវឌ  និងអភវិឌ េលីមូល ្ឋ នអភិរក » សំេ ទញយក្របេយជន៍
សម្រសបស្រមប់ករអភិវឌ ្របេទសជតិនិងេផទរមរតកដ៏មនតៃម្លេនះដល់យុវជនជំនន់េ្រកយៗេទៀត។ 
          ករយកចិត្តទុក ក់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េនកនុងវសិ័យេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌     បនែស្តងេចញ ម
រយៈកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងជប់មិន ច ់ និងករ ក់េចញនូវេគលនេយបយេផ ងៗ េ យទទួលបន
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សមិទធផលយ៉ងេ្រចីនជបន្តបនទ ប់នេពលកន្លងមក និងបនែ្របក្ល យកមពុជែដលេគធ្ល ប់ គ ល់ថជ
លពិឃត មកជ្រពះ ជ ច្រក ៃនវបបធម៌ ជតួអងគមួយដ៏េលចេធ្ល េនេលីេវទិកេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក និងធ្ល ប់ទទួលបនេជគជ័យជេ្រចីនេលីករចួមកេហយី កនុងករេសនីសំុ ក់បញចូ លេបតិក
ភណ្ឌ វបបធមជ៌តិទងំរបូី និងអរូបីេទកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ករបស់អងគករយូេណសកូមនដូចជ ៖ 
រមណីយ ្ឋ នអងគរ  រប្ំរពះ ជ្រទពយ ឬរបកំបច់បុ ណែខមរ   េ ខ ន្រសេមលែសបកធំ   ្រប ទ
្រពះវ ិ រ ែលបងទញ្រព័្រត ចបុីដងែវង និងថមីៗេនះតំបន់្រប ទសំបូរៃ្រពគុក ។  

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ែដលដឹកនេំ យេ កជំទវ េភឿង 
សកុ  ជរដ្ឋម្រន្តី និងេ្រកមករចង្អុលបង្ហ ញផ្លូវពី ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកនរំបស់សេម្តចេតេជ 
នឹងទទួលេជគជ័យថមីៗែថមេទៀតកនុងករេសនីសុំ ក់បញចូ លសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិទងំរូបី និង
អរូបី ថមីៗែថមេទៀតេទកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ករបស់អងគករយូេណសកូ។ 

ទនទឹមនឹងសមទិធផលជេ្រចីន ែដលេយងីសេ្រមចបនេនកនុងវសិ័យវបបធម៌នេពលកន្លងមក េយងី
ក៏េនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនផងែដរ េ យេហតុថ ករែថរក  អភិរក  និងអភិវឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ 
គឺជកិចចករគម នទីបញចប ់ ្របកបេ យវ ិ លភពធំេធង ែដល្រតូវករនូវធនធនមនុស ្របកបេ យ
ចំេណះដឹងនិងជំនញពិត្របកដ ្រពមទងំឆនទៈ្រស ញ់ប្តូរផ្ត ច់។ ជងេនះេទេទៀត ទមទរនូវ
ករខិតខំ្របឹងែ្របងជប់ជ្របចពំី្រកសួង ថ បន័ពក់ព័នធ និងករចូលរមួយ៉ងសកមមពសីំ ក់ៃដគូ
អភិវឌ ជតិ-អន្តរជតិ វសិ័យឯកជន នងិម ជន្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ។  

ចប់ពីឆន ២ំ០១៧តេទឆន ខំងមុខ ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ្រតូវទទួល ៉ប់រងនូវអំែរក្រគប់
្រគងដឹកនំ ថ ប័នចំននួបួនែថមេទៀត( ជញ ធរអប  ជញ ធរជតិ្រពះវ ិ រ គណៈកមមករជតិ
យូេណសកូកមពុជ និងគណៈកមម ធិករជតិេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក) ែដលសុទធសឹងជ ថ ប័ន្រតូវមន
ទំនក់ទំនងល្អជមួយអន្តរជតិេដីមបធីនបននូវនិរន្តរភព នងិចីរភពករងរកនុងកិចចែថរក  ករពរ
េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិេយងី។  

អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី
បែនថមេលីអ្វីែដលអងគសននបិតបនពិភក  ខញុ ំសូមផ្តល់ជអនុ សន៍ខ្លះៗ ដូចខងេ្រកម៖ 
១-្រតូវបន្តជំរុញករបណ្តុ ះប ្ត ល និងអភិវឌ សមតថភពធនធនមនុស កនុងវសិ័យវបបធម៌ និង

វចិិ្រតសិលបៈ េ យយកចិត្តទុក កទ់ងំបរមិណនិងគុណភព ទងំេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃន កល
វទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ មធយមវចិិ្រតសិលបៈ និង វចិិ្រតសិលបៈភូមិភគ េដីមបសី្រមិត
ស្រមងំអនកបន្តេវន ពីកនុងចេំ មអនកែដលមនចំណង់ចំណូលចិត្ត និងមនេទពេកសលយសិលបៈ។ 

២-្រតូវបន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគង  និងករេរៀបចំតំបន់េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ រមណីយ ្ឋ នវបបធម៌និង
្របវត្តិ ្រស្ត ឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងីបែនថមេទៀត សំេ ែថរក អភិរក នូវមរតកវបបធម៌ដ៏មនតៃម្ល
របស់ជតិផង និងែ្របក្ល យជេគលេ េទសចរណ៍វបបធម៌ផង។ ករេរៀបចំតំបន់រមណីយ ្ឋ នវបបធម៌ឱយ
បនល្អ ក៏ ចេធ្វីឱយកមពុជក្ល យជទីកែន្លងស្រមប់ករថតែខ ភពយន្តអន្តរជតិផងែដរ។ 

៣-្រតូវបន្តព្រងឹងធនធនមនុស  ស្រមប់ករ្រគប់្រគង និងេលីកសទួយសកមមភពវបបធម៌ របស់
ជនជតិភគតិច និងជនជតិេដីមភគតិច និងែថរក ភពេផ ងគន  ៃនវបបធម៌សហគមជនជតិភគតចិ  
ជពិេសសេនសហគម មតំបន់ ច់្រសយល។ 
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៤-គួរជំរុញករបេងកីតមជឈមណ្ឌ លវបបធម៌េន ម ជធនី េខត្ត េដីមបបីង្ហ ញពី្របៃពណី ទំេនៀម
ទំ ប់ នងិរេបៀបរបបរស់េនរបស់្របជជនែខមរ ក៏ដូចជភពសមបូរណ៍ែបប ៃនវបបធម៌ែខមរ សំេ ផ ព្វ
ផ យ និងែចករែំលកចំេណះដឹងពីគន េទវញិេទមក ជពិេសសេនកនុង្រសទប់យុវជន។ គួរយកចិត្ត
ទុក ក់ដល់ករព្រងឹង  និងព្រងីកសកមមភពវបបធម៌េន មវត្ត ម  ដូចជចំេណះដងឹអំពីែលបង និង
រប្ំរបជ្របិយ ្របៃពណី និងសកមមភពវបបធម៌នន ពីេ្រពះទីវត្ត មបនេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ជ
មជឈមណ្ឌ ល ៃនករផ ព្វផ យ និងែថរក អភិរក វបបធម៌របស់ជតិ ងំពីយូរលង់ ស់មកេហយី។ 

៥-្រតូវបន្តយកចិត្តទុក កប់េងកីនករផលិត នងិករផ ព្វផ យផលិតផលវបបធម៌ សិលបៈ
ទស នីយភព សិលបៈសូនរូប និងសលិបៈសិបបកមម មរយៈករជំរុញករេរៀបចំមេ ្រសព ករ ងំ
ពិព័រណ៌ និងករបង្ហ ញ ន ៃដថមីឱយបនេ្រចីន ទងំក្រមិតជតិនងិអន្តរជតិ សំេ បេងកីតឱកសស្រមប់
ករផ្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន៍រ ងគន េទវញិេទមក បេងកីនគុណភព ន ៃដ និងផលិតផលសិលបៈវបបធម៌ឱយ
កន់ែតមនលកខណៈទក់ទញ និងមនគុណភព្របកួត្របែជងខ្ល ងំេឡងីៗ ។ ជមួយគន េនះ គួររះិរកវធិី
ជំរុញេលីកទឹកចិត្តដល់ករផលិតែខ ភពយន្ត និងសិលបៈែខមរទងំបរមិណ និងគុណភព កនុងេគលេ
កត់បនថយករនចូំលសិលបៈ និងភពយន្តបរេទស។  

៦-្រតូវបន្តយកចិត្តទុក កដ់ល់ករក ងបញជ ី រេពីភណ្ឌ  នងិេធ្វីែផនទីកំណត់ធនធនវបបធម៌ 
ពីេ្រពះករងរេនះមន រសំខន់ខ្ល ងំ ស់ មិន្រគន់ែតេដីមបដីឹងអំពសីក្ត នុពលវបបធម៌របស់ជតិ
ប៉ុេ ្ណ ះេទ ប៉ុែន្តែថមទងំជមូល ្ឋ នឯក រដ៏រងឹម ំ ស្រមប់ករទមទរយកមកវញិនូវវតថុបុ ណែដល
្រតូវបនលួច ឬច ចរេ យខុសចបប់ ។ 

៧-្រតូវបន្តសិក ្រ វ្រជវអំពីេបតកិភណ្ឌ វបបធម៌ទងំរូបី និងអរូបីែដលកំពុង្របឈមនឹងករបត់
បង់េដីមបចីង្រកងទុកជឯក រ ដូចជ មរយៈករសិក ្រ វ្រជវជលកខណៈវទិយ ្រស្ត និងករ្របែម
្របមូលព័ត៌មន ចំេណះដងឹ នងិចំេណះេធ្វីពី្រពឹទធ ចរយ ចស់ទុំ និងអនកមនចំេណះជនំញេ្រក្របព័នធ 
សំេ ែថរក អភិរក េបតិកភណ្ឌ ដ៏មនតៃម្លទងំេនះឱយបនគង់វង ។  

៨-្រតូវបន្តព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប់ និងក ងបទ ្ឋ ន
គតិយុត្តថមីែដលចបំច់បែនថមេទៀត េដីមបធីនដល់ករអភិរក  និងអភិវឌ វបបធម៌ជតិ្របកបេ យ
ចីរភព។ 

៩-កនុងកលៈេទសៈែដលវភិជន៍ថវកិរដ្ឋេនមនក្រមិត េហយីករងរមនទំហធំំេធង ្រកសួង្រតូវ
េធ្វីសនិទនកមម និងកណំតជ់ ទភិពនូវកមមវធិីករងររបស់ខ្លួន េហយីទនទឹមនងឹេនះ គួរបន្តស្វះែស្វងរក
កិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍ជតិនិងអន្តរជតិ អងគករ សមគម និងវសិ័យឯកជន សំេ
េកៀរគរករចូលរមួគ្ំរទកន់ែតសកមមបែនថមេទៀត ដូចែដល្រកសួងធ្ល ប់បនអនុវត្តកន្លងមក េ យឈរ
េលីេគលករណ៍ «រដ្ឋគ្ំរទ ៃដគូឯកជនជអនកអនុវត្ដ» ្រសប មេគលនេយបយជតិស្តីពីវសិ័យ
វបបធម៌។  

េ កជទំវ ឯកឧត្តម អស់េ ក េ ក្រសី ! 
ជថមីម្តងេទៀត កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះ

កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ថន ក់ដឹកន ំ នងិម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃន្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ 
្រពមទងំកររមួចំែណករបស់ប ្ត ្រកសួង ថ បន័ វសិ័យឯកជន និងៃដគូអភិវឌ ន៍ជតិ នងិអន្តរជតិ ជ
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ពិេសសអងគករយូេណសកូ កនុងបុព្វេហតុអភិរក  នងិអភិវឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ែខមរ។  ខញុកំ៏សូមសែម្តងនូវ
ករេកតសរេសីរដ៏េ ម ះ និងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះេ ក្រគូ អនក្រគូ ្រ ្ត ចរយ និង
្រពឹទធ ចរយសិលបៈវបបធម៌ទងំអស់ ែដលបនរមួចំែណកយ៉ងសកមមកនុងករបង្ហ ត់បេ្រងៀន េផទរចំេណះ
ជំនញដល់យុវជនែដលជអនកបន្តេវន និងសូមេលីកទឹកចិត្តឱយបន្តចលនេនះ តេទមុខេទៀត។ 

ជទីបញចប់  ខញុ ំសូមជូនពរេ កជំទវ  ឯកឧត្តម  អស់េ ក  េ ក្រសី ែដលបនអេញជ ីញចូល
រមួ កនុងសននបិតេនះទអំស់ សូមមនសុខភពល្អបរបូិរណ៍ទទលួបនេជគជ័យ្រគប់ភរកិចច និងមន
សុភមងគលកនុង្រកុម្រគួ រ។ 
 ខញុ ំសូម្របកសបិទសននិបតបូកសរុបករងរវបបធម៌ ឆន ២ំ០១៧ និងេលីកទិសេ ករងរឆន ំ
២០១៨ របស់្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ េន្រតឹមេពលេនះ។ 
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៤០. ពធិីបិទករស្ូរតគមពីរ លគ់ួរ នុលករមីេលើកទី២៧ និង
ករ្របឡងចមំត់េលើកទី១ ថន ក់ជតិ ឆន ២ំ០១៨ 
 

សនុទរកថ 
ជំទវ ែមន៉ សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  

រដ្ឋម្រន្តី ្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
តំ ងដ៏ខពង់ខពស ់

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  
នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ 

និង សេម្ដចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊នុ ៉ នី ហ៊ុនែសន 
កនងុពិធីបទិពីធីស្ូរតេលើកទី២៧និង្របឡងចមំត់េលើកទី១ 

គមពីរ លគួ់រ នុលករមី ថន ក់ជតិ ឆន ២ំ០១៨  
េនម៉សជិទ ល់ ្ហ គីរនី ភូមិកំពង់ែកស ឃុ្ំរតពងំសែងក ្រសុកទឹកឈូ េខត្តកំពត 

ៃថង ទិតយទី០៤ ែខមិន ឆន ២ំ០១៨ 

3 
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ សមជិក សមជិក ជរ ្ឋ ភិបល  
- េ កឧកញ៉ សុះ កំរុ ីចង ្វ ងៃនគណៈដឹកនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ 
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ និងអន្តរជតិ 
- ករ ីករអីះ បងប្អូន សនិកឥ ្ល ម ជទីេម្រតី ! 

ៃថងេនះ ខញុ ំពិតជមនេសចក្តីរកី យជអេនក េ យបនមកចូលរមួជថមីម្តងេទៀតជមួយឯកឧត្តម 
េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ អន្តរជតិ ករ ី ករអីះ សនកិឥ ្ល ម នងិ
បងប្អូនជនរមួជតិ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងពិធីសូ្រតគមពរី ល់គួរ នថន ក់ជតិ េលីកទី២៧ 
ឆន ២ំ០១៨ នេពលេនះ។ 

េនះជេលីកទី៨េហយី ែដលខញុ ំ្រតូវបនមកចូលរមួ កនុងនមជតំ ងដ៏ខពងខ់ពស់របស់ សេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្ដចកិត្តិ្រពឹទ្ឋ
បណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ ន ី ហ៊ុនែសន េនកនុងកមមវធិីបិទពិធីសូ្រតគមពីរគួ ៉ ន ជ្របៃពណីរបស់ សន
ឥ ្ល មកមពុជ េដីមបជីករផ្តល់នូវករេលីកទឹកចិត្តចេំពះគណៈដឹកនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ 
បងប្អូន សនិកឥ ្ល ម នងិករ-ីករអីះ។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល នងិ កនុងនមខញុផំទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរចំេពះ ឯកឧត្តម 
ហមឹ ែឆម េទសរដ្ឋម្រន្តីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធមមករនិង សន និងម្រន្តីេ្រកមឱ ទែដលបនសហករជមួយ 
គណៈដឹកនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ េរៀបចំពិធីេនះេឡងី ែដលបង្ហ ញពីករយកចិត្តទុក ក់
របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ចំេពះបងប្អូន សនិកឥ ្ល ម។ 
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ខញុ ំក៏សូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរផងែដរ ចំេពះេ កឧកញ៉ សុះ កំរុ ី ចង ្វ ងៃនគណៈ
ដឹកនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ ្រពមទងំថន ក់ដឹកនំ សនឥ ្ល ម ្រគបជ់ន់ថន ក់ ែដលបន
ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វីកររមួគន  កនុងករបេំពញតួនទីរបស់ខ្លួន រហូតសេ្រមចបននូវសមិទធផលជេ្រចីន
គួរឲយកត់សមគ ល់ ជូនសហគមន៍ឥ ្ល ម េដីមបរីមួចំែណកកនុងករអភិវឌ ្របេទសជតិ។ 

 
គណៈអធបិត ីនិង អងគពធិទីងំមូល !  

េយងីពិតជចងចបំនថ កមពុជបនឆ្លងកត់ករលំបក ស្រងគ ម របប្របល័យពូជ សន៍ និង
វនិសកមមជេ្រចីន កនុង្របវត្តិ ្រស្ត។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបចចុបបនន េ្រកមករដឹកនដំ៏្រតឹម្រតូវ និង្របកប
េ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន បន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណ េដីមប ី កំេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព ែដលកនុងេនះក៏បនេលីកដេមកីង
ករអភិវឌ ន៍ និងអភិរក វស័ិយ សនផងែដរ។ កមពុជបនែ្របក្ល យ ពី្របេទសបក់ែបក េខទចខទ  ំមកជ
្របេទសែដលមនកររកីចំេរនីេលី្រគប់វសិ័យ និងពី្របេទសែដល្រកី្រកបំផុតកនុងេ ក មកជ្របេទស
ែដលមនចំណូលមធយមកំរតិទប។ 

្របេទសកមពុជមនកំពុងរកី យ កនុងសន្តិភពេពញេលញ ែដលជមូល ្ឋ នអនុវត្តេគលករណ៍
សុខដុមកនុងសងគមជតិ។ ្របេទសជតិទងំមូលទទលួបននូវកររស់ នមនជីវតិបនទ ប់ពី ្រតូវកប់សម្ល ប់ 
សន្តិភពេពញេលញបនទ ប់ពីស្រងគ ម ុ ៃំរ ៉ភពសុខដុមរមនីយកមម បនទ បព់ី្រតូវសថតិកនុងភពតក់ស្លុត នងិ
ភ័យរនធត់ សិទធិនិងេសរភីពបនទ ប់ពី្រតូវជិះជន់ និងគបសងកត់ ភពល្អូនេល្អីន និងកក់េក្ដ កនុង្រគួ រេកីត
មន បនទ ប់ពីអំេពីហងិ និងពធ ជីវភព្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេលីកកមពស់ ធម៌ ថ៌ សន្រតូវបន
េលីកតេមកីង និងសងគមជតិកំពុងេបះពួយរកីចេ្រមីន េឆព ះេទកន់ភពេជឿនេលឿន និងវឌ នភព។ 

ខុសែប្លកពី្របេទសជេ្រចីនកនុងសកលេ ក ្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងី ពិតជមនភ័ព្វ
សំ ង នងិមនេមទនភពយ៉ងខ្ល ងំ េ យេហតុថ កនុង្របវត្តិ ្រស្ត ពីេដីម រហូតដល់បចចុបបនន មិន
ធ្ល ប់មនជេម្ល ះជតិ សន៍ ឬជេម្ល ះ សនេទ។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់រូប ទងំជនជតិភគេ្រចីន 
ជែខមរ និងជជនជតិេដីមភគតិចជេ្រចីន កនុងេនះ រូមមនបងប្អូនែខមរឥ ្ល មផងែដរេនះ រមួរស់ និង
្របស័យទក់ទងជមួយគន េ យសុខ ន្ត និងសនទិធ ន លមិនែដល្របកន់ពូជ សន៍ នងិ សនេនះ
េទ។ ្របជពលរដ្ឋេយងីែតង្របកន់យកនូវវបបធម៌សន្តិភព អហងិ  និងប្រងបួប្រងួមជតិ ែដលជបចច័យ
ដ៏ល្អស្រមប់ករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ។ 

ជេរៀង ល់ឆន  ំ ជរ ្ឋ ភិបលែដលមន្រកសួងធមមករនិង សន ជេសនធិករបនសហករ 
និងគ្ំរទចំេពះករជួបជុំគន របស់បងប្អូន សនិកឥ ្ល ម េដីមប្ីរបរព្វពិធី្របៃពណីេផ ងៗរបស់ សន
ឥ ្ល ម េនះគឺពិតជបង្ហ ញអំពីករយកចិត្តទុក ក ់ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលចំេពះ សនិកឥ ្ល មកមពុជ 
្រសប មេគលនេយបយសុខដុមជតិ ែដលមនសកមមភពយ៉ងផុលផុស និងស្រ ក់ស្រ ។ំ  

ខញុ ំក៏មនេមទនភពជមួយសហគមន៍ឥ ្ល មកមពុជផងែដរ ចំេពះលទធផល ៃនករចូលរមួសូ្រត
របស់ករ ី ករអីះ តំ ងឲយកមពុជេនេលីឆកអន្តរជតិកន្លងមក ែដលបនបង្ហ ញថ កមពុជពិតែមនជ
្របេទសតូចមន សនិកឥ ្ល មតចិតូចបផុំត កែ៏តងែតទទួលបនលទធផលល្អកនុងចំេ ម្របេទសធំៗ 
និងមន សនិកឥ ្ល មជេ្រចីន ែដលបនចូលរមួសូ្រត។  
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ខញុ ំក៏សូមេកតសរេសីរចំេពះេជគជ័យែដលទទួលបន និងសូមេកតសរេសីរ ដល់បងប្អូន
សនិកឥ ្ល មេនទូទងំ្របេទស ែដលបនខិតខំែថរក ្របៃពណីដ៏ល្អរបស់ខ្លួន ពិេសសករសូ្រតគមពីរ
ល់គួ ៉ នែដលមនកលំបក់បំផុត េន មសហគមន៍ នងិ ្រគួ រ។ ឆន េំនះក៏ដូចជឆន មុំនៗែដរ 

ខញុ ំបនឮសេម្លងសូ្រតដ៏ពីេ ះ ្របកបេ យសូរេសៀង្រគលួច ែដលេនះ គជឺលទធផលៃនករហ្វកឹ ត់ 
ពយយមេរៀនសូ្រត ្របកបេ យករអត់ធមត់ និង្របកបេ យេទពេកសលយ និងមនសិករខពស់ កនុង               
ករអភិរក ្របៃពណីជំេនឿ សនរបស់ខ្លួន។ កររក បននូវ្របៃពណី សន គឺជករបង្ហ ញអំពី
ភពសមបូរែបប ៃនវបបធមច៌្រមុះជតិ សន៍របស់្របេទសកមពុជេយងីផងែដរ េហយីក៏ជភស្តុ ងបង្ហ ញ
ថ េ្រកមករដកឹន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន, ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ
្របេទសែដលមនេសរភីពយ៉ងេពញេលញខងជំេនឿ សន និងមនសុខដុមនីយកមមៃន សន នងិ
ជនជតិផងែដរ។ 

ខញុ ំក៏មនេមទនភពេទៀតែដរ ែដលទស នទនរបស់ខញុ ំ ្រតូវបនពិធសូី្រតអនុវត្តេរៀង ល់ឆន  ំ
េ យ ក់េចញនូវ្របធនបទ ្រសបនងឹ ថ នភពនិងកលៈេទសៈៃន្របេទសជតិ និងអន្តរជតិ ែដល
ជ ទិ៍មន៖ “ សនឥ ្ល មនិងសុវតថិភពភូមិឃុ”ំ “យុវជននិងសងគម” “នគំន ងអំេពីល្អ ទប់ ក ត់
អំេពី ្រកក់” “ឥ ្ល មជ រសន្តិភព និងភពសុខដុម” “ឥ ្ល ម និងករអប់រ”ំ “ឥ ្ល ម និងនរ”ី េហយី
េនឆន េំនះ គឺេ្រកម្របធនបទ “ឥ ្ល ម និងសីលធម៌”  ។ 
គណៈអធបិត ីនិង អងគពធិទីងំមូល !  

្របធនបទឆន េំនះពិតជមនន័យ្រជលេ្រជែមន េ្រពះទក់ទងនឹងសីលធម ៌ ែដលជេសចក្តី
្រតូវករជចបំច់បំផុត ស្រមប់មនុស ជតិ និងសងគមជតិ ្រគប់្រសទប់វណ្ណៈ និង្រគប់ទិសទី េ្របៀបបន
េទនឹងសេម្ល កបំពក់ នងិេ្រគឿងអលងក រស្រមប់បិទបងំ ងកយ និងតុបែតងមនុស  េដីមបសីមរមយល្អ
្អ ត។ ម៉យងេទៀត ្របធនបទេនះ បនេឆ្លីយតបេទនងឹបរបិទសងគមេយងីបចចុបបនន ែដលកំពុង ជួប្របទះ

ករ្របឈមមួយចំនួន។ េយងីបនសេងកតេឃញីថ មនុស មួយចំនួនបនឱយតៃម្លេលីសមភ រៈ ជងចំេណះ
ដឹង និង សលីធម៌ ឬ ចនិយយថ ឱយតៃម្លេលីទ្រមង់ខងេ្រក ឬមុខមត់ ជងគុណភព សមតថភព 
រជតិ និង គុណធម៌។ 

មនុស មួយចំនួនបនឱយតៃម្ល និងេគរពអនកែដលមន្រទពយធន និងសមភ រៈ ជងអនកមន
ចំេណះដឹង មនបទពិេ ធន៍ មនគំនិតៃចន្របឌតិ េទពេកសលយ សីលធម៌ និងឧត្តមគតិ ភពជអនកដឹក
ន ំនិងគុណធម៌។  

មនអនកខ្លះ សុខចិត្តលះបង់កិត្តិយស េសចក្ដីៃថ្លថនូរ និងសីលធម៌ ពីេ្រពះែត្រទពយសមបត្តិនិង/ឬ
នៈ។ ចំែណកអនកខ្លះេទៀតេ យ រែតចង់រត់ មសមភ រនិយម សុខចតិ្តេធ្វីអំេពីមិនគបប ី ដូចជកប់

សម្ល ប់ ឆកប់្លន់ចូលរមួកនុងអំេពីេភវរកមម េដីមបមីហចិឆិ េ ភលន់។ សកមមភពទងំអស់េនះេកីតេឡងី
េ យ រែតមនុស ឱយតៃម្លេលីសមភ រៈ ឬចង់បនមុខមត់ នងិកិត្តិយសេនះឯង។ េពលខ្លះ មហចិឆិ
េ ភលន់ នងិភព្រជុលនិយម ចនឱំយមនេ្រគះថន ក់ដល់ជីវតិ ដល់្រគួ រ និងដល់សងគមផងែដរ។ 

មពិតេទ ក ្ត សមភ រៈ ទ្រមង់ខងេ្រក និង មុខមត់ មិនែមនមិនសំខន់េទ ពិតជក ្ត រមួផ ំ
មួយដ៏សំខន់ែដលេធ្វីឲយមនុស មនតៃម្លេពញេលញេឡយី។ ដូេចនះមនុស មនិ្រតូវេមលីរលំងកិត្តិយស 
ចំេណះដឹង បទពិេ ធន ៍សមតថភព សីលធម៌ គុណធម៌ ែដលជសនូលេឡយី។ 
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សីលធម៌ គឺជកបួនចបប់ស្រមប់ែណនមំនុស ឲយល្អ អមេទេ យកយ ច ចិត្តគនំិត។ 
សុជីវធម៌គឺសំេ េទេលីចបប់អប់រខំ្លួន េដីមបរីក ដំេណីរជីវតិឲយ្របៃពសមសួន។ រឯីគុណធម៌ គឺជដំេណីរ
្រប្រពឹត្តនូវអំេពីល្អរបស់មនុស េទចំេពះពលរដ្ឋដៃទេទៀតកនុងសងគម ដូចជ សងគម្រគួ រ សងគមករងរ 
សងគមជតិ ជេដីម។ល។ 

 
គណៈអធបិត ីនិង អងគពធិទីងំមូល !  

ខញុ ំគិតថ សន ក៏ដូច សន ែដរ ពិតមិន ចកត់ផ្ដ ច់ពីសងគមបនេទ។ សន
ជករ្រគប់្រគង រមមណ៍នងិជំេនឿ រឯីសងគមគឺជករ្រគប់្រគងជីវតិនិងកររស់េន។ េហតុេនះ្រតឹមែតធម៌
ថ៌ សន េទះបីល្អឥតេខច ះយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនែតមិនទន់្រគប់្រគន់ែដរ ្របសិនេបីមនុស ែដល

ដឹកនសំងគមេនះ គម នសីលធម៌ និងគុណធម៌្រគប់្រគន់េទេនះ។ 
ទក់ទងនឹង្របធនបទពធិសូី្រត“ឥ ្ល ម និងសីលធម៌” ខញុ ំសូមចូលរមួចំែណកកនុងករែចករែំលក

នូវទស នទន ែដលខញុ ំសូមផ្តល់អនុ សន៍ ដូចតេទ៖  
១.ទក់ទងនងឹសីលធម៌ ខញុ ំគិតថ សហគមន៍ឥ ្ល មេនកមពុជ គួរេលីកេឡងី និងផ ព្វផ យពី

ខ្លឹម ររបស់គមពីរ ល់គួរ នុលករមី ែដល ជមូល ្ឋ ន្រគឹះ ៃនេគលករណ៍របស់ សនឥ ្ល ម 
ែដលបនយកចិត្តទុក ក់ ផ្ដល់ករេលីកដេមកីងសីលធម៌ ជពិេសសកនុងឥ ្ល មបរស័ិទ េដីមបរីស់េនែស្វង
រកសុភមងគល និងវឌ នភពកនុងជីវតិ។  

២.ចំេពះ្រគូែខមរឥ ្ល ម ទងំកនុង នងិេ្រក្រកបខណ្ឌ របស់រដ្ឋ ែដលជអនកទទួលមរតកពពីយករ ី
គបបី ងំខ្លួនជអនក ងគំរូដ៏ល្អ មនសីលធម៌ ្អ តស្អំេនកនុងករងរែដលពក់ព័នធនងឹនរេីនះ ដូច
ខ្លឹម រែដលមនែចងមូល ្ឋ ន្រគឹះ ៃន សនឥ ្ល ម ែដលមនែចងកនុងគមពីរ ល់គួរ ន និងគន្លងធម៌
របស់ពយករមី ម៉ំត់ ែដលបនបន ល់ទុកជមរតកទុនស្រមប់ករអនុវត្ត ករអប់រ ំ ករផ ព្វផ យ 
ករេធ្វីជគំរូល្អដល់សហគម។ 

៣.ចំេពះជ័យ ភី ករ ីករអីះ ែដលបនជប់ជេ្រមីសេទចូលរមួសូ្រតេនេលីឆកអន្តរជតិ សូម
ចងចកំនុងចតិ្តជនិចចថ ប្អូនៗជតំ ងឲយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជមុខមត់របស់្របេទសជតិ ដូេចនះ
សូមរក ឲយបននូវេសចក្តីៃថ្លថនូរ នងិសីលធម៌ ្អ តស្អំេធ្វីទំនក់ទំនងល្អជមួយអនកចូលរមួ ែដលជករ ី
ករអីះ និងអនកចត់ែចង ពី្របេទសមច ស់ផទះ និង្របេទសនន ែដលបនចូលរមួ េដីមបជីបេងកីត
ទំនក់ទំនងល្អ និងរតិចណំងមិត្តភព។ 

ជថមីម្តងេទៀត ខញុ ំសូមសែម្តងនូវេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនមកចូលរមួកនុងកមមវធិបីទិៃន
ពិធីសូ្រតនឆន េំនះ និង សូម្របសិទធិពរជូនឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង
កញញ  ថន កដ់កឹន ំ ្រគប់ថន ក់ ករ ី ករអីះ បងប្អូន សនិកឥ ្ល ម ្រពមទងំអងគពិធីទងំមូល សូម្របកប
េ យេសចក្តីសុខ សុភមងគល និង សេ្រមចបន នូវជយ័ជំនះ្រគបភ់រកិចច។ និងសូមឲយបរមី ៃនពិធីសូ្រត
គមពីរ ល់គួរ នុលករមីឆន េំនះនឹងនមំកជូន ្ល មកមពុជ នូវសីលធម៌ល្អ្រគប់យ៉ងនិង្រគបេ់ពលេវ ។ 
 ខញុ ំសូម្របកសបិទពិធីសូ្រត ល់គួរ នេលីកទី២៧ ចប់ពីេពលេនះតេទ  ។  
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៤១. ទិ ជតិអំ ន ១១ មីន ២០១៨ 
 

្រប សនស៍េំណះសំ លរបស ់
េ កជំទវ ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
កនុងករ្របរពធទិ ជតិអំ ន ១១ មីន ២០១៨ 

3 
- សូម្រកប ថ្វ យបងគំ្រពះេថ នុេថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ! 
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីេភញ វកិត្តិយសជតិ និងអន្តរជតិជទីេម្រតី !  
- ប្អូនៗសិស នុសិស  និស តិ េ ក្រគូ អនក្រគូទងំអស់ជទី ប់ ន !  
ៃថងេនះ ខញុ ំ្រពះករុ  ខញុ ំពិតជមនកិត្តយស និងក្តីរេំភីបរកី យជអេនកកបបករេ យបនចូល

រមួ ជអធិបតកីនុងករ្របរពធទិ ជតិអំ ន ១១ មីន ២០១៨។ ជបឋម ខញុ ំសូមសែម្តងករអបអរ ទរ
ចំេពះករេរៀបចំបេងកីតឱយមនទិ េនះ េដីមបជំីរុញ ម រតី្របជពលរដ្ឋកមពុជ ឱយបេងកីនករចប់ រមមណ៍
ចំេពះករ ន បេងកីតទម្ល ប់ ន និងបេងកីនករែតងនិពនធ។ 

បចចុបបនន េ យ រមនករេកីនេឡងីៃនសមភ រៈទំេនីប ជពិេសសកំពយូទ័រ ទូរស័ពទៃដទំេនីប 
បេចចកវទិយពត័៌មន និងប ្ត ញសងគម ្របជជនេយងី ជពិេសសយុវវយ័ជេ្រចីន បននិយមករេលង
េហគម និង្រប្រស័យទក់ទងគន  ឬ ែឆត (Chat) មទូរស័ពទៃដេ យែលងសូវនិយមអំ ន។ េហតុេនះ 
ទិ ជតិអំ នពិតជមន្របេយជន៍ចំេពះសភពករណ៍បចចុបបនន។ 

េយង មរបយករណ៍វឌ នភពៃនករេរៀបចំ្របរពធទិ ជតិអំ នឆន ២ំ០១៦ដល់ឆន ២ំ០១៨ 
និងទិសេ ករងរបន្ដ ែដលែថ្លងេ យ ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ ហង់ ជួន រ ៉ុន រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំ 
យុវជន និងកី  ងនម ជរ ្ឋ ភិបល និង ងនមនងខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសំែដងករេកតសរេសីរ
េ យេ ម ះចំេពះ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងយកចិត្តទុក ក់ និងមន
ទំនួលខុស្រតូវខពស់ កនុងករចូលរមួកំែណទ្រមង់របស់វស័ិយអប់រជំគន្លឹះចំនួន៨ចំណុច ស្រមប់ឆន ំ
២០១៣-២០១៥ និង១៥ចំណុចស្រមបឆ់ន ២ំ០១៦-២០១៨ ឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី និងទទលួបន
េជគជ័យជបន្តបនទ ប់។ ករបេងកីតទិ ជតិអំ ន ជក ្ត ចបំច់បំផុត េដីមបេីលីកកមពស់វបបធម៌ ន 
និងបណ្ដុ ះទម្ល ប់ នេពញមួយជីវតិដល់សិស  និស តិ និង្របជពលរដ្ឋកមពុជ។ 

នងខញុ ំមនេមទនភពៃ្រកែលង េ យ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជបនសេ្រមចេ្រជីសេរសីយកៃថងទី ១១ 
ែខមីន ែដលជៃថងែខកំេណីតរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជជួន ត េដីមប្ីរបរពធទិ ជតិអំ នេនះ និង
សូមេគរពដឹងគុណចំេពះវរីភពរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ ែដលបនខិតខតំស៊ូ ពុះពរ ែថរក  នងិ
ករពរមរតកវបបធម៌អក រ ្រស្តែខមរពី និគមនិយមប ងំ។ 

កនុងឱកស្របរពធទិ ជតិអំ នេលីកទី៣េនះ សថតិេ្រកម្របធនបទ “អំ នជកំណប់វជិជ
ម ល” អមជមួយពកយេ ្ល កមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 

 អំ នេដីមបបីណ្តុ ះទម្ល បេ់រៀនេពញមួយជីវតិ 
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 អំ នេលីកកមពស់អត្តសញញ ណជត ិ
 អំ នៃថងេនះ ស្រមប់ៃថងែស្អក 
 អំ នជ្របភពៃន្រទពយមិនេចះរងីសងួត 
 អំ នជវឌ នភពៃនវជិជ  
 អំ នជគន្លឹះៃនចំេណះដឹង 
 នេ្រចីនេកីនចំេណះ 
 អំ នេលីកតេមកីងវបបធម៌ជតិ 
 អំ នជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនចំេណះវជិជ  
 វបបធម៌ ន ជេ្រគឿងអលងក ររបស់មនុសយទូេទ 
មរយៈលទធផលករងរកន្លងមកេនះ េយងីសេងកតេឃញីថ ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី  បន្ដ

្របឹងែ្របងជំរុញ និងេលីកកមពស់តួនទីអំ នកនុងវស័ិយអប់រ ំ ្រពមទងំព្រងីកវ ិ លភពឱយបនទួលំ
ទូ យេនទូទងំ្របេទស។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះនងខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន 
និងកី  ែដលបនសហករ ជមួយ ថ ប័នពក់ពន័ធ និងៃដគូអភិវឌ ន៍នន ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង
យកអស់កម្ល ងំកយ ្របជញ  កនុងករចូលរមួ្របរពធទិ េនះេរៀង ល់ឆន ្ំរបកបេ យភពអធិកអធម។ សូម
ឱយ ម រតី១១ មីន េនះសថិតេនជអមតៈ ដល់្របជជនកមពុជ េដីមបរីមួចំែណកអភិរក អក រ ្រស្តជតិ 
និងរក មរតវបបធម៌ អរយិធម៌ជតិ ឱយសថិតេនគង់វង យូរអែង្វង។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

េ្រកមករដឹងនដំ៏ឈ្ល សៃវ និង្របកបេ យបញញ ញណរបស់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហុ៊ន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មនភពរកីចេ្រមីន និងអភិវឌ េលី្រគប់វសិ័យទងំ
អស់ ជពិេសសវស័ិយអប់រ ំ  ែដលទទួលបនលទធផលគួរជទីេមទនទងំបរមិណ និងគុណភព។ 
េជគជ័យទងំេនះបនឆ្លុះបញច ងំពីភពរងឹម ំ ៃនសន្តិភព សន្តិសុខ ធរណ: និងសថិរភព        
នេយបយ។ ប៉ុែន្តករវវិឌ យ៉ងឆប់រហ័សៃនេសដ្ឋកិចច សងគម នងិបេចចកវទិយ បនទមទរឱយេយងីខិតខំ
បន្តែកលម្អ និងព្រងងឹគុណភពអប់របំែនថមេទៀត សំេ ឈនេទសេ្រមចបនេ យេជគជ័យនូវ
យុទធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ដូេចនះករពិនិតយេមីលេឡងីវញិ ករព្រងឹង និងករបណ្តុ ះ
ប ្ត លសមតថភព គុណភពៃនធនធនមនុស  េលី្រគប់វស័ិយគឺជភពចបំច់ ែដល្រកសួងនីមួយៗ
្រតូវយកចិត្តទុក ក់សំេ េធ្វីយ៉ង ធននូវគុណភព និងសមតថភពរបស់ម្រន្តី្រគប់លំ ប់ថន ក់ ទងំ
និស តិ សិស នុសិស ្រគប់ក្រមិត និងពលរដ្ឋទូេទឱយេគមនចំេណះដងឹទូលំទូ យ មរយៈករបណ្ដុ ះ
ទម្ល ប់ នេពញមួយជីវតិ។ េដីមបពី្រងឹងសមតថភពចំេណះដឹងទូេទជំនញឯកេទស និងភ បរេទស 
ជមេធយបយផ្ល ស់ប្តូរព័ត៌មន និងបទពិេ ធន ៍ ឱយបនទូលំទូ យទងំកនុង និងេ្រក្របេទស ជ
ករេឆ្លីយតបេទនឹងយុទធ ្រស្ត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។ 
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ចំេពះមុខ េដីមបអីភិវឌ ធនធនមនុស  ្របកបេទេ យគុណភព  និងគុណធម៌ េលី្រគបែ់ផនក 
េដីមបរីមួចំែណកក ងសងគមកមពុជឱយរកីចេ្រមីន ែផ្អកេលីចំេណះដឹង និងចំេណះេធ្វី ជមូល ្ឋ នឱយកន់
ែតល្អ្របេសីរេឡងី ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និងកី ្រតូវបន្តអនុវត្តដូចខងេ្រកម៖  

ទី១. េសនីសុំេគលករណ៍េទ ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបពីិនិតយលទធភព ក់បញចូ លទិ ជតិអំ ន ១១ 
មីន េទកនុង្របតិទិនបុណយជតិស្រមប់ឆន ខំងមុខជបន្តបនទ ប់។ 

ទី២. េរៀបចំ ចរែណន ំ ដល់្រគប់ ថ ប័នជតិ អន្តរជតិ ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ និងឯកជន 
ជំរុញឱយអនុវត្តទិ ជតិអំ  ១១ មីន ្របកបេ យ្របសិទធភពខពស់។ 

ទី៣.សហករជមួយ ថ ប័ននន និងៃដគូអភិវឌ ្របរពធទិ ជតិអំ ន នឆន បំន្តបនទ បឱ់យបន
ទូលំទូ យដល់្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ 

ទី៤.ជំរុញនិងេលីកកមពស់ករែតងនិពនធឱយកន់ែតផុលផុស ្រពមទងំបេងកីត ន ៃដបនេ្រចីន
្របេភទ ស្រមប់អនក ន្រគប់    វយ័ និងផគត់ផគង់េសៀវេភសិក ឱយបនសមបូរែបបទងំេន ម្រគឹះ ថ ន
ធរណៈ និងឯកជន េដីមបជីមូល ្ឋ នៃនករចប់យកគំនិតល្ៗអ  និងចំេណះដឹងសំខន់ៗែដលពួកេគ

្រតូវករ។ 

អងគពធិទីងំមូល 

ជថមីម្ដងេទៀត នងខញុ ំសូមអំពវនវដល់ េ ក េ ក្រសីតំ ងឱយៃដគូអភិវឌ ន៍ និង 
សបបុរសជនទងំអស់សូមសហករជមួយ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី បន្ត្របៃពណីែចករែំលកជួយ
ឧបតថមភគ្ំរទដល់ករ្របរពធទិ ជតិអំ ន ១១ មីន េ យបេងកីតឱយមនកមមវធិីកន់ែតសមបូរែបប 
្របកបេ យគុណភព នងិ្របសិទធភព ្រពមទងំមនភពអធិកអធម ។ 

េនទីបញជប់ ជមួយនងឹករអបអរ ទរ ស្រមប់វឌ នភព ៃនទិ ជតិអំ ន ក៏ដូចជ
អបអរ ទរ ចំេពះជ័យ ភីែផនក ន សមូតកំ ពយ និងែតងនិពនធ និងអបអរ ទរជមួយ
នឹង្រកុម្រគួ រែដលទទួលបនជ័យ ភី ខញុ ំ្រពះករុ នងខញុ ំ សូម្របេគនពរ ចំេពះ្រពះេតជ្រពះគុណ 
្រពះសងឃ្រគប់្រពះអងគ ជូនពរចំេពះ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី នងកញញ  សូម្របកប
េ យពុទធពរ និងពរទងំ្រប្ំរបករ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងបដិភណៈ កុបំីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី៕ 
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៤២.ពិធីេបើកសននិបត្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 
និងអធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-២០១៩ 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
កនងុពិធីេបើកសននិបត្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ នងិអធិករកចិច 

ឆន ២ំ០១៨-២០១៩  
ស ្ឋ គរ សខុភនំេពញ ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី៤ ែខេម  ឆន  ំ២០១៩ 

8 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសី កនុងពិធីេបីកសននិបត្របចឆំន  ំ ២០១៨- ២០១៩ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ -
្រពឹទធសភ និងអធិករកិចចនេពលេនះ។ សននិបតេនះមនេគលបំណង្រតួតពនិិតយ យតៃម្ល និងបូក
សរុបលទធផលករងរែដល្រកសួងសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៨កន្លងមក េ យេលីកេឡងីពីករ្របឈម
នន និងផ្ល ស់ប្តូរេយបល់ េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមទងំេនះ េហយី ក់េចញនូវវធិនករណ៍ និង
ទិសេ ថមីៗ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០១៩ េដីមបសីេ្រមចបនលទធផលដូចែដល្រកសួងបន ក់េចញ 
និងេដីមបអីនុវត្ត មភរកិចច ែផនករ និងយុទធ ្រស្តែដល ជរ ្ឋ ភិបលត្រមូវឱយ្រកសួងបំេពញ។ 

ពិធីដ៏អធកិអធមេនះ មនករចូលរមួពីសំ ក់ថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទងំេន ថន ក់
ក ្ត ល ទងំថន ក់ ជធនី េខត្ត និងឯកឧត្តម េ កជំទវ ជេភញ វកិត្តិយសែដលអេញជ ីញមកពី ថ ប័នរដ្ឋ
េផ ងៗជេ្រចីនផងែដរ។ ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លងអំណរគុណ និងសូម ្វ គមយ៉ងកក់េក្ត  
ចំេពះឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់ែដលមនវត្តមននេពលេនះ។ 

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកចិច និងប ្ត
្រកសួង- ថ បន័ ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដលបនខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបី
បំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ្ីរបជជន េលីវសិ័យករងរទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយ
រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរ ផ ព្វផ យចបប់ ករងរអធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន 
េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដលជឧត្តម្របេយជន៍របស់សងគមជតិទងំមូល។ 
 
អងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

ខញុ ំសូមរលឹំកបន្តិច ពី្របវត្តិ របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច។ េ្រកយ
ពីករេបះេឆន តសកលឆន ១ំ៩៩៣ ជរ ្ឋ ភិបលច្រមុះ កនុងនីតកិលទី ១ ៃនរដ្ឋសភ (១៩៩៣-១៩៩៨) 
ថ ប័នទទួលបនទុកទំនកទ់នំងរដ្ឋសភ និង ថ ប័នទទួលបនទុកអធកិរកិចចជ ថ ប័នពីរ ច់ពីគន  “រដ្ឋេលខ-

ធិករ ្ឋ នទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ” ជ ថ ប័នមយួ និង “អគគេលខធិករ ្ឋ នអធិករកិចច” ជ ថ បន័
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មួយេទៀត។ ថ ប័នទងំពរី សថិតេ្រកមចំណុះទីស្តកីរគណៈរដ្ឋម្រន្តីដូចគន ។ េ្រកយមកេនឆន  ំ ១៩៩៩ 
ថ ប័នទងំពីរខងេលី ្រតូវបន្រចបច់បញចូ លគន េទជ “្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ- ្រពឹទធសភ 

និងអធិករកចិច” ែដលកំពុងដំេណីរកររហូតមកដល់សព្វៃថង។ 
្រកសួងមនភរកិចច ដឹកន្ំរគប់្រគង ស្រមបស្រមួល េធ្វីទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 

និងេធ្វីអធិករកិចច េលី្រគប់វសិ័យកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េបសកកមមចំបងរបស់្រកសួង គឺ ម ន
ករអនុវត្តចបប់ ទប់ ក ត់អេំពីពុករលួយ ភពអយុត្តិធម៌កនុងសងគម និងកររេំ ភបំពនេ យេ្របីអំ ច 
េដីមបបីំេរ្ីរបេយជន៍បុគគល និងបក ពួក ្រគួ រ និងករពរសិទធរបស់ពលរដ្ឋ េពលគឺព្រងឹងអភិបលកិចច
ល្អ ែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង្របសិទធភព របស់
ជរ ្ឋ ភិបលែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ។ 

ដូេចនះ ករងរសំខន់ទី ១ របស់្រកសួងគឺ ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ ែដល្រកសួង
មនភរកិចចស្រមបស្រមួល េធ្វីទំនកទ់ំនងរ ង ជរ ្ឋ ភិបល ជមួយ ថ ប័នរដ្ឋសភ នងិ្រពឹទធសភ និង
ចូលរមួ ក់ែតងចបប់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តននរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េលីកកមពស់ករយល់ដងឹពីចបប់ 
និងករអនុវត្តន៍ចបប់ េ យេធ្វីករផ ព្វផ យចបប់យ៉ងទូលំទូ យ ជូនដល់្របជពលរដ្ឋេនទូទងំ
្របេទសឱយបនយល់ដឹង។ េ្រកពីករងរខងេលី ្រកុមករងរ្រកសួងបនចុះេទដល់្រគប់ េខត្ត ្រកុង 
្រសុក ទី្របជុំជន ជនបទ ច់្រសយល និងសហគមន៍នន េដីមបេីបីកេវទិក ធរណៈ អប់រ ំ
ផ ព្វផ យចបប់ េធ្វីករ ទ បសទង់មត ិ េដីមបែីស្វងយល់ពីទុកខលំបករបស់្របជពលរដ្ឋ ផ ព្វផ យ ល់
អនុ សន៍ ដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ថន ក់ដឹកន ំ ពិេសសកមមវធិីនេយបយ ែផនករ នងិយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ 
ជូនដល់្របជពលរដ្ឋ េហយីពនំនូំវសំណូមពររបស់្របជពលរដ្ឋ ជូន ជរ ្ឋ ភបិលេដីមបេី ះ្រ យ។ 

ចំែណកករងរសំខន់ទី២គឺ ករងរអធិករកិចច ែដល្រតូវអនុវត្ត ម ថ ប័ន និងអងគភពនន
ជ្របច ំែដលេនះជភរកិចចដ៏សំខន់ទក់ទងនឹងករព្រងឹងករអនុវត្តន៍ចបប ់សំេ ធន្របឆងំអេំពីពុករលួយ 
កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េនកនុងជួររដ្ឋបល ធរណៈ ក៏ដូចជែផនកមិនែមន
រដ្ឋ េដីមបធីនករេ្របី្របស់្របកបេ យ្របសិទធភពៃនថវកិ និង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ ករពរសុវតថិភព
ធរណៈ និងករពរសិទធរបស់្របជពលរដ្ឋ។  

េ្រកពីករងរខងេលី ្រកសួងេនមនភរកិចចេ្រចីនេទៀត ដូចជករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
ករទទួលពកយបណ្តឹ ង និងអេងកត្រ វ្រជវ េ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង និងបណ្តុ ះប ្ត លជំនញ
អធិករកិចច មរយៈវទិយ ថ នជតិអធកិរកិចច។ 

ករេធ្វីអធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់គឺសំេ េទេលីករទប់ ក ត់អំេពពុីករលួយ េ្រពះ
អំេពីពុករលួយេធ្វីឱយប៉ះពល់ជអវជិជមនធងន់ធងរ ស់ដល់្របេទសជតិ ដូចជបងកករខតបង់ថវកិរដ្ឋ 
ងំសទះដល់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច បងកឧបសគគដលធុ់រកិចច និងករបត់បង់ដល់ករ្របកួត្របែជង េ យ
េសរ ីនិងយុត្តិធម៌ នងិរខំនដល់ជីវភពរស់េនរបស់្របជពលរដ្ឋ និងេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់ជំេនឿមក
េលី ជរ ្ឋ ភិបល។ ករព្រងឹងករ្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុករលួយ ្រតូវេផ្ត តេទេលីមេធយបយជ រវន្ត័
ចំនួន ៣ គ៖ឺ ករអប់របំងក រទប់ ក ត់ជមុន ករអនុវត្តចបប់ នងិករចូលរមួពីម ជន។ ដូេចនះករងរ
អធិករកិចច និងករព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ មិន ចផ្ត ច់េចញពីករអប់រផំ ព្វផ យចបប់ជូនដល់ម ជន 
និងករចូលរមួរបស់្របជជនបនេឡយី។ 
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ចប់ ងំពីករបេងកីត ថ ប័នេនះមក ្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលជេ្រចីន ជពិេសសកនុងករងរ
សនូលដូចជ អធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង (បណ្តឹ ងត ៉  និងបណ្តឹ ងបរ ិ រ) ករចុះ
េសុីបអេងកតករណីបណ្តឹ ងពក់ព័នធទំនស់ដីធ្លី ករស្រមបស្រមួលបញចប់ទំនស់ ុ ៃំរ បនជេ្រចីនករណី 
ករ ម នករអនុវត្តចបប់ ករែកលម្អរចំណុចខ្វះខតរបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ធរណៈ េលី
កិចចកររដ្ឋបល ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករ្រគប់្រគង្រទពយសមបត្តិរដ្ឋ េដីមបេីលីកកមពស់អភិបល
កិចចល្អ ជ្រមុញ្របសិទធភិព ផលិតភព និងគុណភពេស ធរណៈ េដីមបបីេ្រមី្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត
្របេសីរ។ េលីសពីេនះ្រកសួងក៏មនភរកិចចេធ្វីករអប់រ ំ បងក រ ទប់ ក ត ់ នងិែកលម្អរកំហុសឆគង កនុង
ករអនុវត្តករងររបស់្រកសួង- ថ ប័ន អងគភព ្រគឹះ ថ ន ធរណៈ ថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ េដមីបី
ែកលម្អរ ជ្រមុញេលីកកមពស់អភិបលកិចចល្អែដលជសនូល ៃនយុទធ ្រស្តចតុេកណ្រគប់ដំ ក់កល ពី
ដំ ក់កលទី១ ដល់ទី៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខ 
បន ក់េចញ នូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព ែដលមនបួន
ដំ ក់កល។េ យែឡក ជរ ្ឋ ភបិលនីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភបន្របកស ក់េចញយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទី៤ ែដលជរេបៀប រៈេគលនេយបយស្រមបដ់ឹកន ំ ្រគប់្រគង និងអភវិឌ
្របេទសជតិ ស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ជំបន្តេទៀត។ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ មន
អភិបលកិចចល្អជសនូល និងមនមុំបួនគ ឺ១) ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ២) ករេធ្វីពិពិធកមមេសដ្ឋកិចច 
៣) ករអភិវឌ ន៍វសិ័យឯកជន និងករងរ និង ៤) ករអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព នងិបរយិប័នន។ 
យុទធ ្រស្តថមីេនះបនព្រងីកវ ិ លភព ស្រមិតស្រមងំបែនថម និងេធ្វី ទិភពវូបនីយកមមមុំនីមួយៗ ៃន
ចតុេកណយុទធ ្រស្តទងំ៤ ្រពមទងំែកលម្អរេបៀប រៈ េគលនេយបយ និងយន្តករអនុវត្តមួយចំនួន
ឲយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី េដីមបកី ងមូល ្ឋ ន្រគឹះចបំច់ទងំ យ កនុងចកខុវសិ័យែ្របក្ល យ នៈរបស់
្របេទសកមពុជ ពី្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប េទជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិត
ខពស់េនឆន ២ំ០៣០  ្រពមទងំន្ំរបេទសជតិេយងី េឆព ះេទកន់ នៈជ្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន ំ
២០៥០ខងមុខ។  

េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
ជតិ ២០១៤-២០១៨ ែដលេទីបនឹងបញចប់ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ 
ែដលនឹង្រតូវអនុម័ត កនុងឆន េំនះ េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េ យមនកំណត់នូ
វ ទិភព សូចនករ នងិ្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន 
្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន េទ មមុំ ឬវស័ិយនីមួយៗ េដីមបទីទលួបនេជគជ័យេទ មែផនករ។ េលីសពីេនះេទៀត 
ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេ្រតៀមលកខណៈជេ្រសច េដីមបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹង
សមតថភពម្រន្តី ជករសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន េដីមបទីទួលបនផលចំេណញជអតបិរមិ ពីករេធ្វី
សមហរណកមមេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកនុងសហគមេសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតំបន់េផ ងេទៀត នងិ
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កនុងសកលេ ក។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ក៏មនសងគតិភពផងែដរ ជមួយនឹងឯក រេគល
នេយបយ មវសិ័យដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ ដូេចនះយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ 
គឺជឯក រមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ ស្រមប់តែ្រមត្រមង់សកមមភពរបស់្រគប់តួអងគអភិវឌ ន៍ទងំអស់ 
កនុងេគលេ បន្ត និងព្រងឹងកិចចអភិវឌ ន្៍របកបេ យចីរភពស្រមប់រយៈេពលែវងសំេ ជំរុញកំេណីន
េសដ្ឋកិចច បន្តបេងកីតករងរ ែបងែចកផល ៃនកំេណីនេសដ្ឋកចិច្របកបេ យសមធម៌ និងធនឱយបននូវ
្របសិទធភពៃន ថ ប័ន ធរណៈ និងករ្រគប់្រគងធនធន្រគប់្របេភទរបស់ជតិ ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច បនរមួចំែណកកនុង
ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ សំេ ព្រងងឹ អភិបលកិចចល្អ និងរមួចំែណក្របយុទធ្របឆងំអំេពីពុក
រលួយ ែដលពិតជ្រសប មេគលេ យុទធ ្រស្ត ទី ៤ ៃន“យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤”  គឺ
”បន្តព្រងឹងសមតថភព និងអភិបលកចិច ៃន ថ បន័រដ្ឋ ទងំថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបធីន
បននូវ្របសិទធភពៃនេស ធរណៈ សំេ បំេរ្ីរបជជនឱយបនកន់ែត្របេសីរេឡងី ក៏ដូចជេលីក
កមពស់បរយិកសធុរកិចច និង ថ នភពអំេ យផលស្រមប់វនិិេយគ។ 

្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចសេ្រមចបនេជគជយ័ និងសមិទធផល
ជេ្រចីន កនុងករបំេពញភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន។ េយងីពិតជមនេមទនភព និង
អំណរ រទរ ចំេពះលទធផលករងរ្រគប់ែផនក ្រគប់វសិ័យ ទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ ែដលម្រន្តី
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ខិតខំសេ្រមចបន េហយីេយងីេប្តជញ នឹងបន្តករងរឱយមន្របសិទធភព និងទទលួ
បនេជគជ័យថមីៗែថមេទៀត។ 

ជករពិត ស់ សមិទធផលទងំេនះ េកីតេឡងីេចញជែផ្លផក បន េ យ រករមនករដឹកន ំ
និងចូលរមួរបស់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រកសួង ែដលសុទធែតជតួអងគសំខន់ៗមិន ចខ្វះបន និង
ករគ្ំរទ និងកិចចសហករពី្រកសួង ថ ប័ន នងិអងគភព នន។ 
  
អងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 

េដីមបសីេ្រមចបនេជគជ័យកនុងេបសកកមមដ៏ឧត្តុងគឧត្តម ដូចបនេលីកេឡងីខងេលីេនះ ទមទរ 
ឱយម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់្រតូវព្រងឹងសមតថភព និងេគរពចបប់ និង្រកមសីលធម៌ម្រន្តី ជករ និង
ខិតខំបំេពញករងរេទ មករចត់ ងំ និងតួនទីរបស់ខ្លួន្រគប់ៗ គន ។ ទនទមឹេនះ ម្រន្តី ជករក៏្រតូវមន
លកខណៈសមបត្តិៃថ្លថនូ ស័ក្តិសមជអនកបេ្រមីដ៏ល្អ របស់្របជជន េ យផ្ល ស់ប្តូរឥរយិបទ ែ្របក្ល យខ្លួនេទ
ជអនកផ្តល់េស ដ៏មន្របសិទធភព នងិជៃដគូរអភិវឌ ន៍ែដល ចទុកចិត្តបន សំេ បេ្រមី្របជពលរដ្ឋ
ឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី មរយៈករបេងកីន្របសិទធផលេស កមម ធរណៈ។ ជមួយេនះ ម្រន្តី ជករ
្រកសួងទងំអស់្រតូវយកចិត្តទុក ក់អនុវត្តឱយបននូវអភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ី
គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” ែដលេយងី្រតូវចងច ំកុំឲយេភ្លចខ្លួន។ 

កនុងឱកសសននិបតរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវសូមឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសីែដលចូលរមួទងំអស់េម ្ត បេងកីន ម រតី យកចិត្តទុក ក់ េ្របី្របស់រយៈេពលៃនករ្របជុំេនះ 
ជពិេសស កនុងកិចចពិភក ម្រកុម ែដលបនែបងែចក មវសិ័យសំខន់ៗទងំ បី គ ឺ ទី១) ករងរ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ ទី២) ករងរអធិករកិចច នងិទី៣) ករងររដ្ឋបល ហរិញញវតថុ និង
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ផគត់ផគង ់ េនេពលរេសៀល េដីមបផី្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍ េលីកេឡងីពីចំណុចល្ៗអ  និងចណុំចមិនទន់បន
ែកលម្អ បញ្ហ ្របឈមទងំ យ ្រពមទងំរកដំេ ះ្រ យដ៏សម្រសប និង្របកបេ យ្របសិទធភព 
េដីមបពីិនិតយសេ្រមច ក់ចុះទិសេ  នងិែផនករ ស្រមប់អនុវត្តបន្ត។  

មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមជូនពរដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ ជគណៈអធិបតី នងិសមជិក សមជិក
ៃនអងគសននិបត ទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញចូលរូមកនុងពិធី នេពលេនះសូម្របកបេ យពុទធពរទងំបួន
្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីឃ្ល តេឃ្ល ងេឡយី។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមជូនពរឲយអងគសននិបត សូមសេ្រមចបនេជគជ័យ និងសូម្របកសេបីក
សននិបត ្រកសួងទំនក់ទំនង ជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-២០១៩ ចប់ពី
េពលេនះតេទ។ 
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៤៣. ពិធីបិទសននិបត្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-២០១៩ 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច  
កនងុពិធីបិទសននិបតបូកសរបុលទធផលករងរឆន ២ំ០១៨ និងេលើកទសិេ
ករងរស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០១៩ របស្់រកសងួទំនកទ់ំនងជមយួរដ្ឋសភ-

្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ស ្ឋ គរ សខុភនំេពញ ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី៤ ែខេម  ឆន  ំ២០១៩ 

8 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត  ជទីេម្រតី! 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យៃ្រកែលង េ យបន ចូលរមួ ជមួយឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក 
េ ក្រសីកនុងពិធីបិទសននបិត្របចឆំន ២ំ០១៨-២០១៩របស់្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-
្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចចនេពលេនះ។ កនុងេគលបណំងបូកសរបុលទធផលករងរែដល្រកសួងសេ្រមច
បនកនុងឆន ២ំ០១៨កន្លងមក និង ក់េចញនូវទិសេ ថមីៗ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ២ំ០១៩ សននិបត
ែដលមនរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ សេ្រមចបនលទធផលគួរជទីេមទនៈ។ 

ខញុ ំសូមយកឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះែថ្លងអំណរគុណ យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ 
េ ក េ ក្រសីទងំអស់ ែដលជថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករ្រកសួង ទងំេន ថន ក់ក ្ត ល ទងំថន ក់
ជធនី េខត្ត នងិឯកឧត្តម េ កជទំវ ជេភញ វកិត្តិយសែដលអេញជ ីញមកពី្រកសួង ថ ប័ន ជធនី 
េខត្តេផ ងៗែដលបនចូលរមួកនុងសននិបត្រកសួងេយងីខញុ ំ។ 

េ្រកយពីដំេណីរករេពញមួយៃថងមក សននិបតេយងី បនដំេណីរករយ៉ងរលូន និងទទួលបន
ករចូលរមួយ៉ងសកមម រមួមនករពិភក ម្រកុម េ យេលីកយក្របធនបទ មវស័ិយចំបងៗ កនុង
ករងរ្រកសួង និងេលីកេឡងីនូវបទពិេ ធន៍ល្ៗអ  ករ្របឈមនន និងដំេ ះ្រ យ ្របកបេ យ
ភពជក់ែស្តង និងលទធភពែដលមន និងទទួលបននូវលទធផលជែផ្លផក គួរឱយេកតសរេសីរ។ 

លទធផេលេនះបញជ ក់ឲយេឃញីយ៉ងចបស់ ពី ម រតី មគគី និងករខិតខបំំេពញករងររបស់ 
ឯកឧត្តម  េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ ទងំថន ក់ជតិ និង ជធនី-េខត្ត ែដលបនខិតខំ ្របឹ
ងែ្របងបំេពញករងរ រមួគន យ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំ េរៀបចំ និងចូលរមួេធ្វីបទបង្ហ ញ ពិភក  ផ្ល ស់ប្តូរ
េយបល់ល្ៗអ  េ យេ្របី្របស់ចំេណះដឹង នងិបទពិេ ធន៍ ករងរជក់ែស្តងកនុងេគលបំណងែស្វងរក
ឲយេឃញីបញ្ហ ្របឈម  េហយីបន ក់េចញជែផនករសកមមភពស្រមប់អនគត។ 

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ចំេពះឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក េ ក្រសី និងម្រន្តី        
ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃន្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលបន្របឹង
ែ្របងបំេពញភរកិចចសនូលរបស់ខ្លួន ្របកបេ យ ម រតី ទទួលខុស្រតូវខពស់ មន្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ  
ទទួលបនលទធផលគួរជទីេមទនៈ េដីមបសីេ្រមចភរកិចចែដល ជរ ្ឋ ភិបលបន្របគល់ជូន។ េនះជ
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េមទនភព និងកិត្តិយសដ៏ធំេធង ែដល្រកសួងទទួលបនេជគជ័យេលីករងរជេ្រចីន កនុងេបសកកមមដ៏
ឧត្តុងគឧត្តមរបស់ខ្លួន។ 

ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងគ្ំរទរបយកណ៍សននិបត ែដលរមួមនករបូកសរុបសកមមភព ឆន ំ
២០១៨ និងទិសេ  ស្រមប់ឆន ២ំ០១៩ ែដលអងគសននិបតបនសេ្រមច។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញយុទធ ្រស្តចតុេកណ ែដលមនបួនដំ កក់ល និងែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៤-២០១៨ ែដលេទីបនឹងបញចប់ និងេ្រតៀមអនុម័តែផនករយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍ជតិ ២០១៩-២០២៣ កនុងឆន េំនះ េដីមបអីភិវឌ ្របេទសជតិ េលី្រគប់វសិ័យ េ យកំណត់
ទិភព សូចនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត និងយន្តករស្រមប់ ម ន 

្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង-
ថ ប័ន េដីមបទីទួលបនេជគជ័យ។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនេ្រតៀមលកខណៈជេ្រសច េដី

មបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករសុីវលិ និងវសិ័យឯកជន េដីមបី
ទទួលបនផលចំេណញជអតិបរមិ ពីករេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋកិចចរបស់កមពុជ េទកនុងសហគម
េសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតបំន់េផ ងេទៀត និងកនុងសកលេ ក។ ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ក៏មន
សងគតិភពផងែដរ ជមួយនឹងឯក រេគលនេយបយ មវស័ិយដ៏ៃទេទៀត របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 
ដូេចនះយុទធ ្រស្តចតុេកណ នងិែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិគឺជឯក រមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ 
ស្រមប់ត្រមង់ទិសសកមមភពរបស់្រគប់តួអងគអភិវឌ ន៍ទងំអស់ សំេ បន្ត និងព្រងឹងកិចចអភិវឌ ន៍្របកប
េ យចីរភពស្រមប់រយៈេពលែវង សំេ ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកចិច បន្តបេងកីតករងរ ែបងែចកផល ៃន
កំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកបេ យសមធម៌ និងធនឱយបននូវ្របសិទធភពៃន ថ ប័ន ធរណៈ នងិករ្រគប់
្រគងធនធន្រគប់្របេភទរបស់ជតិ។ 

ជេគលេ យុទធ ្រស្តស្រមប់ឤណត្តិថមីេនះ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជនឹងេផ្ត តឤទិភពេទេលី      
ករែកទ្រមង់អភិបលកិចចសំេ ព្រងឹង ថ ប័ន ធរណៈ និងក ងរដ្ឋបល ្អ តស្អំ ករវនិិេយគេលី
មូលធនមនុស  ករបេងកីតបរយិកសអំេ យផលស្រមប់ធុរកិចច និងករវនិិេយគ ្រពមទងំករព្រងឹង
ភពជៃដគូកនុងករអភិវឌ ជមួយ្រគប់ៃដគូ ែដលមនករពក់ព័នធ ពិេសសករព្រងឹងសមតថភពកមពុជ 
ស្រមប់សមហរណកមមេទកនុងេសដ្ឋកិចចតំបន ់ នងិពិភពេ ក ែដលទងំអស់េនះ នឹងេធ្វីឱយ្របជជន
្រគប់ៗរូបមនក្រមិតជីវភពកន់ែត្របេសីរេឡងីឥតឈប់ឈរ េហយីរស់េនយ៉ងសុខដុមរមនកនុងសងគម
កមពុជមួយ ែដលេគរពគុណធម៌ តៃម្លមនុស  េសរភីព្របជធិបេតយយ នីតិរដ្ឋ និងយុត្តិធមស៌ងគម។ 

ដូច្រប សន៍សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីបនេលីកេឡងី ជរ ្ឋ ភិបលនឹងបន្ត
អនុវត្តនូវវធិនករមុត្រសួច នងិជក់ែស្តងនន សំេ ព្រងឹងភព្របកួត្របែជងរបស់កមពុជ រមួមន៖ 
កត់បនថយៃថ្លឡូជីសទីកជំរុញករតភជ ប់ែផនកដឹកជញជូ ន ថមពល និងឌីជីថល កត់បនថយៃថ្លអគគិសនី នងិ
ធនសថិរភព ៃនករផគត់ផគង់ បន្តេធ្វី មញញកមម នងិស្វ័យ្របវត្តិកមមនីតិវធិីគយ កតប់នថយចំ យៃនករេធ្វី
ធុរកិចច ទងំផ្លូវករ និងេ្រកផ្លូវករ ជំរុញករែកទ្រមង់ និងទំេនីបកមម្របព័នធពនធ េ យឈរេលីេគលករណ៍
យុត្តិធម៌ សមធម៌េស ល្អ អភិបលកិចចល្អ និងអនុេ មភព និងជំរញុេលីកកមពស់ករអប់របំណ្តុ ះ
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ប ្ត លបេចចកេទស និងវជិជ ជីវៈ។ ជងេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភបិលកនុង ណត្តិថមីេនះ បនេរៀបចំខ្លួន
ស្រមប់េសដ្ឋកិចចឌីជីថល និងេឆ្លីយតបនឹងបដិវត្តនឧ៍ស ហកមមទី ៤ មរយៈ ករេរៀបចំបេងកីតមូល ្ឋ ន 
និងថន លស្រមប់ករព្រងីកែផនកវទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ េ យេផ្ត តជសំខន់េទេលកីរករអភិវឌ
វសិ័យឌីជីថល ទងំែផនករងឹ និងទនក់រេរៀបចំអភិវឌ ធនធនមនុស  និងជនំញ ្រសប មបរកិរណ៍
ថមី ្រពមទងំករបេងកីត្រកបខ័ណ្ឌ គតិយុត្តិ និងបទបបញញត្តិគ្ំរទែដលមនករពក់ព័នធ។ 

េ យែឡក ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចចេនកនងដំ កក់លៃន
កវវិត្តន៍វស័ិយឌីជីធល និងេដីមបបីំេរេីស កមមឱយកន់ែតល្អ្របេសីរជូន្របជពលរដ្ឋ ្រកសួងេ្រគងនឹង
តេម្លីងកមមវធិទីទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ និង ក់ឱយេ្របី្របស់អុីប ្ណ ល័យ ែដល្របជពលរដ្ឋ 
ច ក់ពកយបណ្តឹ ង នងិេមីលឯក រ មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ 

   
ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រស ីអងគសននបិតទងំមូលជទេីម្រត ី! 
 េដីមប្ីរតួតពិនិតយករអនុវត្តចបប់ នងិសុវត្តិភព ធរណៈ និងជ្រមុញអភិបលកិចចល្អ ្របេទស
ជេ្រចីនកនុងពិភពេ ក កពុំងេ្របី្របស់យន្តករ្រគប់្រគងវស័ិយអធិករកិចច េ យមន្រកសួង ឬ ថ ប័ន
ទទួលបនទុកអធិករកិចច នងិចបប់ស្តីពីអធិករកិចចែដលមនខ្លឹម រ និងវ ិ លភពខុសៗគន  េទ ម
ថ នភពជក់ែស្តងៃន្របេទសនិមួយៗ។  
យន្តករ ជ ថ ប័ន នងិរចនសមព័នធចត់ ងំ ្រតូវេដីរទនទឹមគន នងឹធនធនមនុស  ចបប់ នងិលិខិត

បទ ្ឋ នគតយុិត្តិ េដីមប្ីរគប់្រគងវសិ័យអធិករកិចច។ ្របេទសខ្លះមនចបប់ស្តីពីអធិករកិចច មវសិ័យ
ជំនញេផ ងៗគន  ដូចជ៖ ចបប់អធិករកិចចេលីទំនិញនចូំល អធិករកិចចេលីករ ្ឋ នសំណង់ អធិករកិចច
អចលន្រទពយ អធិករកិចចករងរ អធិករកិចចសុវត្តិភពចំណី រ អធិករកិចចេ ងច្រក អធិករកិចច
េន ទ អធកិរកិចចយនយន្ត អធិករកិចចេ្រគឿងច្រក អធិករកិចចគុណភពអបរ់ជំេដីម។ 

េ យែឡក េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចបប់ស្តីពីអធិករកិចច និងចបបមួ់យចំនួនេទៀតកំពុងសថិត
េនជេសចក្តី្រពង និងមនិទន់្រតូវបនអនុម័តេនេឡយី។ ្រកុមករងរេរៀបចំេសចក្តី្រពងចបប់របស់
្រកសួង ពិតជមនករលំបកកនុងករ ក់ែតងចបប់ស្តីពីអធិករកិចច មនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនទក់ទង
នឹងធនធន បេចចកេទស និងករស្រមបស្រមួលជមួយ ថ ប័នពក់ព័នធមួយចំនួន។ 

ទនទឹមនឹងេនះ ្រកសួងេនមនករ្របឈមជេ្រចីន ដូចជេន ម ថ ប័នរដ្ឋមួយចំនួនមនិទន់ឱយ
តៃម្លករងរអធិករកិចច និងមិនចង់សហករ និងមន្រកសួង និង ថ ប័នរដ្ឋមយួចំនួនមនភរកិចច្រសេដៀង
គន  ឬជន់គន  ដូចជគណៈកមម ធិករេ ះ្រ យទំនស់ដីធ្លី អងគភព្របឆងំអំេពីពុករលួយ ជញ ធរ
សវនកមមជតិ អគគ ធិករ ម្រកសួង និង្រកសួង ថ ប័នមួយចនំួនេទៀត។ មយង៉េទៀត ករអនុវត្ត្រកម
សីលធម៌របស់្រកុមករងរចុះេធ្វីេបសកកមមអធិករកិចច ក៏េនមនករខ្វះខត និងជបួបញ្ហ ខ្លះ។ 

ម៉យងេទៀត ករងរអធិករកិចចជករងរែដលលំបក សមុគ ម ញមនភពរេសីប នងិភពចំរូង
ច្រមស់ និងទមទរសមតថភព នងិជំនញចបស់ ស់ពីបេចចកេទសអធកិរកិចច និងសមតថភពែផនក
ចបប់ ្រពមទងំ្រកមសីលធម៌ ្អ តស្អំ។ 

េទះជមនករ្របឈមខ្លះយ៉ង ក្ត ី ្រកសួងបនអនុវត្ដភរកិចចរបស់ខ្លួនយ៉ងសកមម េ យ
ទទួលខុស្រតូវកនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបន្របគល់េបសកកមមឲយដឹកន ំ និង្រគប់្រគង ល់កិចចករ
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ស្រមបស្រមួល និងេធ្វីទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ នងិេធ្វីករងរអធិករកិចច េល្ីរគប់វស័ិយេន
កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

្រកសួងសេ្រមចបនលទធផលករងជេ្រចីន ដូចជបនផ ព្វផ យចបប់ និងជអប់រ ំ ដល់្របជ
ពលរដ្ឋ ជពិេសសេន មេខត្ត ្រសុក ទី្របជុំជន និងជនបទននឱយគត់បនយល់ដឹងពីចបប់ និងលិខតិ
បទ ្ឋ នគតយុិត្តសំខន់ៗជេ្រចីន។  

្រកសួងក៏បនចុះេធ្វីអធិករកិចច និង ម នករអនុវត្តចបប ់ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត នងិ
អនុ សន៍របស់ថន ក់ដឹកន ំ ែដលកត់បនថយបននូវកររេំ ភេ យអំ ច អំេពីពុករលួយ និង
បតុភពអសកមមនន ដូចជករអនុវត្តមិន្រតឹម្រតូវៃនចបប់ លិខតិបទ ្ឋ នគតិយុត្ត និងកចិចសនយរ ង
្រកុមហុ៊នឯកជនជមួយរដ្ឋ ជួយកតប់នថយ និងលុបបំបត់ករកឹបេកងថវកិ និងករេ្របី្របស់្រទពយ
សមបត្តិរដ្ឋខុសទិសេ  និងជ្រមុញ្របសិទធភពករងរ និងេលីកសទួយអភិបលកិចចល្អ ែដលជសនូល ៃន
យុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

េលីសពីេនះេទៀត្រកសួងបនទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ងនន ជពិេសសបញ្ហ ទំនស់
ដីធ្លី និងករងរស្រមបស្រមួលបញចប់ទនំស់ ុ ៃំរបនជេ្រចីនករណី ែដលជយួស្រមលបនទុក ជរ ្ឋ ភបិល 
និងករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ។ 

 
ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី !  
 េ យែផ្អក មករពិភក កនុងសននិបត និងេដីមបឲីយសេ្រមចបននូវេគលេ ែដល្រកសួងចង់
បន ខញុ ំសូមេសនី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ម្រន្តី ជករ្រគបល់ំ ប់ថន ក់ ្រតូវ េផ្ត តេលី
អនុ សន៍ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 ១. េ យ រករផ ព្វផ យចបប់ ជត្រមូវករចបំច់ ្រកុមករងរ្រកសួង្រតូវបន្តយុទធនករអប់រ ំ
និងផ ព្វផ យចបប់ឲយបនទូលំទូ យ្រគប់២៥ ជធនី-េខត្ត ជពិេសសេទ មទី្របជុំជន និង
ជនបទ ច់្រសយ៉ល និងជ្រមុញករងរសិក ទ បសទង់មត ិ (Survey) េ យបណ្តុ ះប ្ត ល
ពីវធិី ្រស្ត ៃនករសិក ទ បសទង់  និងករវភិគទិននន័យដល់ម្រន្តីែដលពក់ព័នធ េដីមបេីធ្វីរបយករណ៍ 
ៃនលទធផលែដលរកេឃញីពីករ ទ បសទង់ទងំេនះ។ 

២. ្រតូវខិតខំបន្តស្រមបស្រមួលជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ពន័ធ េដីមបបីញចប់ែផនកសំខន់ៗ ៃន
េសចក្តី្រពងចបបអ់ធិករកិចច និងអនុ្រកឹតយែដលពក់ព័នធចំបងៗ។ ករងរស្រមបស្រមួលេនះ្រតូវករពរឱយ
បនជអតិបរមិ នូវតួនទី ភរកិចចសនូលរបស់្រកសួង ្រសប មចបប់ែដលអនុញញ ត។ 
 ៣. ្រតូវេរៀបចំ និងតេម្លីងកមមវធិី ទទួលពកយបណ្តឹ ងអន ញ នងិប ្ណ ល័យ េអឡចិ្រតូនិក (e-
Library) ែដល មរយៈកមមវធិីទងំេនះ្របជពលរដ្ឋ ច កព់កយបណ្តឹ ង និង ចេមីលឯក រចបប់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន មកុំពយូទ័រ និងទូរស័ពទៃដបនយ៉ងងយ្រសួល។ ករអនុវត្តកមមវធិគីឺជ
ករស្រមួលករផ្តល់េស ធរណៈ ជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
 ៤. ្រតូវព្រងឹង្របសិទធភព កនុងេបសកកមមចុះេធ្វីអធកិរកិចច ករអេងកត ្រ វ្រជវពកយបណ្តឹ ង នងិ
ករ ម នករអនុវត្តចបប់ មរយៈកររកព័ត៌មនឲយមនតុលយភពចបស់ ស់ មនភស្តុ ង នងិ
ឯក រសំ ង្រគប់្រគន់ទងំអងគេហតុ និងអងគចបប់។ ល់ពកយបណ្តឹ ងែដលបញជូ នេទសមតថកិចចពក់
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ព័នធពិនិតយេ ះ្រ យ ្រតូវ ម ន េសុីបសួរព័ត៌មនអំពីវឌ ភព ៃនករេ ះ្រ យឲយបនចបស់ ស់ 
និងទន់េពលេវ  រចួជូនព័ត៌មនេទេដីមបណ្តឹ ងវញិ។ ទេង្វីេនះបង្ហ ញពីករទទួលខុស្រតូវរបស់ ថ ប័ន
រដ្ឋ ែដលជអនកផ្តល់េស ជូន្របជពលរដ្ឋ។ 
 ៥. ម្រន្តី ជករ្រកសួង ជពិេសសម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច្រតូវែស្វងយល់អំពីចបប់ និង
បទបញញត្តិននែដលពក់ព័នធ និងករងរសនូលរបស់្រកសួង េដីមបមីនលទធភព បក្រ យ និងពនយល់
ពីកររកេឃញីភពអសកមមនន។ 

៦. វទិយ ថ នជតអិធិករកិចច្រតូវបេងកីត ្រកុម្របឹក ភិបល នងិគណៈកមម ធកិរេរៀបចំខ្លឹម រ 
កមមវធិីបណ្តុ ះប ្ត លថន កប់ថម ថន ក់មធយម នងិថន ក់ឧត្តម េលីជំនញអធកិរកិចច និងជនំញពក់ព័នធ។ 
វទិយ ថ ន ក្៏រតូវបណ្តុ ះប ្ត លមុខជំនញេផ ងបែនថម េ្រកពីអធិករកិចច ដូចជ ជំនញអប់រផំ ព្វផ យ
ចបប់ ជំនញករសិក ្រ វ្រជវ ជំនញ យតៃម្ល ជំនញែផនក ទ បសទង់មត ិនងិជំនញេផ ងៗេទៀត ែដល
ជត្រមូវករចំបំច់របស់្រកសួង។  

៧. ្រតូវេ្រតៀមអនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ មរយៈព័ត៌មនវទិយ (FMIS) េដីមបី
ព្រងឹងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ  ្រតូវេធ្វីឲយបនហមត់ចត់  ចបស់ ស់ ជពិេសសករេ្របី្របស់
កញច ប់ថវកិ ឱយមន្របសិទធភព គណេនយយភព និងសម្រសប មបទ ្ឋ នគតិយុត្ត។   

៨. កនុងេពលបំេពញេបសកកមមចុះេធ្វីអធិករកិចច ម្រន្តី ឬភន ក់ងរអធិករកិចច ្រតូវេគរពឲយបនខជ ប់
ខជួន និងមុងឺម៉ត់ នូវ្រកមសីលធម៌ម្រន្តីអធិករកិចច ែដលបន ក់េចញរចួេហយី និង ្រតូវមនឯកស ្ឋ ន 
ដូចែដល្រកសួងបនែណនរំចួេហយី និង្រតូវអនុវត្តឱយបនល្អ មអភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់សេម្តចេតេជ
នយករដ្ឋម្រន្តី គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” ែដលេយងី្រតូវចងចជំនិចច។ 

ខញុ ំពិតជមនេមទនភព និងសូមេកតសរេសីរ យតៃម្លខពស់ចំេពះថន ក់ដឹកន ំ ក៏ដូចជម្រន្តី
ជករ ្រកុមករងរៃនគណៈកមមករេរៀបចំសននិបត ែដលបនខិតខំបំេពញករងរយ៉ងសកមម និងេ យ
ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់េធ្វីឱយសននិបត្រកសួងឆន េំនះបនទទួលេជគជ័យគួរជទីេពញចិត្ត។  

ខញុ ំក៏សូមែថ្លងអំណរគុណដល់ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់របស់្រកសួងទំនក់
ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច និងប ្ត ្រកសួង- ថ ប័ន ជញ ធរថន ក់េ្រកមជតិ ែដល
បនខិតខំរមួចំែណក កនុងកិចចសហករជមួយ្រកសួង េដីមបបីំេពញករងរជូន ជរ ្ឋ ភិបល និងបំេរ ី
្របជជន េលីវស័ិយទំនក់ទំនង ស្រមបស្រមួលជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករងរផ ព្វផ យចបប់ 
ករងរអធិករកិចច ករទទួល និងេ ះ្រ យបណ្តឹ ងនន េដីមបរីមួចំែណកព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ែដល
ជឧត្តម្របេយជនរ៍បស់សងគមជតិទងំមូល។ 
 មុននឹងបញចបក់នុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ ចំេពះ
លទធផលែដលអងគសននិបតសេ្រមចបនកនុងរយៈេពលេពញមួយៃថងេនះ និងេជឿជក់យ៉ងមុតមថំ ឯកឧត្តម  
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់នឹងបន្តអនុវត្តភរកិចចេ យយកចិត្តទុក ក់ខពស់ បេងកីតនូវស
មិទធផលថមីៗែថមេទៀត ជូន ជរ ្ឋ ភិបលេដីមបរីមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍របស់ជតិ។  

ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ឯកឧត្តម  េ កជំទវ  េ ក  េ ក្រសី និងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ សូម
្របកបេ យពុទធពរទងំបួន្របករគឺ យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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អធិករកិចច ឆន ២ំ០១៨-២០១៩ ពីេពលេនះតេទ។ 
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គ. ្របវត្តិរបូសេងខប របសេ់ កជំទវ កតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត  
 

 
  
នម និងេគត្តនម ែម៉ន សអំន      អក រ ងំ Men  Sam An 

ៃថង ែខ ឆន កំំេណីត ៃថងទី ១៥ ែខ សី  ឆន  ំ១៩៥៣ 

ទីកែន្លងកំេណីត ឃុសំំបូរ ្រសុកសំបូរ េខត្ត្រកេចះ 
សញជ តិ ែខមរ 
ស័យ ្ឋ នបចចុបបនន ផទះេលខ ៣ ផ្លូវេលខ ៤៦៦ សងក ត់ទេន្លប ក់ ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ 

ថ នភព្រគួ រ - ្វ មី ៖ ឯកឧត្តម េប៉ង ប៉ត់ សមជិក ្រពឹទធសភ (ទទួលមរណៈភព) 

-បុ្រ  ២នក់៖ េប៉ង េពធិ៍ រ និងេបង៉ េពធិ៍ន 

-ឪពុក៖ ែម៉ន យន៉ (ទទលួមរណៈភព) 

-ម្ត យ៖ ្របក ់ សំ ត (ទទួលមរណៈភព) 
ភ បរេទស -េវៀត ម៖ និយយ ្ត ប់ និងសរេសរ ល្អបងគួរ 

-អង់េគ្លស៖ តិចតួច 
ករសិក  -   ឆន  ំ២០១១ បណ្ឌិ តកតិ្តិយស ែផនកសងគមវទិយ កលវទិយល័យ គីមយ៉ុង  

(Keimyung University) ធរណរដ្ឋកូេរ ៉
- ឆន  ំ២០០៦ បណ្ឌិ តកិត្តយិសទស នៈវជិជ  ែផនកវទិយ ្រស្តនេយបយ 
សកលវទិយល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ 

- ឆន  ំ១៩៩២ បរញិញ ប្រត ែផនកអក រ ្រស្ត បន្រ វ្រជវ និងសរេសរនិេកខបទ 
“វរីភព្រស្តីែខមរ មរយៈអក រសិលប”៍  

-ឆន  ំ១៩៨៨ បញចប់វគគនេយបយជន់ខពស់រយៈេពល ៣ែខ 

-ឆន  ំ១៩៨៩ ទទួលសញញ ប័្រតមធយមសិក ទុតិយភូម ិ

មុខតំែណងសំខន់ៗ 

បចចុបបនន 
-ឆន  ំ២០១២-បចចុបបនន  ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងទំនកទ់ំនងជមួយ
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
-ឆន  ំ២០០៨- ២០១២ ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

-ឆន  ំ២០០៨-បចចុបបនន ទទលួ ន្តរសក្តិជ នយឧត្តមេសនីយផ៍ក យមសបួន 

ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ 
-ឆន  ំ១៩៩១-បចចុបបនន  សមជិកៃនរដ្ឋសភជតិ 
-ឆន  ំ១៩៩១-បចចុបបនន  សមជិក ៃនគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍គណៈកមម ធិករក ្ត ល 
គណៈបក ្របជជន កមពុជ និងជ្របធន្រកុមករងរគណៈបក ចុះជួយ
េខត្ត ្វ យេរៀង 

-ឆន  ំ២០១៨-បចចុបបនន ្របធន្រកុមករងរថន ក់ជតិ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន 
េនេខត្ត ្វ យេរៀង និង ជធនីភនំេពញ 
-ឆន  ំ២០០០-បចចុបបនន ្របធនសមគមន៍សមជិកសភកមពុជេដីមប្ីរបជ ្រស្ត និង
ករអភិវឌ ន៍ (Cambodia Association of Parliamentarians on Population and 
Development (CAPPD) 
-ឆន  ំ១៩៩៩-បចចុបបនន  ្របធនសមគមន៍នរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ 
Cambodia Women for Peace and Development Association (CWPD)
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-ឆន  ំ២០០៦-បចចុបបនន ្របធនសមគមមិត្តភពកមពុជ-េវៀត ម 

្របវត្តិករងរ - ឆន  ំ២០០៤-២០០៨ េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភ និង អធិករកិចច 
- ឆន  ំ២០០៥ ទទួល នន្តរសក្តិ ជឧត្តមេសនីយឯ៍ក ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ 
- ឆន  ំ១៩៩៩-២០០៣  ្របធនគណៈកមមករសុខភិបល សងគមកិចច និងកិចចករ
នរៃីនរដ្ឋសភ 

- ឆន  ំ១៩៩៧ ទទួល នន្តរសក្តិជឧត្តមេសនីយេ៍ទ ៃនកងេយធពលេខមរភូមិនទ 
- ឆន  ំ១៩៨៩-១៩៩១  ្របធនសហព័នធសហជីពកមពុជ 

- ឆន  ំ១៩៨៥-១៩៨៩  ្របធនគណៈចត់ ងំមជឈមឹបក ្របជជនកមពុជ 

- ឆន  ំ១៩៨១-១៩៨៥  ្របធនេឃសនអប់រមំជឈមឹបក ្របជជនកមពុជ 
និងជសមជិកៃនរដ្ឋសភ 

- ឆន  ំ១៩៨០-១៩៨២  អនុ្របធនសមគមន៍នរសីេ្រងគ ះជតិកមពុជ 

- ឆន  ំ១៩៧៩-១៩៨០  ្របធនសនងករចត់ ងំកងទ័ព 

- ឆន  ំ១៩៧០-១៩៧៥  យុទធនរកីនុងកងដឹកជញជូ នេសប ង ្រគប់ ថន េំពទយ េនតំបន់
រេំ ះ ២០៣ និង ជ្រគូេពទយថន ក់បឋមេនតំបន់រេំ ះ 

ពនរង្វ ន់ េ្រគឿង
ឥស រយិយស  
និងេគរមងរ 

- ឆន  ំ២០១០  ពនរង្វ ន ់ទិ ពិភពេ កគម នថន ជំក់ ២០១០ 
របស់អងគករសហ្របជជតិ 
- ឆន  ំ២០១០  េ្រគឿងឥស រយិយស្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន កជ់តូបករ 
- ឆន  ំ២០០២  េ្រគឿងឥស រយិយស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន ក់ម េសន 

- ឆន  ំ២០០១  េ្រគឿងឥស រយិយស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន ក់ធបិឌិន 

- ឆន  ំ២០០០  េ្រគឿងឥស រយិយស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន ក់ម េសរវីឌ ន៍ 
- ឆន  ំ២០១៨  េគរមងរកិត្តិយសពី ជបណ្ឌិ តសភ ជ “កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត” 
 

 

  

 

 

 

 

 


