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ក. អារម្ភកថា 
 
 លោកជំទាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំនម្តូ្វបាន្រជឈដ្ឋា ន្ជាទូលៅទទួលស្វគ ល់ថាជាអនកៃឹកនាំ
ន្រសតីៃ៏មាន្ឥទធិពល និ្ងម្បជាម្បិយមាន ក់លៅករពុជា។ លោកជំទាវបាន្ចាប់លផ្តីរការងារពីលធវីជាយុទធនារ ីស្ៃល
ធ្លល ប់បាន្ចូលររួកនុងចលនាត្ស ូ លៃីរបរីលំដ្ឋះម្បលទសករពុជា លចញពីអាណ្ឋនិ្គរ និ្ងពីរបបម្បល័យពូជ
ស្វសន្ប៍៉ាុល ពត្ និ្ងបាន្លៃងីតំ្ស្ណ្ងជាកមាម ភិបាល ឬថាន ក់ៃឹកនាជំាន់្ខពស់ជាបន្តបនាទ ប់រហូត្ៃល់
ទទួលឋាន្ន្តរសកតិជានាយឧត្តរលសនី្យ (ផ្កា យមាសបួន្) កនុងជួរកងទ័ព និ្ងមាន្តំ្ស្ណ្ងជាន់្ខពស់ជា
លម្ចីន្ៃ៏នទលទៀត្ លៃីរបនីាមំ្បលទសជាតិ្ឈាន្លៅកាន់្ការរកីចំលរនី្ឥត្ឈប់ឈរ។ 
 លដ្ឋយជំហរលស្វម ះម្ត្ង់គាម ន្ងាកលររ និ្ងការលគារពោ៉ា ងបតូរផ្កត ច់ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនាកំំពូលៗ ជាពិលសស     
សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ររួផ្សនឹំ្ងសរត្ាភាពៃឹកនាៃ៏ំឈាល សនវ លោកជំទាវកំពុង
កាន់្កាប់តំ្ស្ណ្ងសំខាន្់ៗជាលម្ចីន្កនុងជួរថាន ក់ៃឹកនា ំ ររួមាន្៖ ១) ជាសមាជិកា នន្គណ្ៈអចិនន្រន្តយ ៍ នន្     
គណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋត ល គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា ស្ៃលជាគណ្បកសធំជាងលគ លៅករពុជា និ្ងកំពុងកាន់្
អំណ្ឋច ២) ឧបនាយករៃារន្រន្តី និ្ងរៃារន្រន្តី ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច 
៣) ជាតំ្ណ្ឋងរាន្រសត (សមាជិករៃាសភា) រណ្ឌ លស្វវ យលរៀង ៤) ម្បធ្លន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះ        
រូលដ្ឋា ន្ លៅលខត្តស្វវ យលរៀង ៥) ម្បធ្លន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះរូលដ្ឋា ន្ លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ ៦) ម្បធ្លន្
សមាគរនារ ីករពុជាលៃីរបសីន្តិភាព និ្ងការអភិវឌឍន៍្ ៥) ម្បធ្លន្សមាគររិត្តភាពករពុជាលវៀត្ណ្ឋរ។ល។ 
 ជាការទទួលស្វគ ល់វរីភាព គុណ្ធរ៌ និ្ងគុណ្បំណ្ឋច់ៃ៏នថលថាល ៃូចលរៀបរាប់ខាងលលី ម្ពះរោកសម្ត្
ករពុជា ម្ពះករុណ្ឋម្ពះបាទសលរតច នលរាតតម្ សហីម្ុនី បាន្ម្បទាន្លគាររងារកិត្តិយសពីរាជបណ្ឌិ ត្
សភាករពុជា ជា “កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្” ជូន្លោកជំទាវ  តាររយៈម្ពះរាជម្កឹត្យ លលខន្ស/រកត្/០៤១៨/
៤០៣ ចុះនថៃទី ១២ ស្ខលរស្វ ឆ្ន  ំ២០១៨។ 
 កនុងនារជាថាន ក់ៃឹកនានំ្រសតីមាន ក់ស្ៃលម្តូ្វបាន្បកស និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាលផ្តល់ទំនុ្កចិត្ត និ្ងម្បគល់តួ្ 
នាទីខពស់កនុងជួរៃឹកនា ំ លោកជំទាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន បាន្បំលពញភារកិចចោ៉ា ងសករមកនុង
ការបំលរជីាតិ្ មាតុ្ភូរិ និ្ងកនុងបុពវលហតុ្លលីកត្លរាីងវសិ័យសងគរកិចច វបបធរ៌ និ្ងរនុ្សសធរ៌ ទាងំពុទធចម្ក 
និ្ងអាណ្ឋចម្ក។ 
 លដ្ឋយស្ៃក កនុងភារកិចចសនូល ៃ៏សំខាន់្របស់លោកជំទាវគ៉ឺការៃឹកនាមំ្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយ          
រៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច ស្ៃលជាលសនាធិការផ្កទ ល់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការទំនាក់ទំន្ង 
សម្របសម្រួលរវាងរដ្ឋា ភិបាល និ្ងរៃាសភា ម្ពឹទធសភា ការចូលររួតាក់ស្ត្ង លសចកតីម្ពាងចាប់ ការអប់រ ំ
ផ្សពវផ្ាយចាប់ ការទទួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយពាកយបណ្តឹ ង របស់ម្បជាពលរៃា ការតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់ 
និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តនានា និ្ងលធវីអធិការកិចចលលីម្គប់វសិ័យ សំលៅបងាា រ ទប់ស្វា ត់្ ស្កលរែ និ្ងមាន្
វធិ្លន្ការ លៃីរបមី្បឆ្ងំនឹ្ងអំលពីពុករលួយ ការរលំោភលដ្ឋយអំណ្ឋច និ្ងបាតុ្ភាពអសករមនានា លៃីរបី
ពម្ងឹងអភិបាលកិចចលែ ការពារសិទធិរបស់ម្បជាពលរៃា  និ្ងការពារសុវត្ាិភាពស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងររួចំស្ណ្ក
ៃល់ការអភិវឌឍន៍្ លសៃាកិចច សងគរ។ 
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 លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយបញ្ញា ញាណ្ និ្ងទសសន្វសិ័យស្វងឆ្ៃ យរបស់លោកជំទាវ ម្កសួង
ទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភាបាន្ៃំលណី្រការលៅរុខោ៉ា ងរលូន្ ម្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យ និ្ង
លមាទន្ភាព។ 
 ខំុ្ពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាព លដ្ឋយបាន្ចូលររួបំលពញភារកិចចៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន់្រួយគ៉ឺជាជំនួ្យការ 
ជាទីម្បឹកា និ្ងជានាយកខុទទកាល័យរបស់លោកជំទាវ ស្ៃលលពលលនាះគាត់្ជាឧបនាយករៃារន្រន្តីម្បចាកំារ 
ចំនួ្ន្ ១០ ឆ្ន  ំ (ពីឆ្ន  ំ២០០៨ -២០១៨) និ្ងជារៃាលលខាធិការ លម្ការឱវា៉ាទលោកជំទាវផ្កទ ល់ និ្ងមាន្
ឱកាសលរៀន្សូម្ត្ទទួលបាន្បទពិលស្វធន៍្ោ៉ា ងលម្ចីន្ ពីលោកជំទាវ។ កនុងលពលលរៀបចំ និ្ងស្កសម្រួល       
លសចកតីម្ពាងសុន្ទរកថា និ្ងជំនួ្យស្វម រតី្ជូន្គាត់្ ខំុ្ស្ត្ងស្ត្បាន្ទទួលការស្ណ្នា ំ និ្ងការត្ម្រង់ទិស
បំលពញបស្ន្ារនូ្វចំណុ្ចខវះខាត្ និ្ងបាន្យល់កាន់្ស្ត្ចាស់ពីទសសន្វសិ័យៃ៏ទូលំទូោយរបស់លោក
ជំទាវ ជាពិលសសកនុងវសិ័យន្លោបាយ និ្ងភាពជាអនកៃឹកនា។ំ 
 លដ្ឋយយល់លឃញីថា រន្រន្តីរាជការ សិសស និ្សសតិ្ និ្ងអនកម្ស្វវម្ជាវជាលម្ចីន្កំពុងយកចិត្តទុកដ្ឋក់
ោ៉ា ងខាល ងំលលកីារអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្ លលីការងាររាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិលសសការងារអធិការកិចច និ្ងវសិ័យ
ស្ៃលពាក់ព័ន្ធ ខំុ្បាន្ចងម្កងសុន្ទរកថាសំខាន្់ៗជាលម្ចីន្របស់លោកជំទាវឧបនាយករៃារន្រន្តី ស្ៃលសុទធស្ត្
មាន្អត្ាន័្យោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ លៅឆ្ន  ំ២០១៩ សម្មាប់ជាឯកស្វរលោង និ្ងពិលម្គាះ។  
 ខំុ្សូរជម្មាបរិត្តអនកអាន្លរតាត ម្ជាបថា ជាលរឿយៗ បស្ន្ារលលីការអាន្សុន្ទរកថាស្ៃលបាន្លយងីបាន្
លម្ត្ៀរ លោកជំទាវស្ត្ងស្ត្បាន្និ្ោយ និ្ងបកម្ស្វយបស្ន្ារ ោ៉ា ងបិុន្ម្បសពវ លហយីលពលខលះ លោកជំទាវ
រិន្ទាងំអាន្សុន្ទរកថាសូរបសី្ត្បន្តិច លពាលគ៉ឺលោកបាន្ស្ថលងលៅកាន់្អងគពិធី លដ្ឋយបលញ្ចញគំនិ្ត្ផ្កទ ល់
ខលួន្គាត់្ោ៉ា ងលកាះកាយ និ្ងលដ្ឋយភាពលជឿរជាក់។  
 ការចងម្កងលន្ះមាន្លគាលបំណ្ង លៃីរបផី្សពវផ្ាយ និ្ងស្ចករសំ្លកនូ្វចំលណ្ះៃឹង ៃល់ថាន ក់ៃឹកនា ំ
និ្ងរន្រន្តីរាជការ ម្កសួងផ្ង និ្ងលៃីរបទុីកជូន្ស្វធ្លរណ្ជន្ផ្ង លធវីជាជាឯកស្វរលោង និ្ងលរៀន្សូម្ត្។ 
 ខំុ្សងឃរឹថា ស្វន នៃលន្ះពិត្ជាជួយជម្រុញការបលងាីន្សរត្ាភាព និ្ងររួចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍន៍្          
ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ 
 ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់សលរតច ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ងរិត្តអនកអាន្
ទាងំអស់សូរទទួលបាន្នូ្វសុខភាពលែ លជាគជ័យកនុងភារកិចច និ្ងសុភរងគលកនុងម្គួស្វរ។ 
     រាជធ្លនី្ភនំលពញ នថៃទី២៩ ស្ខវចិឆិកា  ឆ្ន  ំ២០២០ 
         អនកចងម្កង និ្ងស្កសម្រួល 

          
  
                            បណ្ឌិ ត្ ចាប សថុារទិធ 
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ខ. សនុទរកថាសខំាន់ៗ 
 

១. រិធបីិទកម្មវធិី ម្ួយម្ុ៉ឺនអាលយ័លលើកទី៥ 
 

សនទរកថា 
លោកជំទាវសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចច 

មលែងកនងុរិធីបិទកម្មវធិី ម្ួយម្ុ៉ឺនអាលយ័លលើកទី៥ 
រាជធ្លនី្ភនំលពញ នថៃទី២៤ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី នាងកញ្ញា  កមួយៗម្កុរម្ពះសុរោិ និ្ងម្បិយរិត្តស្ៃលនិ្យរ
ភាពយន្តស្ខមរជាទីលរម្តី្ ! 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្កិត្តិយស និ្ងលសចកតីលស្វរន្សរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ កនុងករមវធីិរួយ
រុ៉ឺន្អាល័យលលីកទី៥ លរៀបចំលៃងីលដ្ឋយម្កុរម្ពះសុរោិ ស្ៃលជាករមវធីិៃ៏ពិលសសរួយ លៃីរបរីលំឹកររត្ក
ស្វន នៃភាពយន្តករពុជានាទសវត្សឆ្ន ៦ំ០និ្ង៧០។ 

ខំុ្សូររលំឹកបន្តិចថា ឆ្ន ១ំ៩៤៩ ៃល់ ឆ្ន ១ំ៩៧៥ គ៉ឺជាសរ័យកាលមាស នន្ការរកីចលម្រីន្ជាបន្ត
បនាទ ប់នន្វសិ័យភាពយន្តស្ខមរ ស្ៃលលពលលនាះ ស្ខសភាពយន្តរួយចំនួ្ន្ធំបាន្បងាា ញខលួន្ និ្ងមាន្ឥទធិពល
លៅលលីទីផ្ារភាពយន្តតំ្បន់្ និ្ងអន្តរជាតិ្ជាហូរស្ហ។ 

វសិ័យភាពយន្តស្ខមរបាន្ចាប់កំលណី្ត្លៃងី លដ្ឋយគំនិ្ត្ផ្តួចលផ្តីរ របស់ម្ពះករុណ្ឋម្ពះបាទសលរតច
ព្រះនលរាតតម្ សហីនុ ស្ៃលលពលលនាះ ម្ពះអងគម្តូ្វបាន្ម្បសិទធនារថាជា ម្ពះបិតាសិលបៈភាពយន្តជាតិ្ 
នាឆ្ន ១ំ៩៤៩។ ម្ពះអងគម្ទង់ពាោរលលីកសទួយវសិ័យលន្ះឱយមាន្ភាពរកីចលម្រីន្ និ្ងមាន្លជាគជ័យ តារ
រយៈយុទធស្វន្រសតជាលម្ចីន្របស់ម្ពះអងគ គ៉ឺការបញ្ជូ ន្និ្សសតិ្បញ្ញា វន័្តស្ខមរលៅសិកាលរៀន្សូម្ត្រុខជំនាញលន្ះ
លៅបរលទស លហយីម្ពះអងគម្ទង់លលីកទឹកចិត្តផ្លិត្ករទាងំអស់ឱយមាន្ស្វម រតី្ម្បាកៃនិ្យរ តារលគាល
គំនិ្ត្របស់ខលួន្ លៃីរបរីះិរកវធីិផ្លិត្ភាពយន្តឱយទាក់ទាញទសសនិ្កជន្។ ការរកីចលម្រីន្ជាបន្តបនាទ ប់បាន្
លចញជាស្ផ្លផ្កា គួរឱយកត់្សមាគ ល់ លដ្ឋយភាពយន្តស្ខមររិន្ម្តឹ្រស្ត្ទទួលការគាមំ្ទពីម្បជាជន្ខលួន្ឯងលនាះលទ 
សូរបសី្ត្ម្បជាជន្ នន្ជាតិ្ៃនទក៏ទទួលស្វគ ល់ និ្ងឱយត្នរលភាពយន្តទាងំលនាះផ្ងស្ៃរ ពិលសសលៅម្បលទសនថ 
និ្ងសិងាបុរ។ី 
 វណ្ណករមភាពយន្តជាង៥០០លរឿង ម្តូ្វបាន្ផ្លិត្ជាហូរស្ហកនុងរយៈលពលជាង២០ឆ្ន  ំ និ្ងបាន្
បញ្ច ប់ទាងំម្សុងលៅនថៃ១៧ លរស្វ ឆ្ន ១ំ៩៧៥ កនុងរបបម្បល័យពូជស្វសន៍្ស្ខមរម្កហរ។ ការបំផ្កល ញ
ធន្ធ្លន្រនុ្សស ការសមាល ប់សិលបករលបីៗ  ផ្លិត្ករ អនកៃឹកនាលំរឿងល ន្ីរៗលសទីរគាម ន្សល់ និ្ងការបំផ្កល ញវ ិ
ស័យភាពយន្តគ៉ឺជាវនិាសករមៃ៏ឈ៉ឺចាប់លខាល ចផ្ារបំផុ្ត្ស្ៃលលកីត្លៃងីលម្ការស្វន នៃរបស់ពួកស្ខមរម្កហរ។ 
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លម្កាយនថៃរលំដ្ឋះ៧រករាឆ្ន ១ំ៩៧៩ វសិ័យភាពយន្តករពុជាបាន្រស់លៃងីវញិ ោ៉ា ងម្ត្ដ្ឋបម្ត្ៃួស លៅលពល
ស្ៃលសន្រងាគ រលៅស្ត្អូសបនាល យ រហូត្មាន្ន្លោបាយ ឈនះ-ឈនះ លៅឆ្ន ១ំ៩៩៨ ស្ៃលករពុជាទទួលបាន្
សន្តិភាពលពញលលញ លម្ការការៃឹកនារំបស់សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី
នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ ចាប់ពីលពលលនាះរក វសិ័យភាពយន្តក៏បាន្ចាប់លផ្តីររកីចលម្រីន្លៃងីវញិជា    
បលណ្តី រៗ។ 

លដ្ឋយស្ៃក ររត្កវបបធរ៌ស្ៃលបលងាីត្លៃងី រុន្របបម្បល័យពូជស្វសន៍្ស្ខមរម្កហរ ររួមាន្ររត្ក
សិលបៈ ចលម្រៀង និ្ងភាពយន្ត ម្តូ្វបាន្ម្កសួងវបបធរ៌ និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ ស្ៃលជាលសនាធិការផ្កទ ល់របស ់        
រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់បញ្ចូ ល ជាសរបត្តិលបតិ្កភណ្ឌ លស្វត្ទសសន៍្ជាតិ្ តារអនុ្ស្វសន៍្ៃ៏នថលថាល បំផុ្ត្
របស់ សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តីនន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ 
 រយរុ៉ឺន្អាល័យ ក៏ជាៃូចសករមភាពការងាករមវធីិ រួ លផ្សងលទៀត្ របស់ម្កុរម្ពះសុរោិពិត្ជាបាន្
ចូលររួចំស្ណ្កោ៉ា ងធំលធងកនុងការស្ថរកាការពារសរបត្តិវបបធរ៌សិលបៈភាពយន្តនន្ជាតិ្លយងី ឱយលៅសាិត្
សាិរគង់វងស លៃីរបតំី្កល់ជាររត្កៃ៏មាន្ត្នរល សម្មាប់ម្បជាជាតិ្លយងី និ្ងជូន្ៃល់សិលបករ សិលបការនីិ្      
ផ្លិត្ករ អនកៃឹកនាលំរឿង ររួទាងំបុគគលទាងំឡាយ ស្ៃលបំលរលីលីវសិ័យលន្ះអាចសិកា លរៀន្សូម្ត្ ៃក
ពិលស្វធន៍្ អភិវឌឈន៍្ស្វន នៃរបស់ខលួន្លអាយលែម្បលសីរលៃីរបឧីត្តរម្បលោជន៍្ជាតិ្ និ្ងម្សបតារលគាលការណ៍្
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលលយងី។ ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលោ៉ា ងខពស់ចំលពាះសករមភាព ៃ៏លមាះរុត្របស់
ម្កុរយុវជន្ម្ពះសុរោិ ស្ៃលបាន្ពុះពារម្គប់ឧបសគគ ចំណ្ឋយថវកិាផ្កទ ល់ខលួន្ ចំណ្ឋយលពលលវោ និ្ង
យុវភាពរបស់ខលួន្ លៃីរបមី្បរូលម្ស្វវម្ជាវ ររត្កភាពយន្តស្ខមរ កំុឱយបន្តបាត់្បង់លៅលទៀត្។  
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ករពុជាម្តូ្វបាន្លគចាត់្ទុកជាម្បលទសមាន្អរយិធរ៌ និ្ងវបបធរ៌ៃ៏រុងលរឿងរួយតាងំពីបុពវកាល។ ស្ត្
អរយិធរ៌ និ្ងវបបធរ៌លន្ះម្តូ្វបាន្ជាន់្ពន្លិចបាត់្បង់គាម ន្សល់កនុងរបបករពុជាម្បជាធិបលត្យយ ៣ឆ្ន  ំ ៨ស្ខ 
២០នថៃ របស់បន្ម្បល័យពូជស្វសន្៍ ប៉ាុល ពត្។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាលម្ការការៃឹកនារំបស់សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ 
កនុងការលលីកសទួយវបបធរ៌របស់ស្ខមរលៃងីវញិ រហូត្សលម្រចបលងាីត្ឲ្យមាន្ទិវា «វបបធរ៌ជាតិ្ ៣រីនា» លៅឆ្ន ំ
១៩៩៨។ សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន និ្ងសលរតចកិត្តិម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ស្ត្ងស្ត្បាន្អលញ្ជ ីញចូលររួម្បារពធពិធី
អបអរស្វទរទិវា «វបបធរ៌ជាតិ្ ៣រីនា» ជាលរឿយៗ លៃីរបជំីរុញ និ្ងបំផុ្សស្វម រតី្ៃល់ម្បជាពលរៃាស្ខមរ ជា
ពិលសសម្កុរយុវវយ័ឲ្យម្សឡាញ់វបបធរ៌របស់ជាតិ្។ សលរតចបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ោ៉ា ងខាល ងំ លលីការជួយ        
ជម្រុញវសិ័យភាពយន្តលៅករពុជា ជាពិលសសស្ខសភាពយន្តស្ៃលចាក់ផ្ាយតារទូរទសសន៍្ និ្ងលរាងភាពយន្ត។ 
ជាក់ស្សតង សលរតចបាន្លសនីឱយស្វា នី្យទូរទសសន៍្ទាងំអស់ម្តូ្វនលលកោ៉ា ងណ្ឋបាន្ចាក់ផ្ាយភាពយន្ត
ស្ខមរ កនុងលមា៉ា ងពិលសសចាប់ពីលមា៉ា ង ៧ ៃល់លមា៉ា ង ៩ យប់។ 

កាលពីនថៃទី ៦ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ កនុងលពលស្ៃលអលញ្ជ ីញជាអធិបតី្ម្បារពធពិធីអបអរស្វទរទិវា      
«វបបធរ៌ជាតិ្ ៣រីនា» លលីកទី២១ លៅរជឈរណ្ឌ លពិព័រណ៍្លកាះលពម្ជ សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន ររួនិ្ង
សលម្តចកិតតិព្រឹទធបណ្ឌិ តបាន្ម្សស់ម្សូបអាោរររួគាន  ជារួយថាន ក់ៃឹកនាមំ្កសួងវបបធរ៌ និ្ងវចិិម្ត្
សិលបៈ ររួនឹ្ងសិលបករ សិលបការនីិ្ផ្ងស្ៃរ។ កនុងឱកាសលនាះសលរតចបាន្ម្បកាសសម្រួល និ្ងអនុ្លម្គាះ 
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ខាងស្ផ្នកពន្ធដ្ឋរសម្មាប់រយៈលពល ៥ ឆ្ន  ំបស្ន្ារលទៀត្រហូត្ៃល់ៃំណ្ឋច់ឆ្ន ២ំ០២៣ ៃល់វសិ័យភាពយន្ត 
លពាលគ៉ឺ “អនុ្ញ្ញា ត្ឲ្យពយួរទុកការអនុ្វត្តពន្ធកាត់្ទុក (១៥%) លលីសួយស្វរនន្ម្ទពយអសករម ការផ្តល់សិទធិ
បញ្ញច ងំស្ខសភាពយន្តផ្លិត្កនុងម្សុក និ្ងអនុ្ញ្ញា ត្ឲ្យពយួរពន្ធ លលីម្បាក់ចំណូ្លជូន្ម្កុរហ ុន្ផ្លិត្ករម
ភាពយន្តស្ខមរ” លៃីរបជីម្រុញ និ្ងលលីកសទួយភាពយន្តស្ខមរ ស្ៃលម្បឈរ នឹ្ងការម្បកួត្ម្បស្ជង ៃ៏ម្សួច
ម្ស្វល់ជារួយភាពយន្តបរលទសស្ៃលនាចូំលរកទីផ្ារករពុជា។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ភាពយន្តគ៉ឺជាសិលបៈ និ្ងវបបធរ៌រួយរបស់ម្បជាជាតិ្រួយ ស្ត្វាក៏ជាឧសាហករមរួយ និ្ងជា           
ធុរកិចចរួយស្ៃលអាចរកម្បាក់ចំលណ្ញបាន្លម្ចីន្ លបីលធវីឱយបាន្ម្តឹ្រម្តូ្វ។ លៃីរបអីភិវឌឍវសិ័យភាពយន្ត គ៉ឺ
ពិត្ជាការលំបាករួយ លម្ពាះការងារលន្ះទារទារការអភិវឌឍជាអន្តរវសិ័យ និ្ងមាន្ការគាមំ្ទពីម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ 
ទាងំរៃា និ្ងឯកជន្។ 

ថវីៃបតិ្ស្ត្លរាងភាពយន្តទំលនី្បៗ បាន្រកីៃុះដ្ឋលៃូចផ្សតិ្ លហយីភាពយន្តស្ខមរលៅលពលបចចុបបន្ន 
ោកម់ាន្ការគាមំ្ទពីម្បជាជន្ករពុជា លម្ចីន្ជាងប៉ាុនាម ន្ឆ្ន រុំន្កដី ប៉ាុស្ន្តលគលៅស្ត្សលងាត្លឃញីថា លៅមាន្
ចំណុ្ចខវះខាត្រួយចំនួ្ន្ ស្ៃលម្តូ្វររួគាន ស្កលរែ និ្ងបំលពញបស្ន្ារ  លៃីរបពីម្ងឹងគុណ្ភាព លស្វភ័ណ្ភាព 
និ្ងខលឹរស្វរ លៃីរបអីាចម្បកួត្ម្បស្ជងជារួយភាពយន្តបរលទស ស្ៃលកំពុងនាចូំលោ៉ា ងគំហុក និ្ងបញ្ញច ងំ
កនុងទីផ្ារករពុជា។ ខលឹរស្វរនន្ស្វច់លរឿង ត្នរលអប់រ ំ បលចចកលទសថត្ បលចចកលទសកាត់្ត្ សលរលង ផ្លិត្ករ 
អនកៃឹកនាលំរឿង តួ្សស្រដង ការលរៀបចំឆ្ក ទីតាងំថត្ ការតុ្បស្ត្ងរុខ និ្ងសលរលៀកបំពាក់ និ្ងការផ្សពវផ្ាយ 
ជាលៃីរលនាះ សុទធស្ត្ជាកតាត ចាបំាច់ម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់។ 

កនុងសរ័យសកលភាវូបនី្យករម និ្ងពាណិ្ជជករមលសរ ី លយងីរិន្អាចោរឃាត់្ការនាចូំលភាពយន្ត
បរលទសបាន្លទ ៃូលចនះលយងីម្តូ្វពម្ងឹងសរត្ាភាព និ្ងគុណ្ភាពភាពយន្តលយងីឱយបាន្លែ លៃីរបៃីលណ្តី រទី
ផ្ារទាងំកនុងម្សុក និ្ងលម្ៅម្សុក។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅបំផុ្ត្ចំលពាះ សលរតច ឯកឧត្តរ លោក
ជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី ស្ៃលបាន្ឧបត្ារោ និ្ងគាមំ្ទៃល់ករមវធីិរួយរុ៉ឺន្អាល័យលលីកទី៥
លន្ះ។ ជាចុងលម្កាយ ខំុ្សូរជូន្ពរសពវស្វធុការៃល់សលរតច ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក 
លោកម្ស ី និ្ងម្កុរការងារនន្ម្កុរម្ពះសុរោិទាងំអស់សូរជូន្ម្បទះស្ត្លសចកតីសុខ លសចកតីចលម្រីន្ និ្ង
មាន្លជាគជ័យម្គប់ភារៈកិចចទាងំអស់។  
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២. រធិីព្បកាសជាផ្ែូវការននការចូលជាសមាជិក របសក់ម្ពុជា កនងុ
ព្បលទសជានដ្គូសកល លដ្ើម្បបីញ្ចបអ់ំលរើហងិាលលើកមុារ  

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 
រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច តំណាងដ្៏ខពង់ខពស ់  
សលម្តចអគគម្ហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន មសន នាយករដ្ាម្ន្តនតី ននព្រះរាជាណាចព្ក

កម្ពុជា 
មលែងកនងុរិធីព្បកាសជាផ្ែូវការននការចូលជាសមាជិក របសព់្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 

កនងុព្បលទសជានដ្គូសកល លដ្ើម្បបីញ្ចប់អំលរើហងិាលលើកមុារ 
សណ្ឋា គារសុខា លម្ជាយចងាវ រ នថៃទី១២ ស្ខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 

8 
 
-ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ សមាជិក សមាជិការាជរដ្ឋា ភិបាលជាទីលរម្តី្ ! 
-ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ ឯកអគគរាជទូត្ ឯកអគគរៃាទូត្ ម្បចា ំ 

ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា! 
-ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្ ជាទីរាប់អាន្ ! 

នថៃលន្ះ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា កនុងនារ សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន 
នាយករៃារន្រន្តនីន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្ពិត្ជាមាន្លសចកតីរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ 
ចូលររួជារួយឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី លភ្ៀវជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ កនុងឱកាសម្បកាសផ្សពវ 
ផ្ាយជាផ្លូវការនូ្វ ការចូលជាសមាជិកភាពរបស់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា កនុងម្បលទសជានៃគូសកល លៃីរបី
បញ្ច ប់អំលពីហងិាលលីកុមារ ៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន់្នាលពលលន្ះ ។ 

ជារួយគាន លន្ះ ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ោ៉ា ងកក់លៅត ចំលពាះវត្តមាន្របស់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក 
លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្ និ្ងនៃគូអភិវឌឍន៍្ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្អលញ្ជ ីញចូលររួ កនុងពិធីៃ៏
រោឡារកិនាលពលលន្ះ ស្ៃលជាម្ពឹត្តិការណ៍្រួយបាន្បងាា ញពីការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ និងការលបតជ្ាចិត្តរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា កនុងការលុបបំបាត់្អំលពីហងិាលលីកុមារ និ្ងការធ វ្ើឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីនូ្វការអនុ្វត្ត         
អនុ្សញ្ញា អងគការសហម្បជាជាតិ្ សតីពីសិទធិកុមារនិងសលម្រចបាន្លគាលលៅអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះផ្ងស្ៃរ ខំុ្ក៏សូរលកាត្សរលសីរចំលពាះការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ និ្ងកិចចខិត្ខំម្បឹង
ស្ម្បងរបស់ម្កសួងសងគរកិចច អតី្ត្យុទធជន្ និ្ងយុវនី្តិ្សរបទាស្ៃលបាន្សិកាស្សវងរកទៃាកីរណ៍្ និ្ង
ស្សវងយល់អំពីម្បលទសជានៃគូសកល លៃីរបបីញ្ច ប់អំលពីហងិាលលីកុមារ រហូត្ទទួលបាន្ការអនុ្ញ្ញា ត្ពី
ម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាលឱយម្បលទសករពុជាចូលជាសមាជិក និ្ងឈាន្ៃល់ការម្បកាសជាផ្លូវការនាលពលលន្ះ។ 
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ម្ពរជារួយគាន ផ្ងស្ៃរលន្ះ ខំុ្ក៏សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ចំលពាះរូលនិ្ធិសហម្បជាតិ្លៃីរបកុីមារម្បចាមំ្បលទស
ករពុជា ស្ៃលបាន្គាមំ្ទទាងំថវកិា និ្ងបលចចកលទស តាងំពីលពលចាប់លផ្តីររហូត្ៃល់ការលរៀបចំពិធីនានថៃលន្ះ។  

នថៃលន្ះរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាសូរម្បកាសជាផ្លូវការថា ម្បលទសករពុជា បាន្កាល យខលួន្ជាសមាជិក នន្
ម្បលទសនៃគូសកល លៃីរបបីញ្ច ប់អំលពីហងិាលលកុីមារ លៅចំលពាះរុខវត្តមាន្របស់អនកពាក់ព័ន្ធសំខាន់្ៗ និ្ង
បងាា ញអំពីការលបតជ្ា ចិត្តៃ៏ខាល ងំកាល របស់ករពុជាកនុងការបញ្ច ប់អំលពីហងិាលលីកុមារ។  

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ ! 

កនុងឱកាសលន្ះ លយងីក៏សូរបងាា ញអំពីសរិទធផ្លសំខាន្់ៗស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាល សលម្រចបាន្ តារ
រយៈកិចចសហការពហុវសិ័យ លៃីរបលីឆ្ព ះលៅការបញ្ច ប់អំលពីហងិាលលីកុមារ និ្ងទិសលៅបន្ត។ 

ចាប់តាងំពីនថៃ៧រករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ ម្បលទសករពុជាម្តូ្វបាន្រលំដ្ឋះឱយរចួផុ្ត្ពីវនិាសករមរបប ប៉ាុល ពត្ 
កនុងការលធវីឲ្យស្បកបាក់ ម្ពាត់្ម្បាស់ម្គួស្វរ ។ ម្បជាជន្លយងីបាន្ខិត្ខំកស្វងម្បលទសជាតិ្លៃងីវញិពីបាត្
នៃទលទ និ្ងពីចំណុ្ចសូន្យ។ សិទធិរបស់ម្បជាពលរៃា ជាពិលសស សិទធិរបស់កុមារករពុជាម្តូ្វបាន្លលីកករពស់ 
និ្ងម្តូ្វបាន្ការពារលដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់។ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ផ្តល់សចាច ប័ន្លលីអនុ្សញ្ញា ពិធីស្វរបស្ន្ារ 
និ្ងកិចចម្ពរលម្ពៀងអន្តរជាតិ្នានា លៃីរបកីារពារឧត្តរម្បលោជន៍្របស់កុមារ។ ចាប់អន្តរជាតិ្ និ្ងលិខិត្
បទដ្ឋា ន្នានា ស្ៃលមាន្ស្ចង គ៉ឺម្សបលៅតាររៃាធរមនុ្ញ្ា នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្ក ករពុជា និ្ងម្សបតារលគាល
ន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលបាន្នឹ្ងកំពុងលលីកករពស់ និ្ងការពារសិទធិជារូលដ្ឋា ន្ទាងំ ៤ របស់
កុមារគ៉ឺ ៖ សិទធរិស់រាន្មាន្ជីវតិ្ សិទធិអភិវឌឍ សិទធិទទួលបាន្នូ្វការការពារ និ្ងសិទធិចូលររួ។ 

កនុងរយៈលពល ២ទសសវត្សរ ៍ កន្លងរកលន្ះ លសៃាកិចចករពុជាសលម្រចបាន្កំលណី្ន្រងឹមាកំនុងអម្តា 
ម្បចាឆំ្ន មំ្បមាណ្ ៧% ស្ៃលជាប់ចំណ្ឋប់ថាន ក់ជាម្បលទសរួយ កនុងចំលណ្ឋរម្បលទសស្ៃលមាន្កំលណី្ន្
លសៃាកិចចខពស់បំផុ្ត្ទាងំ១០ កនុងសកលលោក។ លដ្ឋយស្ៃក ឆ្ន  ំ២០១៨ កន្លងលៅ អម្តាកំលណី្ន្លសៃាកិចច
ករពុជាសលម្រចបាន្ ៧,៥ % ស្ៃលជាកំលណី្ន្ខពស់បំផុ្ត្កនុងរយៈលពល១០ឆ្ន ចុំងលម្កាយ លហយីនិ្នាន ការនន្
កំលណី្ន្ៃ៏មាន្សាិរភាពលន្ះបាន្បន្តលៅឆ្ន លំន្ះ និ្ងឆ្ន បំន្តបនាទ ប់លទៀត្ ស្ៃលអាចលលីកករពស់ជីវភាព និ្ង
កាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក របស់ម្បជាជន្ករពុជា។ ជាក់ស្សតងផ្លិត្ផ្លកនុងម្សុកសរុប (ផ្.ស.ស) សម្មាប់
រនុ្សសមាន ក់ៗមាន្ការលកីន្លៃងីម្បមាណ្ជាង៤ៃង គ៉ឺពីម្បមាណ្ ៤១៧ ៃុោល  កនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ៃល់
ម្បមាណ្ ១.៥៦៣ លៅឆ្ន ២ំ០១៨ ខណ្ៈស្ៃលអម្តានន្ភាពម្កីម្កបាន្ធ្លល ក់ចុះ ពីជាង ៥៣% លៅឆ្ន ំ
២០០៤ រកលៅម្តឹ្រម្បមាណ្ ១៣,៤ លៅឆ្ន  ំ ២០១៤ និ្ងម្បស្ហលកនុងរងវង់ ១០% លៅឆ្ន ២ំ០១៨។ 
លដ្ឋយស្ៃកកំលណី្ន្ម្បជាជន្ជារធយរម្បចាឆំ្ន មំាន្ម្បមាណ្ ១,៦%។ លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ គរនាគរន៍្ៃឹក
ជញ្ជូ ន្ ធ្លរាស្វន្រសត កសិករម ឧសាហករម លទសចរណ៍្ សំណ្ង់ ថារពល និ្ងវសិ័យលផ្សងៗលទៀត្ក៏មាន្         
ការរកីចលម្រីន្គួរឲ្យកត់្សមាគ ល់ផ្ងស្ៃរ។ ជារួយនឹ្ងការផ្កល ស់បតូររចនាសរព័ន្ធលសៃាកិចច ពីម្បលទសស្ៃលពឹង
ស្ផ្ែកលលវីសិ័យកសិករមលៅជាម្បលទសស្ៃលពឹងស្ផ្ែកលលវីសិ័យកសិ-ឧសាហករម ឧសាហករម និ្ងលសវាករម។ 
លៅឆ្ន  ំ ២០១៥ ករពុជាបាន្ស្ម្បកាល យពីម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លទាប លៅជាម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្ល
រធយរកម្រិត្ទាប និ្ងកំពុងបន្តៃំលណី្រោ៉ា ងស្វវ ោប់ ឈាន្លឆ្ព ះលៅជាម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លរធយរ
កម្រិត្ខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៣០។ ៃូលចនះ ការអភិវឌឍម្បព័ន្ធគាពំារសងគរម្បកបលដ្ឋយបរោិប័ន្ន ម្បសិទធភាព និ្ង
ចីរភាពហរិញ្ាវត្ាុ គ៉ឺជាឧបករណ៍្បលម្រីៃល់ការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក ភាពងាយរងលម្គាះ វសិរភាព និ្ងររួ
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ចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍ និ្ងគាពំារធន្ធ្លន្រនុ្សសកាន់្ស្ត្ទូលំទូោយ និ្ងជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចចជាតិ្។ 
កតាត លន្ះនឹ្ងលធវីឱយម្បព័ន្ធសុវត្ាិភាពសងគរកាន់្ស្ត្រងឹមា ំកនុងការជួយៃល់ជន្ម្កីម្ក ជន្រងលម្គាះ និ្ងងាយរង
លម្គាះម្គប់ម្បលភទកនុងសងគរ ជាពិលសស ន្រសតីនិ្ងកុមារកំម្ពា ជន្ចាស់ជរា ជន្ពិការ អតី្ត្រន្រន្តីរាជការសុីវលិ 
និ្ងអតី្ត្យុទធជន្ជាលៃីរ។  

អំធ ើហិងាលលីកុមារនារំកនូ្វកងវល់ៃល់ម្កុរម្គួស្វរ លហយីវាបាន្កាល យជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
លម្ពាះវាអាចបងាឲ្យប៉ាះពាល់ ៃល់សុខភាពកុមារ ររួមាន្ ពិការភាពស្ផ្នករាងកាយ និ្ងផ្លូវចិត្តស្ៃលអាចបាត់្
បង់ៃលផ់្លិត្ភាពនន្សងគរជាតិ្។ លដ្ឋយលហតុ្លន្ះ ការលលីកករពស់ និ្ងការការពារកុមារ គ៉ឺជាបញ្ញា អាទិភាព
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា អាណ្ត្តិទី៦ លដ្ឋយបាន្ដ្ឋក់បញ្ចូ លលៅកនុងករមវធីិន្លោបាយ ជាពិលសសយុទធស្វន្រសត
ចតុ្លកាណ្ទាងំ ៤ ៃំណ្ឋក់កាល កនុងយុទធស្វន្រសត នន្ការអភិវឌឍធន្ធ្លន្រនុ្សស លគាលលៅអភិវឌឍន៍្ 
ម្បកបលដ្ឋយចីរភាពករពុជា ២០១៦-២០៣០ ស្ៃលសុទធស្ត្ជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះៃ៏រងឹមាសំម្មាប់លរៀបចំស្ផ្ន្ការ
យុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ ស្ៃលមាន្សូចនាករ លទធផ្ល និ្ងលពលលវោជាក់ោក់
សម្មាប់អនុ្វត្ត ម្ពរទាងំមាន្សងគតិ្ភាពជារួយ នឹ្ងឯកស្វរលគាលន្លោបាយតារវសិ័យៃនទលទៀត្។  

ទន្ទឹរនឹ្ងលន្ះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វលគាលន្លោបាយ ចាប់ ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសត និ្ង
លិខិត្គតិ្យុត្តជាលម្ចីន្លៃីរបពីម្ងឹងម្បសិទធភាព នន្កិចចការពារកុមារ និ្ងសុខុមាលភាពកុមារ។ លគាល
ន្លោបាយទាងំលនាះររួមាន្ ៖ 

- លគាលន្លោបាយភូរិ-ឃុមំាន្សុវត្ាិភាព លៃីរបធី្លនាថា ម្គប់ភូរិ ឃុ/ំសងាា ត់្មាន្សុវត្ាិភាព គាម ន្
លចារករម និ្ងអំលពីបលន់្ម្គប់ម្បលភទ គាម ន្ការផ្លិត្ ការស្ចកចាយ និ្ងលម្បីម្បាស់លម្គឿងលញៀន្ខុសចាប់ម្គប់
ម្បលភទ គាម ន្សករមភាពអបាយរុខ គាម ន្ការជួញៃូរផ្លូវលភទលលីន្រសតី និ្ងកុមារ និ្ងអំលពីហងិា គាម ន្ស្លបងសុី
សងខុសចាប់ គាម ន្ការលម្បីម្បាស់អាវុធខុសចាប់ និ្ងគាម ន្សករមភាពខុសចាប់លផ្សងៗលទៀត្។ 

- ម្កបខណ្ឌ លគាលន្លោបាយជាតិ្គាពំារសងគរ ២០១៦-២០២៥ លៃីរបអីនុ្វត្តម្បព័ន្ធគាពំារ
សងគរ លៃីរបគីាពំារមាតា និ្ងទារក។ ជាក់ស្សតង ថមីៗលន្ះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញឱយអនុ្វត្តករមវធីិ 
ឧបត្ារោស្វច់ម្បាក់ជូន្ន្រសតីមាន្នផ្ទលពាះ សំលៅលលីកករពស់សុខុមាលភាព មាតា និ្ងទារក ម្ពរទាងំររួ
ចំស្ណ្កលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា កងវះអាោរូបត្ារោរបស់កុមារកនុងម្គួស្វរម្កីម្ក ចាប់តាងំពីកូន្កនុងនផ្ទរហូត្ៃល់
អាយុ២ឆ្ន  ំលៃីរបជំីរុញការលូត្ោស់ទាងំកាយសរបទា និ្ងបញ្ញា ស្វម រតី្។  

- លគាលន្លោបាយ និ្ងបទដ្ឋា ន្អបបរមាសតីពីការស្ថទាជំនួំ្សចំលពាះ កុមារ  
- អនុ្ម្កឹត្យសតីពីការម្គប់ម្គងរណ្ឌ លស្ថទាកុំមារ  
- អនុ្ម្កឹត្យសតីពីការម្បគល់រុខងារ ការម្គប់ម្គងរណ្ឌ លស្ថទាកុំមាររបស់រៃាលៅឲ្យរៃាបាល រាជធ្លនី្-

លខត្ត ការម្បគល់រុខងារម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យរណ្ឌ លស្ថទាកុំមាររបស់អងគការរិន្ស្រន្រដ្ឋា ភិបាល លៅឲ្យរៃាបាល           
រាជធ្លនី្ ម្កុង ម្សុក និ្ងរុខងារការម្គប់ម្គងលសវាស្ថទាកុំមាររងលម្គាះ និ្ងងាយរងលម្គាះលៅកនុ ងសហគរន៍្
លៅឲ្យរៃាបាលរាជធ្លនី្ រៃាបាល ម្កុង និ្ងរៃាបាលឃុ។ំ  

- ស្ផ្ន្ការសករមភាព ឬស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតតារវសិ័យៃន៏ទលទៀត្ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងកុមារ ម្តូ្វបាន្លរៀបចំ 
និ្ងកំពុងអនុ្វត្ត ៃូចជាអប់រ ំសុខាភិបាល សងគរកិចច ការងារ និ្ងបណ្តុ ះបណ្ឋត លវជិាជ ជីវៈ។ 
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ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី ! 
ទន្ទឹរនឹ្ងការអភិវឌឍលសៃាកិចច និ្ងចរន្តសកលភាវូបនី្យករម និ្ងបលចចកវទិា «បញ្ញា អំលពីហងិាលលី

កុមារ» លៅស្ត្ជាការម្បឈរ សម្មាប់ម្បលទសអភិវឌឍន៍្ និ្ងម្បលទសកំពុងអភិវឌឍន៍្លៅលៃយី។ លៅឆ្ន ំ
២០១៣ ករពុជាបាន្លធវកីារអលងាត្ម្ស្វវម្ជាវ សតីពីស្វា ន្ភាព នន្អំលពីហងិាលលីកុមារ ជាលទធផ្លបាន្បងាា ញ
ថាកុមារជាង ៥០% បានទទួលរង អំលពីហងិាផ្លូវកាយ ។ កុមារ ១នាក ់កនុងចំធោម ៤នាកប់ានទទួល
រងអំធ ើហងិាផ្ផ្នកផ្លូវចិត្ត ។ កុមារ ើ និង កុមារា ១នាក់ កនុងចំធោម ២០នាក់បានទទួលរងការរធំោភបំពាន
ផ្លូវធភទ។ អំធ ើហងិាធលើកុមារគ៉ឺជាការរលំោភលលីសិទធិរបស់កុមារ និងលធវីឱយប៉ាះពាល់ៃល់ការអភិវឌឍរបស់
កុមារ សីលធរ៌សងគរ លសចកតីនថលថនូរ និ្ងការអភិវឌឍធន្ធ្លន្រនុ្សស នាលពលអនាគត្ ដូធចនេះអំលពីហងិាលលី
កុមារគ៉ឺជាសករមភាពស្ៃលរិន្អាចអត់្ឱន្បាន្ លទាះលៅកនុងរូបភាពណ្ឋក៏លដ្ឋយ។  

លៃីរបចូីលររួលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា ម្បឈរខាងលលី រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្លរៀបចំស្ផ្ន្ការសករមភាពអនតរ-
ក្កសួង លៃីរបទីប់ស្វា ត់្ និ្ងល ល្ីយត្ប ចំលពាះអំលពីហងិាលលីកុមាររយៈលពល៥ឆ្ន  ំ (២០១៧-២០២១) 
ស្ៃលស្ផ្ន្ការលន្ះម្តូ្វបាន្ដ្ឋក់ឱយអនុ្វត្តកាលពីចុង ឆ្ន ២ំ០១៧ លដ្ឋយលពលលនាះ ខំុ្បាន្ចូលររួជាអធិបតី្
កនុងពិធីលនាះផ្ងស្ៃរ។  

លទាះបីជាម្បលទសករពុជាសលម្រចបាន្សរិទធផ្លគួរជាទីលមាទន្ៈ កនុងកិចចខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងលដ្ឋះ
ម្ស្វយ អំលពីហងិាោ៉ា ងណ្ឋក៏លដ្ឋយ ក៏ករពុជាលៅមាន្បញ្ញា ម្បឈររួយចំនួ្ន្ ៃូចជា ការពម្ងឹងយន្តការ
អនុ្វត្តម្បព័ន្ធកិចចការពារកុមារ ការកស្វងសរត្ាភាព ធន្ធ្លន្រនុ្សស និ្ងហរិញ្ាវត្ាុ សម្មាប់កិចចការពារ 
កុមារ លៅមាន្កម្រិត្លៅលៃយី។  

ខំុ្យល់ថា លៃីរបបីញ្ច ប់អំលពីហងិាធលើកុមារ គឺត្ក្មូវឱយមានទំនួលខុសក្តូ្វរមួគ្នន  និងការធកៀងគរ
អនកពាក់ ័នធទងំអស់ និងសងគមទងំមូល គឺចបំាច់បំផុ្ត្ម្សបលៅតារបទដ្ឋា ន្ជាតិ្ ស្ៃលមាន្និ្ងកំពុង
ដ្ឋក់ឱយអនុ្វត្តជាធរមាន្ ររួទាងំអនុ្សញ្ញា របស់អងគការសហម្បជាជាតិ្សតីពីសិទធិកុមារឱយមាន្ម្បសិទធភាព
កាន់្ស្ត្ម្បលសីរលនាះទារទារឱយមាន្ការចូលររួពីម្គប់ម្កសួងស្វា ប័ន្ អងគការជាតិ្អន្តរជាតិ្និងអនកពាក់ព័ន្ធ
ទាងំអស់។  

ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វការគាមំ្ទោ៉ា ងលពញទំហងឹ ចំលពាះសករមភាពទាងំឡាយ ស្ៃលកំពុងអនុ្វត្តលៅលលី
ទឹកៃីករពុជា កនុងទិសលៅលដ្ឋះម្ស្វយត្ម្រូវការចាបំាច់ជារូលដ្ឋា ន្របស់កុមារ ៃូចមាន្ស្ចងកនុងរៃាធរមនុ្ញ្ា 
និ្ងអនុ្សញ្ញា  សតីពីសិទធិកុមារសម្មាប់កុមារករពុជា លគាលលៅអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាពទើ១៦ ផ្ដលរាប់
បញ្ចូ លការយកចិត្តទុកដាក់ថ្មើមួយធលើកិចចការពារកុមារ និងការធដាេះក្ាយបញ្ហា អំធ ើហងិាធលើកុមារ ផ្ដល
មានចំនុចលៅទី ១៦.២ បញ្ច ប់ ការរលំោភបំពាន្ អំលពីធកងក្បវញ្ច ័ ការជួញដូរ និ្ងអំលពីហងិាលលីកុមារ និ្ង
ចំនុចលៅទី១៦.១ កាត់្បន្ាយម្គប់ទម្រង់ទាងំអស់ នន្អំលពីហងិានិ្ងអម្តាររណ្ៈស្ៃលពាក់ព័ន្ធនឹងអំលពី
ហងិា។ លនាះសុទធស្ត្ជាផ្ផ្នការសកមមភា ធដើមបើទប់ាា ត់្ និងធ ល្ើយត្បចំធពាេះអំធ ើហងិាធលើកុមារ កនុង
កមពុជាស្ៃលបានបង្ហា ញយ៉ា ងលំអិត្ អំ ើការធបតជាា ចិត្តរបស់រាជរដាា ភិបាលកនុងការធដាេះក្ាយបញ្ហា អំធ ើ
ហងិាធលើកុមារ។ ការដាក់បញ្ចូ ល ចំនុចលៅទី ១៦.១ និ្ងចំណុ្ចលៅទី១៦.២ ធៅកនុងក្កបខណ្ឌ ធគ្នលធៅ
អភិវឌ្ឍក្បកបធដាយចើរភា កមពុជា ិត្ជាមានារៈសំខានោ់ស់។ 

កមពុជាបានធបតជាា ចិត្តកនុងការបញ្ច ប់អំធ ើហងិា តាមាោធរៀន ធដាយមានការចូលរមួគ្នកំ្ទ  ើ           
រាជរដាា ភិបាល ក្គូបធក្ងៀន ឳ ុកមាត យ និងយុវវជនកនុងការធ វ្ើសកមមភាព ធដើមបើធោយកុមារមានសុវត្ថិភា  
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កនុងការធរៀនសូក្ត្។ ាោផ្ដលមានសុវត្ថិភា នឹងបធងាើននូវលទធផ្លវជិជមាន និ្ងជួយសម្រួល ៃល់កុមារ
កនុងការសិកា ជួសម្រួលៃល់ការវនិិ្លោគស្ផ្នកអប់រ ំ លដ្ឋយកុមារបាន្ទទួលការបណ្តុ ះបណ្ឋត លកាន់្ស្ត្
ម្បលសីរលៃងីស្ថរលទៀត្ កនុងបរសិ្វា ន្លែ និ្ងមាន្សុខភាពលែ ។ កាល ើ ផ្ខកកាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ថ្មើៗធនេះ 
ក្បធទសកមពុជាបានអនុម័ត្ និងគ្នកំ្ទយុទធនាការសុវត្ថិភា កនុងការធរៀនសូក្ត្ បានដាក់ធចញនូវការធបតជាា ចិត្ត
កនុងការបញ្ច ប់អំធ ើហងិាធៅតាមាោធរៀន ក្តឹ្មឆ្ន ២ំ០២៤ ផ្ដលជាកផ្នលងមានសុវត្ថិភា សក្មាប់កុមារ 
និងយុវវយ័កនុងការធរៀនសូម្ត្ ការលូត្ោស់ និងការរ ើកចធក្មើន។ 

ជាទីបញ្ច ប់ កនុងពិធីម្បកាសផ្សពវផ្ាយជាផ្លូវការ នន្ការចូលជាសមាជិក នន្ម្បលទសជានៃគូសកល 
លៃីរបបីញ្ច ប់អំលពីហងិាលលីកុមារ និងការអនុម័ត្យុទធនាការសុវត្ថិភា  កនុងការធរៀនសូក្ត្ របស់ករពុជា ខំុ្សូរ
ជូន្ពរ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី លភ្ៀវជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ទាងំអស់ សូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរ
ទាងំ៤ ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និ្ងពលៈកំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៣. រធិីលបើកសលមាភ ធសមាគម្ មសបកលជើងកម្ពុជា (ស.ស.ក) 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួ

ទំនាក់ទំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
កនងុរិធីលបើកសលមាភ ធជាផ្ែូវការរបស ់សមាគម្ មសបកលជើងកម្ពុជា (ស.ស.ក) 

ភនំលពញ, នថៃទី១៤ ស្ខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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នថៃលន្ះខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្រកចូលររួជារួយឯកឧត្តរ លោកជំទាវ 
ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្កនុងពិធីសលមាោ ធជាផ្លូវការ សមាគរស្សបកលជីងករពុជា      
(ស.ស.ក) លដ្ឋយកនុងលនាះមាន្លោកឧកញា៉ា  លី ឃុន្នថ ជាម្បធ្លន្សមាគរ។ 

ខំុ្សូរសំស្ៃងការស្វទរ និ្ងលកាត្សរលសីរោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅចំលពាះលោកឧកញា៉ា ម្បធ្លន្ សមាជិក 
និ្ងសមាជិកា នន្សមាគរស្សបកលជីងករពុជា ស្ៃលមាន្ការលបតជ្ាចិត្តខពស់ ជារួយទសសន្ៈវសិ័យៃ៏ចាស់
ោស់បាន្ររួគាន បលងាីត្សមាគររួយលន្ះលៃងី លៃីរបសីម្របសម្រួលរវាងម្គប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាងំកនុង និ្ង
លម្ៅម្បលទស នន្វសិ័យឧសាហករមផ្លិត្ស្សបកលជីងលៅកនុងម្បលទសករពុជា និ្ងលៃីរបកីារពារផ្លម្បលោជន៍្  
សមាជិកផ្ង និ្ងលៃីរបរីរួចំស្ណ្កអភិវឌឍន៍្វសិ័យ   ផ្លិត្ករមស្សបកលជីងផ្ង។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

លម្ការការៃឹកនាៃ៏ំម្តឹ្រម្តូ្វ និ្ងភល៉ឺស្វវ ងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលមាន្សលរដចអគគរោលសនា
បតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី ជាម្បរុខ ម្បលទសករពុជាលយងីកំពុងមាន្សុខសន្តិភាពោ៉ា ងលពញ
លលញ មាន្សាិរភាពន្លោបាយនឹ្ងន្រ មាន្ការអភិវឌឍន៍្រកីចលម្រីន្លជឿន្លលឿន្លលីម្គប់វសិ័យ និ្ងមាន្
កិត្តិនារលបរីន្ទ៉ឺ លៅលលីឆ្កអន្តរជាតិ្។ ចំស្ណ្កម្បជាពលរៃាទូទាងំម្បលទសកំពុងរកីរាយកនុងសន្តិភាព សុវត្តិភាព 
សុភរងគល និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរ។ 

លដ្ឋយស្វរម្បលទសករពុជាសរបូរលៅលដ្ឋយពលករវយ័លកមង ស្ៃលសុទធស្ត្មាន្្ន្ទះចង់លចះចង់ៃឹង 
និ្ងខិត្ខំលធវីការ និ្ងរ៉ាាងលទៀត្លដ្ឋយស្វរម្បលទសជាតិ្មាន្បរោិកាសលែអំលណ្ឋយផ្លៃល់ពាណិ្ជជករម 
និ្ងការវនិិ្លោគទុន្ផ្កទ ល់ពីបរលទស លទីបមាន្វនិិ្លោគិន្ជាលម្ចីន្ ទាងំកនុងម្សុក និ្ងរកពីបរលទសបាន្
ចាប់អាររមណ៍្កនុងការបណ្ឋត ក់ទុន្លលីម្គប់វសិ័យកនុងម្បលទសលយងី។  

ជាក់ស្សតងលយងីលឃញីមាន្សំណ្ង់អគារ បុរលីំលៅដ្ឋា ន្ ខុន្ៃូ ផ្ារទំលនី្ប សណ្ឋា គារ អគារខពស់ៗ 
និ្ងសំណ្ង់លផ្សងលទៀត្ ជាលម្ចីន្រកីចំលរនី្ ៃូចផ្សតិ្ និ្ងមាន្ការបលងាីត្ លរាងចម្ក សហម្គាសជាលម្ចីន្ទាងំ
លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងលៅតារលខត្តនានា។  

លដ្ឋយស្ៃកវសិ័យឧសាហករម និ្ងវាយន្ភ័ណ្ឌ  ជាពិលសសការផ្លិត្ស្សបកលជីង នាលពលសពវនថៃ
លន្ះ បាន្នឹ្ងកំពុងរកីៃុះដ្ឋល និ្ងបន្តរកីចលម្រីន្ពីរួយឆ្ន  ំលៅរួយឆ្ន ។ំ 
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សរិទធផ្លៃូចលរៀបរាប់ខាងលលីលន្ះពិត្ជាបាន្ ល្ុះបញ្ញច ងំ ោ៉ា ងចាស់ថា រាជដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្
យកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ លដ្ឋយដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសត និ្ងលគាលន្លោបាយ និ្ងស្ផ្ន្ការោ៉ា ងម្តឹ្រម្តូ្វ ៃល់
ការអភិវឌឍម្បលទសជាតិ្ លលីម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសៃល់ការបលងាីត្ការងារជូន្កមួយៗករមករ-ករមការនី្ ក៏ៃូច
ជាផ្តល់ឱកាសធុរកិចចៃល់អនកវនិិ្លោគស្ៃលជាមាច ស់សហម្គាសនានា។ 

ជាលទធផ្ល ម្បលទសលយងីបាន្ទាក់ទាញវនិិ្លោគិន្ទាងំកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទសឲ្យលធវីការវនិិ្លោគ
ោ៉ា ងលម្ចីន្សន្ធឹកសនាធ ប់ កនុងវសិ័យឧសាហករម ជាពិលសសវសិ័យឧសសហករមផ្លិត្ស្សបកលជីងលន្ះស្ត្រតង 
ស្ៃលបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងសំខាន់្លធវីឲ្យមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចជាតិ្ ក៏ៃូចជាលលីកករពស់ស្វា ន្ភាពជីវភាព
របស់ម្បជាជន្ស្ខមរលយងី ឲ្យកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី ជារួយនឹ្ងឱកាសការងារ ររួទាងំម្បាក់ចំណូ្លោ៉ា ងសរ
ររយស្ថរលទៀត្ផ្ង។  

ជាការពិត្ វសិ័យឧសាហករមផ្លិត្ស្សបកលជីងកនុងលពលបចចុបបន្នកំពុងៃំលណី្រការម្បកបលដ្ឋយ
ភាពវជិជមាន្ និ្ងមាន្ភាពរកីៃុះដ្ឋលោ៉ា ងនម្កស្លង ស្ៃលទារទាឱយមាន្ការបលងាីត្ជាសមាគររួយលន្ះ
លៃងី លៃីរបលីៃីរតួ្ជាអន្តរការៃឹីកនា ំសម្របសម្រួល និ្ងសហការជារួយរាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងស្វា ប័ន្ឯកជន្
ស្ៃលពាក់ព័ន្ធនានាទាងំកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទស បំលរផី្លម្បលោជន៍្ៃល់សមាជិក និ្ងជួយជម្រុញវសិ័យ
ស្សបកលជីងឱយរកីចំលរនី្ស្ថរលទៀត្ ររួចំស្ណ្កកនុងការលលីកសទួយ និ្ងអភិវឌឍវសិ័យឧសាហករមផ្លិត្ស្សបក 
លជីង លៅកនុងម្បលទសករពុជាទាងំការផ្លិត្ ការលក់កនុងម្សុក និ្ងនាលំចញលៅបរលទស។  

ជួសរុខឱយរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា និ្ងខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរគាមំ្ទោ៉ា ងលពញទំហងឹចំលពាះការបលងាីត្
សមាគរលន្ះលៃងី។ 

ខំុ្សូរលលីកទឹកចិត្តៃល់លោកឧកញា៉ា ម្បធ្លន្ សមាជិក និ្ងសមាជិកា នន្សមាគរទាងំរូលសូរ
បន្តការលបដជ្ាចិត្ត ម្ពរទាងំចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងការលលីកសទួយវសិ័យឧសាហករមផ្លិត្ស្សបកលជីងលៅ
ម្បលទសករពុជាឲ្យកាន់្ស្ត្មាន្ភាពរងឹមា ំ ម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងមាន្លទធភាពម្គប់ម្គាន់្កនុងការម្បកួត្
ម្បស្ជងលលីទីផ្ារអន្តរជាតិ្ ររួចំស្ណ្កជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា ឱយមាន្សន្ទុះខាល ងំលៃងីជាលំដ្ឋប់។  

លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ ខំុ្សូរអំពាវនាវៃល់មាច ស់លរាងចម្ក រិន្ថាជាលរាងចម្កផ្លិត្ស្សបកលជីង ឬ
លរាងចម្កស្ៃលផ្គត់្ផ្គង់វត្ាុធ្លតុ្លៃីរៃល់លរាងចម្កផ្លិត្ស្សបកលជីងទាងំអស់ សូរចូលររួជាសមាជិកលៅកនុង
សមាគរស្សបកលជីងករពុជា ឲ្យបាន្ម្គប់ៗគាន កំុបីខាន្ លម្ពាះការលធវីជាសមាជិកភាពនន្សមាគរ ពិត្ជា
ទទួលបាន្អត្ាម្បលោជន៍្ និ្ងមាន្ភាពរកីចលម្រីន្ររួគាន ោ៉ា ងពិត្ម្បាកៃ។ 

ខំុ្ក៏សូរអំពាវនាវៃល់សមាគរលន្ះ ក៏ៃូចជាសមាគរ និ្ងម្កុរហ ុន្ នានាកនុងវសិ័យឯកជន្សូរ
ចូលររួកាន់្ស្ត្សករមកនុងការជួយៃល់សងគរ និ្ងសករមភាពរនុ្សសធរ៌នានា លៃីរបរីរួចំស្ណ្កជួយៃល់        
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ជាទីបញ្ច ប់ខំុ្សូរម្បសិទធិពរជូន្ចំលពាះឯកឧត្តរ ឧកញា៉ា  លោកជំទាវ លោក លោកម្សី លភ្ៀវជាតិ្ 
និ្ងអន្តរជាតិ្ ម្ពរទាងំគណ្ៈម្គប់ម្គង សមាជិក សមាជិកានន្សមាគរស្សបកលជីងករពុជា (ស.ស.ក) ទាងំ
រូលស្ៃលមាន្វត្តមាន្ទាងំអស់សូរសរម្បកបស្ត្នឹ្ងពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបី
លឃលៀងឃាល ត្លៃយី។  
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៤. សននិសទីអនតរជាតិវិនិលោគចិន-កម្ពុជា 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
កនងុ”សននិសទីអនតរជាតិវិនិលោគចិន-កម្ពជុា” 

សណ្ឋា គារសុខា រាជធ្លនី្ភនំលពញ នថៃទី២១ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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-លោក ស សារនិ ម្បធ្លន្រូលនិ្ធិនម្ត្ករពុជា 
-លោក ហ ូ លហេ (Hu Fei) ម្បធ្លន្ម្កុរហ ុន្បលចចកវទិា លបជិញ អាត់សាត (Beijing ATSAT 
Technology Co.Ltd)  
-លោក លោកម្សីលភ្ៀវកិត្តិយសស្ៃលមាន្វត្តមាន្លៅទីលន្ះទាងំអស់ 
-ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីលភ្ៀវកិត្តិយសស្ៃលមាន្វត្តមាន្លៅទីលន្ះទាងំអស់ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរសស្រដងការអបអរស្វទរោ៉ា ងកក់លៅដ ចំលពាះតំ្ណ្ឋងម្កសួង 
ស្វា ប័ន្រៃា តំ្ណ្ឋងម្កុរហ ុន្ និ្ងអនកវនិិ្លោគករពុជា និ្ង តំ្ណ្ឋងម្កុរហ ុន្វនិិ្លោគចិន្ ស្ៃលរកចូលររួ
កនុងសន្និសីទលន្ះ។ 

សន្និសីទលន្ះលធវីលៃងីចំលពលស្ៃលម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាបាន្លម្ត្ៀរខលួន្រចួជាលម្សច និ្ងកំពុង 
លបីកទាវ រចំហរលៃីរបទីទួលស្វវ គរន៍្អនកវនិិ្លោគរកពីម្គប់ម្បលទស ជាពិលសសម្បលទសកនុងតំ្បន់្ ស្ៃលររួ
មាន្ម្បលទសចិន្ផ្ងស្ៃរ។ 

បចចុបបន្ន លដ្ឋយស្វរម្បលទសករពុជា និ្ងម្បលទសចិន្មាន្ទំនាក់ទំន្ងលែខាងការទូត្ ក៏ៃូចជាការ
ទុកចិត្តលលទីីផ្ារករពុជា ស្ៃលកំពុងមាន្ភាពរស់រលវកី និ្ងម្បកួត្ម្បស្ជងលទីបមាន្អនកវនិិ្លោគជាលម្ចីន្រក
ពីម្បលទសចិន្ បាន្ដ្ឋក់ទុន្វនិិ្លោគលៅករពុជា ជាបន្តបនាទ ប់។ 

ករពុជា និ្ងស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ចិន្បាន្ចាប់លផ្តីរមាន្ទំនាក់ទំន្ងការទូត្ជាផ្លូវការ ចាប់ពីនថៃ
ទី១៩ ស្ខកកាដ្ឋ ឆ្ន ១ំ៩៥៨រក លពាលគ៉ឺតាងំពីជំនាន់្អតី្ត្ម្ពះរោកសម្ត្ករពុជា សលរតចម្ពះបរររត្ន្
លកាៃា នលរាតតម្ សហីនុ និ្ងឯកឧត្តរម្បធ្លន្ ល ៉ែ  លសទុង ក៏ៃូចជាឥសសរជន្ករពុជា និ្ងចិន្ជំនាន់្
លម្កាយរហូត្ៃល់បចចុបបន្ន ជាពិលសសជំនាន់្សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន និ្ងឯកឧត្តរម្បធ្លន្ សុ ីជិងរីង។ 
លពលលន្ះចំណ្ងរិត្តភាពករពុជា និ្ងចិន្មាន្រយៈលពលជាង៦០ឆ្ន រំកលហយី ស្ៃលបលងាីត្ជា «ភាពជានៃគូ
កិចចសហម្បតិ្បត្តិការយុទធស្វន្រសតម្គប់ម្ជុងលម្ជាយករពុជា-ចិន្» លៅឆ្ន  ំ២០១០។ ជាក់ស្សតង ចាប់តាងំពីឆ្ន  ំ
១៩៩៩ រកៃល់បចចុបបន្ន សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តីបាន្លធវីទសសន្កិចចផ្លូវការលៅម្បលទសចិន្ ចំនួ្ន្ ១៩
លលីករកលហយី។ ថមីៗលន្ះ សលរតចលត្លជាបាន្ស្ណ្នាថំាម្ត្ូវ «រកាអនកវនិិ្លោគចិន្ស្ៃលមាន្ម្ស្វប់ឲ្យលៅ
ម្បលទសករពុជា និ្ងជំរុញឲ្យមាន្អនកវនិិ្លោគចិន្ថមីរកករពុជាបស្ន្ារលទៀត្»។ បចចុបបន្នលន្ះ ទំហពំាណិ្ជជករម
រវាងម្បលទសករពុជា និ្ងចិន្ មាន្ការលកីន្លៃងីជាបន្តបនាទ ប់ ស្ៃលលគាលលៅកនុងការលធវីពាណិ្ជជករម ៃល់ឆ្ន ំ
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២០២២ អាចលកីន្លៃងីរហូត្ៃល់លៅ១០ពាន់្ោន្ៃុោល រអាលរ៉ារកិ។ លដ្ឋយស្វរករពុជា និ្ងចិន្មាន្               
សហម្បតិ្បត្តកិារររួគាន លៅកនុងអនុ្តំ្បន់្ ៃូចជាសហម្បតិ្បត្តិការលរគងគ-ឡាន្ឆ្ង កិចចសហម្បតិ្បត្តិការ
កនុងអនុ្រោតំ្បន់្លរគងគអាស្វ ន្-ចិន្ និ្ងកិចចម្បជំុកំពូលអាស្វ ន្-ចិន្ និ្ងកិចចម្បជំុកំពូលអាសុីបូព៌ាជាលៃីរ។ 
បចចុបបន្នលន្ះ លយងីលៅមាន្សកាដ នុ្ពលជាលម្ចីន្កនុងការលធវីពាណិ្ជជករម និ្ងលសៃាកិចច លដ្ឋយស្វរកន្លងរក
លន្ះលយងីបាន្អនុ្វត្តយន្តការ តំ្បន់្លសៃាកិចចលសររីវាងអាស្វ ន្ចិន្ ៃូលចនះអនកវនិិ្លោគគួរស្ត្ពិនិ្ត្យលរីល
សកាត នុ្ពលស្ៃលអាចនាលំចញផ្លិត្ផ្លករពុជាលៅកាន់្ទីផ្ារចិន្។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ និ្ងវាយត្នរលខពស់ ចំលពាះរោរិត្តចិន្ ស្ៃលជានិ្ចច
កាលស្ត្ងស្ត្ផ្តល់ការគាមំ្ទចំលពាះករពុជា។ ករពុជា និ្ងចិន្មាន្កិចចសហម្បតិ្បត្តិការលែម្បកបលដ្ឋយស្ផ្លផ្កា  
ទាងំកនុងកម្រិត្លទវភាគី និ្ងពហុភាគី លៃីរបផី្លម្បលោជន៍្ម្បជាជន្លយងីទាងំពីរ ក៏ៃូចជាបុពវលហតុ្សន្តិភាព 
សាិរភាព និ្ងវបុិលភាពររួលៅកនុងតំ្បន់្ និ្ងពិភពលោក។ ទំនាក់ទំន្ងរវាងម្បលទសលយងីទាងំពីរ ឈរលលី
រូលដ្ឋា ន្លសមីភាពគាន  និ្ងមាន្ការលជឿជាក់លលីគាន លៅវញិលៅរក លៃីរបឧីត្តរម្បលោជន៍្ររួ។ ករពុជាម្បកាន់្
ន្លោបាយ «ចិន្ស្ត្រួយ» ោ៉ា ងខាជ ប់ខជួន្ ចំស្ណ្កចិន្ក៏លគារពោ៉ា ងរុ៉ឺងមា៉ា ត់្នូ្វឯករាជយ និ្ងអធិបលត្យយ
របស់ករពុជា។ 

 
អងគសន្និសីទជាទីលរម្តី្ 

កនុងរយៈកាលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ទំហពំាណិ្ជជករមរវាងករពុជា និ្ងចិន្មាន្កំលណី្ន្ោ៉ា ងឆ្ប់
រហ័ស។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ កន្លងលៅទំហពំាណិ្ជជករមរវាងម្បលទសទាងំពីរបាន្លកីន្ៃល់ ៦,៨ ពាន់្ោន្
ៃុោល រអាលររកិ។ ចិន្បាន្និ្ងកំពុងវនិិ្លោគលៅករពុជាលលីវសិ័យជាលម្ចីន្ររួមាន្សំណ្ង់ ទូរគរនាគរន៍្ 
កាត់្លៃរសលរលៀកបំពាក់ កសិករម លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ វារអីគគិសនី្ ថារពល លទសចរណ៍្ និ្ងតំ្បន់្លសៃាកិចច
ពិលសសជាលៃីរ។ ការវនិិ្លោគចិន្ជាប់ចំណ្ឋត់្ថាន ក់លលខ១ លៅករពុជាចាប់តាងំពីឆ្ន  ំ២០១១ រហូត្រក។ 
លបីគិត្ពីឆ្ន  ំ១៩៩៤ រកៃល់ឆ្ន  ំ២០១៧ វនិិ្លោគទុន្ផ្កទ ល់ពីម្បលទសចិន្មាន្ទំហមំ្បមាណ្ ១២,៦ ពាន់្
ោន្ ឬប ីោន្ៃុោល ។ លដ្ឋយស្ៃកលៅឆ្ន  ំ២០១៨ ការវនិិ្លោគពីចិន្ មាន្ទំហរំហូត្ៃល់ ៣,៨ ប ីោន្
ៃុោល  ស្ៃលលសនីនឹ្ង៥៣ភាគរយ នន្ទំហវំនិិ្លោគសរុប។ លយងីរពឹំងថាកំលណី្ន្ពាណិ្ជជករម និ្ងវនិិ្លោគ
ចិន្កាន់្ស្ត្មាន្សន្ទុះខាល ងំជាងរុន្ លដ្ឋយស្វរចិន្កាន់្ស្ត្ចាប់អាររមណ៍្ខាល ងំ លលីវនិិ្លោគ លទសចរណ៍្ និ្ង
ពាណិ្ជជករមលៅករពុជា។ លលីសពីលន្ះលទៀត្លជីងលោះលហរីម្ត្ង់ពីម្បលទសចិន្រកករពុជាកាន់្ស្ត្លកីន្លៃងី។ 

គំនិ្ត្ផ្តួចលផ្តីរស្ខសម្កវាត់្ និ្ងផ្លូវ ស្ៃលរដ្ឋា ភិបាលចិន្បាន្ដ្ឋក់លចញពិត្ជាបាន្ពម្ងីក និ្ងលលីក
ករពស់ «ភាពជានៃគូស្ៃលមាន្ម្បលោជន៍្លៅវញិលៅរក» «កិចចសហម្បតិ្បត្តិការឈនះឈនះ» និ្ង «វបុិលភាពររួ
គាន » រវាងបណ្ឋត ម្បលទសលៅតារស្ខសម្កវាត់្ និ្ងផ្លូវ តាររយៈការត្ភាជ ប់លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធរូបវន្តស្វា ប័ន្ និ្ង
ម្បជាជន្ ក៏ៃូចជាសហម្បតិ្បត្តិការស្ផ្នកធុរកិចច វបបធរ៌ និ្ងវសិ័យសំខាន្់ៗៃនទលទៀត្ទាងំបចចុបបន្ន និ្ង       
អនាគត្។ 

ករពុជាម្តូ្វបាន្ទទួលស្វគ ល់ថា ជាម្បលទសរួយស្ៃលមាន្លសៃាកិចចរកីចលម្រីន្ឆ្ប់រហ័សបំផុ្ត្រួយ 
កនុងចំលណ្ឋរម្បលទសកនុងតំ្បន់្ និ្ងពិភពលោកលដ្ឋយចាប់លផ្តីរលចញៃំលណី្រពីចំណុ្ចសូន្យលៅឆ្ន ១ំ៩៧៩។ 
ជារួយកំលណី្ន្ផ្លិត្ផ្លកនុងម្សុកសរុបលកីន្ជារធយរម្បមាណ្៧% កនុងរួយឆ្ន  ំ ករពុជាបាន្ស្ម្បកាល យ         
ឋាន្ៈពីម្បលទសចំណូ្លទាប លៅជាម្បលទសចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប និ្ងលម្ត្ៀរខលួន្ឱយកាល យជាម្បលទស
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ចំណូ្លរធយរកំរតិ្ខពស់លៅឆ្ន  ំ២០៣០ និ្ងចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន  ំ២០៥០។ លជាគជ័យស្ផ្នកលសៃាកិចចលន្ះ គ៉ឺ
លដ្ឋយស្វរផ្លិត្ករម និ្ងលសវាករមកនុងម្សុកមាន្ៃំលណី្ការលែ លំហូនន្ទុន្វនិិ្លោគទាងំកនុងម្សុក និ្ងពី
បរលទស ពាណិ្ជជករម និ្ងលទសចរណ៍្មាន្ភាពរស់រលវកី ររួជារួយនឹ្ងលគាលន្លោបាយទីផ្ារលសរ ី និ្ង
លបីកចំហរ និ្ងលឆ្ព ះលៅរកការនាលំចញ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ធ្លនានូ្វសុខសន្តិភាព សាិរភាពន្លោបាយ និ្ង
ដ្ឋក់លចញនូ្វការស្កទម្រង់ និ្ងលគាលន្លោបាយជាលម្ចីន្ស្ៃលគាមំ្ទៃល់កំលណី្ន្លសៃាកិចច ការអភិវឌឍ         
វសិ័យឯកជន្ ការជម្រុញវនិិ្លោគ និ្ងពាណិ្ជជករម និ្ងការបលងាីន្លទធភាពម្បកួត្ម្បស្ជងរបស់ករពុជា។ 
លលីសពីលន្ះលទៀត្លដ្ឋយករពុជាមាន្ទីតាងំភូរិស្វន្រសត លែជាយុទធស្វន្រសត និ្ងពលករមវយ័លកមង លទីបលធវីឲ្យ         
ករពុជាកាល យជាទិសលៅចរបងសម្មាប់វនិិ្លោគ។ 

ជាក់ស្សតង លៅករពុជាបចចុបបន្ន ជាពិលសសរាជធ្លនី្ភនំលពញ ម្កុងលសៀររាប និ្ងម្កុងម្ពះសីហនុ្មាន្
ការស្ម្បម្បួលរុខមាត់្ោ៉ា ងខាល ងំ។ លយងីសលងាត្លឃញីមាន្សំណ្ង់ សណ្ឋា គារ លភាជនី្យដ្ឋា ន្ ទីស្វន ក់ការ 
ការោិល័យ លំលៅដ្ឋា ន្ ោងលក់ទំនិ្ញ ផ្ារទំលនី្ប ជាលម្ចីន្កំពុងរកីៃុះដ្ឋលៃូចផ្សតិ្។ ម្កុរហ ុន្ស្ៃល
មាន្មា៉ា កលបីៗ  លំដ្ឋប់ពិភពលោកកំពុងស្ត្មាន្វត្តមាន្កាន់្ស្ត្លម្ចីន្លៅករពុជា។ 

ការរកីចំលរនី្ខាងលលី អាចលកីត្លៃងីបាន្ ក៏លដ្ឋយស្វរការៃឹកនាៃ៏ំម្តឹ្រម្តូ្វ ម្បកបលដ្ឋយទសសន្វសិ័យ
ស្វងឆ្ៃ យ និ្ងឈាល សនវ របស់សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជា-
ណ្ឋចម្កករពុជា ស្ៃលបាន្ៃឹកនាមំ្បលទសករពុជាទទួលបាន្ការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

នថៃលន្ះ អនកចូលររួសន្និសីទទាងំអស់ ពិត្ជាបាន្លឃញីជាក់ស្សតងផ្កទ ល់ស្ភនក ចំលពាះលស្វភ័ណ្ភាព 
សន្តិភាព សន្តិសុខ និ្ងការរកីចំលរនី្លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ ស្ៃលជាលបះៃូងន្លោបាយ និ្ងលសៃាកិចចករពុជា។ 

ករពុជាគ៉ឺជាលបះៃូងនន្អាស្វ ន្ (ASEAN) ស្ៃលជាតំ្បន់្មាន្លសៃាកិចចរកីចលម្រីន្ឆ្ប់រហ័ស និ្ង
មាន្ម្បជាជន្ម្បមាណ្៦២៥ ោន្នាក់។ អាស្វ ន្ជាតំ្បន់្ស្ៃលមាន្លសៃាកិចចលំដ្ឋប់ថាន ក់ទី៧ កនុងពិភពលោក 
និ្ងលំដ្ឋបថ់ាន ក់ទី៣ លៅអាសុ។ី ទំហពំាណិ្ជជករមអាស្វ ន្មាន្ម្បមាណ្២,៣ ម្ទីោន្ៃុោល រ ($2.3 
trillion) ស្ៃលកនុងលនាះចិន្គ៉ឺជានៃគូពាណិ្ជជករមៃ៏ធំជាងលគរបស់អាស្វ ន្។ ចិន្អាចបលងាីត្រូលដ្ឋា ន្ផ្លិត្
ករមលៅករពុជា និ្ងនាផំ្លិត្ផ្លសលម្រចរបស់ខលួន្លៅកាន់្ទីផ្ារអាស្វ ន្ អ៉ឺរ ៉ាបុ អាលររចិ ឬនាលំចញលៅចិន្
វញិក៏បាន្។ ៃូលចនះ ការវនិិ្លោគលៅករពុជាគ៉ឺជាកាោនុ្វត្តភាពៃ៏អស្វច រយ។ ៃូលចនះ ភាគីចិន្អាចរកនៃគូ       
វនិិ្លោគ ជាជន្ជាតិ្ ឬម្កុរហ ុន្ករពុជាកនុងម្សុក ក៏ៃូចជាអាចវនិិ្លោគផ្កទ ល់ខលួន្ ១០០ ភាគរយក៏បាន្លៅ
តារចាប់វនិិ្លោគស្ៃលអនុ្ញ្ញា ត្។ ខំុ្សូរល ល្ៀត្ឱកាសលន្ះ សូរលលីកទឹកចិត្ត និ្ងអំពាវនាវៃល់                   
វនិិ្លោគិន្ ជាពិលសសវនិិ្លោគិន្ចិន្សូរពិនិ្ត្យលទធភាព ដ្ឋក់ទុន្វនិិ្លោគលម្ចីន្លៃងីបស្ន្ារលទៀត្លៅ   
ករពុជា។ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ោ៉ា ងកក់លៅត  ចំលពាះអនកវនិិ្លោគ និ្ងម្កុរហ ុន្ចិន្ 
ស្ៃលមាន្បំណ្ងបណ្ឋត ក់ទុន្លៅករពុជា និ្ងសូរសន្ាថានឹ្ងផ្ដល់ការគាមំ្ទ និ្ងសម្រួលកិចចការៃល់អនក  
វនិិ្លោគចិន្ ៃូចស្ៃលអាចលធវីបាន្។ 

ខំុ្លជឿជាក់ថា សន្និសីទវនិិ្លោគចិន្-ករពុជានានថៃលន្ះពិត្ជានឹ្ងររួចំស្ណ្កៃ៏សំខាន់្ កនុងការជម្រុញ
កិចចសហម្បតិ្បត្តិការកនុងតំ្បន់្ និ្ងជាលវទិការរួយផ្តល់ព័ត៌្មាន្សកាត នុ្ពលពិត្ម្បាកៃ ៃល់វនិិ្លោគិន្ឱយ
បាន្យល់កាន់្ស្ត្ចាស់អំពីករពុជា។  
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ជាចុងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់សន្និសីទ សូរទទួលបាន្លជាគជ័យ និ្ងសូរជូន្ពរៃល់អនកចូលររួ
ទាងំអស់ សូរម្បកបលដ្ឋយសុខភាពលែបរបូិរណ៍្ និ្ងទទួលបាន្លជាគជ័យម្គប់ភារកិចច។ ខំុ្សូរជូន្ពរ ៃល់
ថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងតំ្ណ្ឋងអនកវនិិ្លោគចិន្ សូរទទួលបាន្លជាគជ័យ និ្ងសូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្តរ លោក
ជំទាវ លោក លោកម្សីទាងំអស់ សូរជួបម្បទះពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ កំុបីលឃលៀង
ឃាល ត្លៃយី។     
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៥. រិធីសលមាព ធសណាា គារនិងកាសុណូី្ ហគដ្លដ្ស អហេលបី៉ឺធី  
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនដី 

រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា 
និងអធិការកិចច 

កនងុរិធីសលមាព ធសណាា គារនិងកាសុណូី្ ហគដ្លដ្ស អហេលបី៉ឺធ ី
(Goddess of Liberty Hotel & Casino) 
សាិត្លៅ ម្កុងម្ពះសីហុ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
(នថៃទី ស្ខ៣០ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨) 
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-ឯកឧត្ដរ គួច ចំលរនី្ អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
-លោក លីវ តាវយួ (Michael Liv) អគគនាយកម្កុរហ ុន្សណ្ឋា គារ និ្ងកាសីុណូ្ ហគៃលៃស អហវលីស្បធី  
-ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់ 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលរួរជាអធិបតី្ ជារួយឯកឧត្ដរ 
លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាំងអស់កនុងពិធីសលមាព ធសណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ ហគៃ
លៃស អហវលីស្បធី លៅ ម្កុងម្ពះសីហនុ្ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ នាឱកាសលន្ះ។ 

សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ ៃ៏លែម្បណិ្ត្ថមី ស្ៃលបំពាក់លដ្ឋយលម្គឿងសងាា ររឹ និ្ងឧបករណ៍្ទំលនី្បៗ
លន្ះពិត្ជាសរិទធផ្លថមីរួយលទៀត្ របស់លខត្តម្ពះសីហនុ្ ស្ៃលជាលខត្ដភាគនី្រតី្ នន្ម្បលទសករពុជាមាន្      
សកាត នុ្ពលោ៉ា ងខាល ងំស្ផ្នកពាណិ្ជជករម និ្ងឧសាហករមលទសចរណ៍្។ លន្ះក៏ការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វការលូត្ោស់
លៅរុខឥត្ឈប់ឈរ នន្ការវនិិ្លោគបរលទស និ្ងវសិ័យឯកជន្លៅករពុជា ជាពិលសសការទាក់ទាញវនិិ្លោគ
រកពីម្បលទសចិន្។  

តាររយៈយុទធស្វន្រសដចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លៃីរបីកំលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ងម្បសិទធ
ភាព រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាចាត់្ទុកវសិ័យឯកជន្ជាកាលមា៉ា សុីន្ នន្ការអភិវឌឍន៍្ និ្ងបាន្បងាលកាណ្ៈ
ងាយម្សួល និ្ងជម្រុញវសិ័យឯកជន្ឲ្យលូត្ោស់ លៃីរបីរួរចំស្ណ្កអភិវឌឍលសៃាកិចច។ 

ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ និ្ងអបអរស្វទរចំលពាះសរិទធផ្លថមីលន្ះ របស់ម្កុរហ ុន្ ស្ៃលបាន្ផ្តល់ទំនុ្កចិត្ត
ៃល់ករពុជា និ្ងបាន្សលម្រចចិត្តវនិិ្លោគលៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លខត្តម្ពះសីហនុ្លន្ះ។ អាជីវករមសណ្ឋា គារ និ្ង
កាសុីណូ្លន្ះ ថវីត្បតិ្ស្ត្មាន្ស្លបងសុីសងស្រន្ ស្ត្ជាអាជីវករមម្សបចាប់ស្ៃលទទួលបាន្ការអនុ្ញ្ញា តិ្ពី     
រាជរដ្ឋា ភិបាល លៃីរបបំីលរលីទសចរបរលទសរកស្វន ក់លៅ និ្ងកំស្វន្ត និ្ងបាន្ផ្តល់ការងារជាលម្ចីន្រយនាក់ ៃល់
ករពុជាផ្ង និ្ងររួចំស្ណ្កអភិវឌឍន៍្ និ្ងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្កកនុងលខត្តម្ពះសីហនុ្ផ្ងស្ៃរ។ 
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ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង និ្ងវាងនវរបស់គណ្ៈបកសម្បជាជន្ករពុជា 

និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលមាន្សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជានាយករៃារន្រន្តី 
បចចុបបន្នលន្ះម្បលទសលយងីទទួលបាន្នូ្វសាិរភាព សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព និ្ងធ្លនាបាន្សន្ដិសុខលសបៀង និ្ង
ការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ។ កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចជា
រធយរម្បមាណ្ ៧ ភាគរយជាប់ៗគាន  ស្ៃលនាឲំ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ លយងីមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្
ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរផ្ងស្ៃរ។ 

លដ្ឋយស្ៃក វសិ័យលទសចរណ៍្ ក៏កំពុងរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំ។ លដ្ឋយមាន្ម្បព័ន្ធលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ផ្លូវ
ថនល់ ស្ៃលម្តូ្វបាន្ស្វដ រលៃងីវញិឲ្យកាន់្ស្ត្ទំលនី្ប និ្ងជាប់ម្បទាក់ម្កឡាគាន លៅពាសលពញម្បលទស  ស្ៃលលធវី
ឲ្យការលធវីៃំលណី្រនិ្ងៃឹកជញ្ជូ ន្កាន់្ស្ត្ងាយម្សួល។ តារសាិតិ្របស់ម្កសួងលទសចរណ៍្ លៅឆ្ន ២ំ០១៨        
ករពុជាបាន្ទទួលលទសចរបរលទសចំនួ្ន្ ជាង៦ោន្ នាក់ ស្ៃលរូរចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចចជាតិ្។ 

ជាការពិត្ ការអភិវឌឍន៍្លទសចរណ៍្លៅលខត្តម្ពះសីហនុ្ លៅមាន្ការម្បឈរលម្ចីន្ៃូចជា៖ កងវះធន្
ធ្លន្រនុ្សស កងវះររណី្យដ្ឋា ន្កំស្វន្ត លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធលៅទន់្លខាយ និ្ងកងវះការផ្សពវផ្ាយជាលៃីរ។ 

លទាះជាោ៉ា ងលន្ះកតី លម្កាយការលបីកទូោយទីផ្ារ និ្ងការស្វវ គរន៍្ការវនិិ្លោគពីបរលទសរបស់     
រាជរដ្ឋា ភិបាល លខត្តម្ពះសីហនុ្ មាន្ការរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំកាល  ជាពិលសសវសិ័យលទសចរណ៍្។ ជាក់ស្សតង           
ការស្វងសង់លំលៅដ្ឋា ន្ អគារ ខុន្ៃូ សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះ មាន្សន្ទុះខាល ងំកាល
ណ្ឋស់។  

លទាះជារាជរដ្ឋា ភិបាលសលម្រចបិទការសុីណូ្អន្ឡាញ ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០២០ ត្លៅកតី ក៏ការលបីក
សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្លៅទីលន្ះ បងាា ញចាស់ពីការលជឿរទុកចិត្តលលីការវនិិ្លោគពីម្បលទសចិន្ លៅទឹកៃី
លខត្តម្ពះសីហនុ្។ លន្ះពិត្ជាជំលរសីៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ លម្ពាះទីម្កុងលន្ះ ជាទីតាងំយុទធស្វន្រសតៃ៏លែ ជាប់មាត់្សរុទទៃ៏
ម្សស់ស្វែ ត្មាន្កំពង់ស្ផ្រអន្តរជាតិ្ និ្ងមាន្អាកាសោន្ដ្ឋា ន្អន្តរជាតិ្ ស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលស្ផ្នកពាណិ្ជជករម 
និ្ងលទសចរណ៍្ៃ៍សំខាន់្របស់ករពុជា។ ៃូលចនះលភ្ៀវលទសចរអន្តរជាតិ្ជាលម្ចីន្ពិត្ជាលចញចូល និ្ងស្វន ក់លៅ 
ម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះលម្ចីន្ និ្ងចូលសម្មាក និ្ងកំស្វន្តលៅទីលន្ះលម្ចីន្ជារិន្ខាន្។ 

  
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏មាន្ត្នរល និ្ងឱឡារកិលន្ះ ខំុ្សូរផ្កដ លំផី្្ៃល់វសិ័យឯកជន្ ជាពិលសសចំលពាះសហ
ម្គិន្ស្ផ្នកសណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ថា៖ លដ្ឋយស្វរការម្បកួត្ម្បស្ជងកនុងការទាក់ទាញអតិ្ថិជន្ កនុងតំ្បន់្មាន្
ភាពម្សួចម្ស្វល លយងីម្តូ្វផ្តល់លសវាម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងត្នរលសរររយស្ៃលអាចទទួលយកបាន្ 
លដ្ឋយគិត្ពីផ្លម្បលោជន៍្រយៈលពលយូរអស្ងវង លពាលគ៉ឺម្តូ្វលធវីោ៉ា ងណ្ឋកំុឲ្យខូចលឈាម ះ លៃីរបឱីយអតិ្ថិជន្
បាន្រកកំស្វន្តរតងលហយី លគនឹ្ងម្ត្ៃប់លៅវញិលដ្ឋយនាយំកនូ្វការលពញចិត្ត និ្ងអនុ្សាវរយីល៍ែៗ  និ្ងមាន្
បំណ្ងរករតងលទៀត្ ឬជួយផ្សពវផ្ាយបន្តឲ្យរិត្តភ័ម្ក ញាតិ្សនាត ន្រកកំស្វន្តនិ្ងស្វន ក់លៅលទៀត្។ 

ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យលទសចរណ៍្ រិន្អាចលធវីលៃងីស្ត្ឯកឯង បាន្លទ លពាលគ៉ឺម្តូ្វអភិវឌឍជាអន្តរវសិ័យ 
ស្ៃលពាក់ព័ន្ធជាលម្ចីន្ ៃូចជាលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ សន្តិសុខ និ្ងសុខាភិបាល ជាលៃីរ ៃូលចនះលខត្តម្ពះសីហនុ្ម្តូ្វ
ជំរុញឲ្យមាន្ការកីចលម្រីន្ស្ថរលទៀត្ ស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ៃូចជា ម្បព័ន្ធផ្លូវគរនាគរន៍្ អគគិសនី្ 
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ទូរគរនាគរន៍្ សួន្ចារ ទីកំស្វន្តស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងម្តូ្វធ្លនាឲ្យបាន្នូ្វសន្ដិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ ជូន្
លទសចរចរ ។ល។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដ្ឋក់លដ្ឋយបលញ្ចញថវកិាជាតិ្រួយស្ផ្នកលៃីរបជួីសជុល កស្វង 
និ្ងស្វត រលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធនានាស្ៃលខូចខាត្ លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លៃីរបរីកាបរសិ្វា ន្វនិិ្លោគលែ លៃីរបរីកា
អនកវនិិ្លោគស្ៃលមាន្ម្ស្វប់ និ្ងទាក់ទាញអនកវនិិ្លោគថមីលទៀត្ឱយចូលរកបណ្ឋត ក់ទុន្លៅលខត្តៃ៏ទាក់ទាញ
រួយលន្ះ។ 

 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 

ជាថមីរដងលទៀត្ ខំុ្សូរសស្រដងការលកាត្សរលសីរ លដ្ឋយលស្វម ះៃល់ម្កុរហ ុន្ សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្  
ហគៃលៃស អហវលីស្បធី ស្ៃលបាន្សលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ កនុងការបណ្ឋត ក់ទុន្អភិវឌឍវសិ័យលសវាករម
លទសចរណ៍្ និ្ងកំស្វន្ត លៅលខត្តម្ពះសីហនុ្។ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំាលជាគជ័យស្ផ្នកលសវាករមរបស់ ម្កុរ
ហ ុន្ គ៉ឺពិត្ជាររួចំស្ណ្ករកាសាិរភាព និ្ងកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា តាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្ល និ្ងឱកាស
ការងារ ៃល់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ ចាបំាច់កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។  លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ វាក៏ជា
ការររួចំស្ណ្កកនុងការងារន្គរូបនី្យករម និ្ងការអភិវឌឍន៍្លខត្តម្ពះសីហនុ្ និ្ងកាត់្បន្ាយការលធវីចំណ្ឋក
ម្សុកលៅរៃាធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងលៅម្បលទសជិត្ខាងផ្ងស្ៃរ។ 

ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ ហគៃលៃស អហវលីស្បធី សូរទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យ កនុង
អាជីវករមរបស់ខលួន្ និ្ងសូរជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ង
លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់នូ្វពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៦. រិធីសលមាព ធលបើកព្រតឹតិការណ៍្ “ដ្ំលណ្ើ រភារយនតចលត័ចិន-កម្ពុជាដ្៏
ល្នើម្លលើកទី៤” 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនដ ី

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
រិធីសលមាព ធលបើកព្រតឹតកិារណ៍្ “ដ្ំលណ្ើ រភារយនតចលត័ចិន-កម្ពុជា ដ្៏ល្នើម្លលើកទី៤” 

ស្វលសន្និសីទចតុ្រមុខ នថៃទី៤ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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• ឯកឧត្តរ វា៉ាង វនិ្ធ្លន្ ឯកអគគរៃាទូត្វសិ្វរញ និ្ងលពញសរត្ាភាពនន្ស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ចិន្
ម្បចាមំ្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 

• និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ លោកជំទាវ លភឿង សកុណ្ឋ រៃារន្រន្តីម្កសួងវបបធរ៌  
• រៃារន្រន្តីម្កសួងព័ត៌្មា កាញារទីធឯកឧត្តរ លខៀវ ន្  
• ឯកឧត្តរ ឯក សំអុល ម្បធ្លន្សមាគររិត្តភាព ករពុជា-ចិន្ 
• លោកម្សី ហួ ឈួន្នរ អនុ្ម្បធ្លន្រជឈរណ្ឌ លអាសុីអាលគនយ ៍  នន្អគគស្វា នី្យ វទិយុ និ្ងទូរទសសន៍្
រជឈរិចិន្ 

• អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្ 
នថៃលន្ះខំុ្មាន្កិត្តិយស និ្ងលសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងខាល ងំ ស្ៃលបាន្ចូលររួ កនុងពិធីសលមាព ធ

លបីកម្ពឹត្តិការណ៍្ ៃលំណី្រភាពយន្តចល័ត្ ករពុជា-ចិន្ ៃល៏ចនីរ លលីកទី៤ នានថៃលន្ះ។ ជាបឋរខំុ្សូរស្ថលង
អំណ្រគុណ្ៃល់ស្វា ន្ទូត្ចិន្ម្បចាលំៅករពុជា វទិយុរិត្តភាពករពុជាចិន្ ម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ 
ម្កសួងព័ត៌្មាន្ និ្ងអងគភាពស្វរព័ត៌្មាន្ FRESH NEWS ស្ៃលបាន្ចូលររួសហការលរៀបចំករមវធីិលន្ះ        
លៃងី។ ខំុ្សូរជូន្ពរករមវធីិលន្ះឱយទទួលបាន្លជាគជ័យៃ៏ម្ត្ចះម្ត្ចង់។  

ករពុជា និ្ងស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ចិន្បាន្ចាប់លផ្តីរមាន្ទំនាក់ទំន្ងការទូត្ជាផ្លូវការ ចាប់ពីនថៃ
ទី១៩ ស្ខកកាដ្ឋ ឆ្ន ១ំ៩៥៨ លពាលគ៉ឺតាងំពីជំនាន់្អតី្ត្ម្ពះរោកសម្ត្ករពុជា សលរតចម្ពះបរររត្ន្លកាៃា 
នលរាតតម្ សហីនុ និ្ងឯកឧត្តរម្បធ្លន្ ល ៉ែ  លសទុង ក៏ៃូចជាឥសសរជន្ករពុជា និ្ងចិន្ជំនាន់្លម្កាយ
រហូត្ៃល់បចចុបបន្ន ជាពិលសសកនុងជំនាន់្សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន និ្ងឯកឧត្តរម្បធ្លន្ សុ ីជិងរីង។ 
លពលលន្ះចំណ្ងរិត្តភាពករពុជា និ្ងចិន្មាន្រយៈលពលជាង៦០ឆ្ន រំកលហយី ស្ៃលបលងាីត្ជា «ភាពជានៃគូ
កិចចសហម្បតិ្បត្តិការយុទធស្វន្រសតម្គប់ម្ជុងលម្ជាយករពុជា ចិន្» លៅឆ្ន  ំ២០១០។ ជាក់ស្សតង ចាប់តាងំពីឆ្ន  ំ
១៩៩៩ រកៃល់បចចុបបន្ន សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តីបាន្លធវីទសសន្កិចចផ្លូវការលៅម្បលទសចិន្ ចំនួ្ន្ ១៩
លលីករកលហយី។ កាលពីឆ្ន ២ំ០១៨ ម្បលទសលយងីទាងំពីរក៏បាន្ម្បារពធខួប៦០ឆ្ន  ំ នន្ទំនាក់ទំន្ងករពុជា
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លៃីរបរីលំឹកៃល់ចំណ្ងចិន្ផ្ងស្ៃរ   ទំនាក់ទំន្ងការទូត្ និ្ងរិត្តភាពជាម្បនពណី្រវាងម្បលទសលយងីទាងំពីរ
ករពុជានិ្ងចិន្។  

ចូលរកៃល់ឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះ គ៉ឺជាខួបលលីកទី៦១ ឆ្ន  ំនន្ការបលងាីត្ទំនាក់ទំន្ងការទូត្រវាងម្បលទស
ទាងំពីរ កនុងនារម្បជាជន្ករពុជា ខំុ្សូរចូលររួអបអរស្វទរចំលពាះលទធផ្លជាវជិជមាន្ នន្សហម្បតិ្បត្តិការ 
និ្ងស្ផ្លផ្កា ស្ៃល ទទួលបាន្នាលពលកន្លងរក និ្ងលបតជ្ាបន្តលលីកករពស់វសិ្វលភាព នន្ទំនាក់ទំន្ង និ្ង   
សហម្បតិ្បត្តិការ ជានៃគូយុទធស្វន្រសតម្គប់ម្ជុងលម្ជាយរវាងករពុជានិ្ងចិន្ ឱយឈាន្ៃល់កម្រិត្កាន់្ស្ត្ខពស់
ស្ថរលទៀត្ លៃីរបផី្លម្បលោជន៍្ នន្ម្បជាជន្លយងីទាងំពីរ។ ជាលម្ចីន្ឆ្ន កំន្លងរកលន្ះ ស្វា ន្ទូត្ចិន្ម្បចាំ
លៅករពុជា វទិយុរិត្តភាពករពុជាចិន្ និ្ងម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈរបស់ករពុជាបាន្ខិត្ខំរកាទំនាក់
ទំន្ង និ្ងសហម្បតិ្បត្តិការៃ៏លែនិ្ងជិត្សនិទធ លហយីបាន្ជំរុញោ៉ា ងសករមនូ្វការផ្កល ស់បតូរ លលីវសិ័យវបបធរ៌ 
និ្ងសិលបៈរវាងម្បលទសទាងំពីរផ្ងស្ៃរ។ ចាប់តាងំពីឆ្ន  ំ ២០១៦រក ម្ពឹត្តិការណ៍្“ៃំលណី្រភាពយន្តចល័ត្
ចិន្-ករពុជាដ៏ធ ន្ើម” ស្ៃលបាន្លរៀបចំលៃងីលដ្ឋយវទិយុរិត្តភាពករពុជាចិន្ លដ្ឋយសហការ ជារួយនាយកដ្ឋា ន្
សិលបៈ ភាពយន្ត និ្ងផ្សពវផ្ាយវបបធរ៌ នន្ម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈរបស់ករពុជាបាន្ចាក់បញ្ញជ ងំ
អស់រយៈលពល៣ឆ្ន ជំាប់ៗគាន រចួរកលហយី ស្ៃលបាន្ម្គបៃណ្ដ ប់លខត្ត-ម្កុង ចំនួ្ន្២០លៅកនុងម្បលទស     
ករពុជា លហយីបាន្ចាក់បញ្ញជ ងំជូន្ម្បជាជន្ស្ខមរជិត្១០រុ៉ឺន្នាក់ លៅតារតំ្បន់្នី្រួយៗចូលររួទសសនា។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្ក៏សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ផ្ងស្ៃរចំលពាះម្កុរការងារចាក់បញ្ញជ ងំស្ខសភាពយន្ត 
នន្ ”ៃំលណី្រភាពយន្តចល័ត្ចិន្-ករពុជាដ៏ធ ន្ើម” ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំខនះស្ខនង ពុះភនំកាត់្ស្ម្ពក ចុះលៅ
ៃល់រូលដ្ឋា ន្ផ្កទ ល់ លដ្ឋយរិន្ខាល ចលន្ឿយហត់្និ្ងការលំបាកលផ្សងៗ លៃីរបចីាក់បញ្ញជ ងំស្ខសភាពយន្តជូន្
ម្បជាជន្លៅតារតំ្បន់្ដ្ឋច់ម្សោលបាន្ទសសនាស្ខសភាពយន្ត និ្ងបាន្ស្សវងយល់ និ្ងទទួលព័ត៌្មាន្        
លផ្សងៗ ពីម្បលទសចិន្ និ្ងពិភពខាងលម្ៅឱយបាន្កាន់្ស្ត្លម្ចីន្លៃងីស្ថរលទៀត្។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្!  

ឆ្ន លំន្ះគ៉ឺជាឆ្ន វំបបធរ៌លទសចរណ៍្ករពុជាចិន្។ ម្បលទសករពុជានិ្ងចិន្បាន្ម្បឹងស្ម្បងកនុងការជំរុញ
កិចចសហម្បតិ្បត្តិការ និ្ងការផ្កល ស់បតូរគាន ឱយកាន់្ស្ត្សុីជលម្ៅកនុងវសិយ័វបបធរ៌ សិលបៈ និ្ងស្ខសភាពយន្តរវាង
ម្បលទសទាងំពីរ។ តាររយៈម្ពឹត្តិការណ៍្ “ៃំលណី្រភាពយន្តចល័ត្ចិន្-ករពុជាដ៏ធ ន្ើម”លន្ះ លយងីអាចលរីល
លឃញីថា វទិយុរិត្តភាពករពុជាចិន្ រិន្ម្តឹ្រស្ត្បាន្ចូលររួោ៉ា ងសករមកនុងសករមភាពផ្សពវផ្ាយព័ត៌្មាន្ និ្ង
ផ្កល ស់បតូរវបបធរ៌រវាងម្បលទសនិ្ងម្បជាជន្ទាងំពីរប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ស្ថរទាងំបាន្លៃីរតួ្នាទីជាស្វព ន្ចរលងលៃីរបី
លលីកករពស់ការយល់ៃឹង និ្ងផ្កល ស់បតូរវបបធរ៌និ្ងព័ត៌្មាន្រវាងម្បជាជន្នន្ម្បលទសទាងំពីរ ម្ពរទាងំបាន្
ចូលររួកនុងការពម្ងឹងចំណ្ងរិត្តភាពជាម្បនពណី្ រវាងករពុជា និ្ងចិន្ ឱយកាន់្ស្ត្រងឹមា ំនិ្ងសាិត្លសារជាលរៀង
រហូត្។ 

កនុងឱកាសលន្ះស្ៃរ ខំុ្សូរជូន្ពរឱយម្ពឹត្តិការណ៍្ ”ៃំលណី្រភាពយន្តចល័ត្ចិន្-ករពុជាដ៏ធ ន្ើមលលីកទី
៤” លន្ះទទួលបាន្លជាគជ័យកាន់្ស្ត្ធំលធងស្ថរលទៀត្។ ខំុ្សងឃរឹថាវទិយុរិត្តភាពករពុជាចិន្នឹ្ងលៅស្ត្បន្ត
ការខិត្ខំបំលពញការងារ របស់ខលួន្បន្តលទៀត្ លៃីរបបីលម្រីអាររមណ៍្ម្បិយរិត្តអនកស្វត ប់ករពុជា និ្ងទទួលបាន្
ការលគារពម្សឡាញ់គាមំ្ទកាន់្ស្ត្លម្ចីន្ពីសំណ្ឋក់ម្បជាជន្ករពុជា។  
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ជាទីបញ្ច ប់លន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ៃល់ស្វា ន្ទូត្ចិន្ ម្បចាលំៅករពុជា ម្កសួងវបបធរ៌ និ្ងវចិិម្ត្
សិលបៈ វទិយុរិត្តភាពករពុជាចិន្ និ្ងអងគភាពស្វរព័ត៌្មាន្លន្រហវសញូ (FRESH NEWS) ស្ៃលបាន្សហការ
លរៀបចំលៃងីនូ្វករមវធីិ “ៃំលណី្រភាពយន្តចល័ត្ចិន្-ករពុជាដ៏ធ ន្ើមលលីកទី៤”លន្ះលៃងី លហយីក៏សូរស្ថលង
អំណ្រគុណ្ៃល់កិចចខិត្ខំរបស់បុគគលិកទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ចំណ្ឋយលពលលវោ និ្ងកមាល ងំកាយចិត្ត
បំលពញលបសកករមៃ៏មាន្អត្ាន័្យលន្ះ។ ខំុ្សូរជូន្ពរ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី និ្ងលភ្ៀវ
កិត្តិយសទាងំអស់សូរទទួលបាន្លសចកដីសុខ និ្ងពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបី
លឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ ខំុ្សូរជូន្ពរឱយចំណ្ងរិត្តភាពរវាងម្បលទសនិ្ងម្បជាជន្លយងីទាងំពីរករពុជា-ចិន្កាន់្
ស្ត្មាន្ភាពជិត្សនិទធ និ្ងរងឹមា ំសាិត្លសារ ជាអរត្ៈ។  

ខំុ្សូរម្បកាសលបីកករមវធីិនន្ម្ពឹត្តិការណ៍្ “ៃំលណី្រភាពយន្តចល័ត្ចិន្-ករពុជាដ៏ធ ន្ើមលលីក ទី៤” 
ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។ 
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៧. រិធជីប់លលៀងរលំកឹខបួទ២ី៥ ននសមាគម្និកាយចនិលទៀជីវលៅកម្ពជុា 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចច 

កនងុរិធីជប់លលៀងរលំកឹខួបទី២៥ 
ននការបលងកើតសមាគម្និកាយចិនលទៀជីវលៅកម្ពុជា 

នលៃទី២៥ មខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រជឈរណ្ឌ លសន្និបាត្ និ្ង ពិព័រណ៍្លកាះលពម្ជ អគារ I+J+K 
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-ឯកឧត្តរ វា៉ាង វនិ្ធ្លន្ ឯកអគគរៃាទូត្ ស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ចិន្ 
-ឯកឧត្តរ ឃួង លម្សង អភិបាលនន្គណ្ៈអភិបាលរាជធ្លនី្ភនំលពញ 
-លោកឧកញា៉ា  ពុង លខៀវស្ស ម្បធ្លន្សមាគរសរព័ន្ធស្ខមរចិន្លៅករពុជា 
-ឯកឧត្តរ ឡាវ លរ៉ាងឃនី្ ម្បធ្លន្សមាគរនិ្កាយចិន្លទៀជីវលៅករពុជា 
-ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ថាន ក់ៃឹកនារំាជរដ្ឋា ភិបាល លផ្សងលទៀត្ 
-ថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងសមាជិក សមាគរនិ្កាយចិន្លទៀជីវលៅករពុជា 
-ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្  

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្កនុងពិធីរលំឹកខួបលលីកទី២៥ 
នន្ការបលងាីត្សមាគរនិ្កាយចិន្លទៀជីវលៅករពុជា នាលពលលន្ះ។ ការជួបជំុលន្ះមាន្លគាលបំណ្ងពម្ងឹង
ស្វរគគីភាព រវាងសមាជិកសមាគរផ្ង និ្ងលៃីរបសី្ចករសំ្លកព័ត៌្មាន្សតីពីការអភិវឌឍ និ្ងទិសលៅរបស់
សមាគរផ្ងស្ៃរ។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរអបអរស្វទរ និ្ងលកាត្សរលសីរចំលពាះសមាគរ លម្ការការៃឹក
នារំបស់ឯកឧត្តរម្បធ្លន្ ឡាវ លម្៉ែងឃនី ស្ៃលមាន្ជំលន្ឿទុកចិត្តលលរីាជរដ្ឋា ភិបាលនន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្ក
ករពុជា ចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងការជម្រុញសករមភាព វនិិ្លោគ ពាណិ្ជជករម លទសចរណ៍្ និ្ងធុរកិចច និ្ង
ជួយឧបត្ារោកនុងវសិ័យសងគរកិចច និ្ងរនុ្សសធរ៌។ ខំុ្សងឃរឹោ៉ា ងរុត្មាថំា លម្កាយពីៃំលណី្រការអស់រយៈ
លពល២៥ឆ្ន រំក សមាគរលន្ះនឹ្ងបន្តសករមភាពម្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យត្លៅលទៀត្លៅអនាគត្ លៃីរបរីរួ
ចំស្ណ្កអភិវឌឍម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា តាររយៈការម្បរូលផ្តុ ំនូ្វបញ្ញា ញាណ្ ពិលម្គាះលោបល់ លៃីរបដី្ឋក់
ទុន្វនិិ្លោគ លធវីអាជីវករម និ្ងជួយឧបត្ារោសមាជិក លៃីរបទីទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញៃល់សមាជិកផ្ង ៃល់
សងគរជាតិ្ផ្ង។ 
 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោកលោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស 
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លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយចកាុវសិ័យស្វងឆ្ៃ យ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយសលរដច
អគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន បចចុបបន្នលន្ះករពុជាទទួលបាន្នូ្វសាិរភាព សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព 
និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសវសិ័យវនិិ្លោគ ពាណិ្ជជករម និ្ងលទសចរណ៍្។ កនុងរយៈលពល 
២០ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច ជារធយរ ម្បមាណ្ ៧ ភាគរយ ស្ៃលនាឲំ្យ
ចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ទូទាងំម្បលទសមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរ។ លដ្ឋយស្ៃក            
រាជធ្លនី្ភនំលពញកំពុងស្ត្រកីលូត្ោស់ និ្ងកាល យលៅជាតំ្បន់្លទសចរណ៍្ ៃ៏ម្សស់បំម្ពង ជារជឈរណ្ឌ ល
ពាណិ្ជជករមរួយៃ៏ទាក់ទាញ និ្ងរស់រលវកី លដ្ឋយមាន្ផ្ទះសស្របង ោងលក់ទំនិ្ញ ការោិល័យ សណ្ឋា គារ 
រណ្ឌ លកំស្វន្ត និ្ងសំណ្ង់ធំៗខពស់ៗជាលម្ចីន្កំពុងស្ត្ស្វងសង់ និ្ងរកីៃុះដ្ឋលៃូច ផ្សតិ្បលម្រីៃល់ការរក
សុី ស្វន ក់លៅ និ្ងលធវីការងារម្បកបលដ្ឋយផ្កសុខភាព។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វលគាលន្លោបាយជាលម្ចីន្ លៃីរបអីភិវឌឍន៍្លសៃាកិចច និ្ង
សងគរជាតិ្ កនុងលនាះ លគាលន្លោបាយសុខៃុរភាវូនី្យករមជាតិ្ស្វសន៍្ និ្ងស្វសនាបាន្បងាលកាណ្ៈឱយ
ម្គប់ជាតិ្ស្វសន៍្ និ្ងជន្ជាតិ្ទាងំអស់ ស្ៃលរស់លៅកនុងម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា អាចរស់លៅជារួយគាន
លដ្ឋយសុខៃុរររនា និ្ងររួគាន អភិវឌឍន៍្មាតុ្ម្បលទសលយងីទាងំអស់គាន ។  

ជាក់ស្សតង បងបែូន្ស្ខមរចិន្ ស្ៃលររួទាងំបងបែូន្ស្ខសម្សឡាយចិន្និ្កាយលទៀជីវ គ៉ឺជាអនកពូស្កលធវី
ជំនួ្ញ និ្ងជាអនកវនិិ្លោគៃ៏ឆ្ល ត្នវ ក៏បាន្រស់លៅលដ្ឋយសុខសន្តិភាព និ្ងបាន្កាល យជាធន្ធ្លន្ៃ៏សំខាន្់
កនុងការររួចំស្ណ្កកស្វង និ្ងអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្លយងីផ្ងស្ៃរ។ រ៉ាាងលទៀត្ ទំនាក់ទំន្ងលទវភាគីករពុជា 
ចិន្ លពាលគ៉ឺលគាលន្លោបាយចិន្ស្ត្រួយ ស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ដ្ឋក់លចញ និ្ងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការ
ភាពជានៃគូយុទធស្វន្រសតម្គប់ម្ជុងលម្ជាយ ក៏ម្តូ្វបាន្ល ល្ីយត្បជាវជិជមាន្ពីរិត្តចិន្ តាររយៈ ផ្តល់ការគាមំ្ទ
ទាងំស្ផ្នកហរិញ្ាវត្ាុ ជំនួ្យបលចចកលទស ការបណ្តុ ះបណ្ឋត លធន្ធ្លន្រនុ្សស ការកស្វងលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ររួ
និ្ងការផ្តល់ជំនួ្យឥត្សំណ្ង ករចីឥត្ការម្បាក់ និ្ងករចីឥណ្ទាន្សម្មាប់ការអភិវឌឍជាលម្ចីន្។ ជារួយគាន
លន្ះ ម្បលទសចិន្បាន្ និ្ងកំពុងររួចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍសងគរ -លសៃាកិចច ករពុជា និ្ងបណ្ឋត ម្បលទសកនុង
តំ្បន់្ និ្ងពិភពលោកលទៀត្ផ្ង។ ជាក់ស្សតង ម្បលទសចិន្បាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វគំនិ្ត្ផ្តួចលផ្តីរ “ ស្ខសម្កវាត់្រួយ
ផ្លូវរួយ ”ការបលងាីត្ “រូលនិ្ធិផ្លូវសូម្ត្” និ្ង “ធនាគារវនិិ្លោគលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធអាសុី” លៃីរបពីម្ងឹងភាពជា
នៃគូ និ្ងជំរុញការអភិវឌឍតារស្បប “ឈនះ ឈនះ” កនុងម្បលទសនានាស្ៃលសាិត្កនុងតំ្បន់្ស្ខសម្កវា៉ា ត់្ និ្ងផ្លូវ     
សូម្ត្ កនុងការពម្ងឹងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការ ត្ភាជ ប់ទំនាក់ទំន្ងស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធរូបវន្ត ស្វា ប័ន្ ម្បជាជន្ 
វសិ័យធុរកិចច ហរិញ្ាវត្ាុ វបបធរ៌ និ្ងវសិ័យគន្លឹះលផ្សងៗលទៀត្។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរលលីកទឹកចិត្តឱយសមាគរ លធវីសករមភាពរបស់ខលូន្លដ្ឋយរលូន្ 
និ្ងបំលពញលបសកករម និ្ងសករមភាព របស់ខលួន្ម្បកបលដ្ឋយការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ និ្ងសូរលគារពលៅតារ
ចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តិ ជាធរមាន្របស់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំា 
សមាគរលន្ះពិត្ជាររួចំស្ណ្កជម្រុញកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជាតាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្លនិ្ងឱកាសការងារ
ៃល់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ ចាបំាច់កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។ 

ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរៃល់ឯកឧត្តរ ឡាវ លម្៉ែងឃនី និ្ងលោកជំទាវ ជឹង សភុារ និ្ង
សបបុរសជន្ៃនទលទៀត្ស្ៃលបាន្ចំណ្ឋយថវកិាផ្កទ ល់ខលួន្ោ៉ា ងលម្ចីន្សន្ធឹកសនាធ ប់ ជួយឧបត្ារោ និ្ងគាមំ្ទ
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ៃល់សមាគរ ជាពិលសសកនុងការកស្វងទីស្វន ក់ការសមាគរ និ្ងសកលវទិាល័យទួន្ោវ  លៃីរបផី្តល់           
ការបលម្ងៀន្រុខវទិាជាលម្ចីន្ ជាភាស្វចិន្។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ សមាគរ ទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យធំលធង កនុងអាជីវករមរបស់ខលួន្។ ខំុ្
ក៏សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ងលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់
សូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។  
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៨. រិធជីប់លលៀងសាេ គម្នស៍ហរន័ធពាណិ្ជជករចិនទាជីវសកលលោក 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួ

ទំនាក់ទំនងជាម្ួយ 
រដ្ាសភា-ព្រឹទធ សភា និងអធិការកិចច 

រិធីជប់លលៀងសាេ គម្ន៍គណ្ៈព្បតិភូ“សននសិទីលសដ្ាកិចចព្បចាឆំ្ ំន ២០១៩ ននសហរ័នធ
ពាណិ្ជជករចិនទាជីវសកលលោកអាណ្តតទិី៥ និងកិចចព្បជុំកំរលូវិនិលោគ 

លៅកម្ពុជា” 
ស្វោបុរលីកាះលពម្ជ នថៃទី២៨ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
 
-ឧកញា៉ា  រុង ឃាវមស ម្បធ្លន្សមាគរសរព័ន្ធស្ខមរ-ចិន្ លៅករពុជា និ្ងជាសហម្បធ្លន្ នន្គណ្ៈ ករមការ
សនិ្នសីទលសៃាកិចចម្បចាឆំ្ំន ២០១៩ នន្សហព័ន្ធពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវសកលលោក អាណ្ត្តិទី៥ 
-លោក ម្បធ្លន្តំ្ណ្ឋងគណ្ៈម្បតិ្ភូសហព័ន្ធពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវសកលលោក 
-ឯកឧត្តរ ឡាវ លរ៉ាងឃនី្ ម្បធ្លន្សមាគរនិ្កាយចិន្លទៀជីវលៅករពុជា 
-  ជាទីលគារពយសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក  

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជារួយឯកឧត្តរ អនកឧកញា៉ា  
លោកជំទាវ លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ កនុងពិធីជប់លលៀងស្វវ គរន៍្គណ្ៈម្បតិ្ភូ នន្ 
“សន្និសីទលសៃាកិចចម្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ នន្សហព័ន្ធពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវសកល លោកអាណ្ត្តិទី៥ និ្ងកិចច
ម្បជំុកំពូលវនិិ្លោគលៅករពុជា” នាឱកាសលន្ះ ។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរអបអរស្វទរ និ្ងលកាត្សរលសីរឱកញា៉ា  រុង ឃាវមស 
ម្បធ្លន្សមាគរសរព័ន្ធស្ខមរ  -ចិន្  លៅករពុជា និ្ងសហម្បធ្លន្ នន្គណ្ៈករមការសនិ្នសីទលសៃាកិចច ម្បចាឆំ្ំន
២០១៩ នន្សហព័ន្ធពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវសកលលោក អាណ្ត្តិទី៥ ស្ៃលខិត្ខំ ៃឹកនាលំរៀបចំម្ពឹត្តិការណ៍្
លន្ះ។ ខំុ្សងឃរឹោ៉ា ងរុត្មាថំា កិចចម្បជំុកំពូលវនិិ្លោគលៅករពុជា នឹ្ងទទួលបាន្លជាគជ័យ កនុងការផ្តល់
ព័ត៌្មាន្ និ្ងសកាត នុ្ពលភាព លៃីរបរីរួចំស្ណ្កអភិវឌឍម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា តាររយៈការម្បរូលផ្តុ ំនូ្វ
បញ្ញា ញាណ្ ពិលម្គាះលោបល់ លៃីរបដី្ឋក់ទុន្វនិិ្លោគ លធវីអាជីវករម និ្ងជួយស្ណ្នាៃំល់សមាជិក លៃីរបី
ទទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញៃល់សមាជិកផ្ង ៃល់សងគរជាតិ្ផ្ង។ 

 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោកលោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស 

លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយចកាុវសិ័យស្វងឆ្ៃ យ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយសលរដច
អគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន បចចុបបន្នលន្ះករពុជាទទួលបាន្នូ្វសាិរភាព សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព 
និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសវសិ័យវនិិ្លោគ ពាណិ្ជជករម និ្ងលទសចរណ៍្។ កនុងរយៈលពល
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២០ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច ជារធយរ ម្បមាណ្ ៧ ភាគរយ ស្ៃលនាឲំ្យ
ចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ទូទាងំម្បលទសមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរ។ លដ្ឋយស្ៃក             
រាជធ្លនី្ភនំលពញកំពុងស្ត្រកីលូត្ោស់ និ្ងកាល យលៅជាតំ្បន់្លទសចរណ៍្ៃ៏ម្សស់បំម្ពង ជារជឈរណ្ឌ ល
ពាណិ្ជជករមរួយៃ៏ទាក់ទាញ និ្ងរស់រលវកីលដ្ឋយមាន្ផ្ទះសស្របង ោងលក់ទំនិ្ញ ការោិល័យ សណ្ឋា គារ 
រណ្ឌ លកំស្វន្ត និ្ងសំណ្ង់ធំៗខពស់ៗជាលម្ចីន្កំពុងស្ត្ស្វងសង់ និ្ងរកីៃុះដ្ឋលៃូច ផ្សតិ្បលម្រីៃល់ការរក
សុី ស្វន ក់លៅ និ្ងលធវីការងារម្បកបលដ្ឋយផ្កសុខភាព។ 

ឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះគ៉ឺជាឆ្ន វំបបធរ៌ និ្ងលទសចរណ៍្ករពុជា-ចិន្ ស្ៃលម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា និ្ង
ស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ចិន្បាន្ និ្ងកំពុងររួគាន ពម្ងឹងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការកនុងវសិ័យវបបធរ៌ និ្ង
លទសចរណ៍្។    

លយងីទាងំអស់គាន ម្បាកៃជាយល់ចាស់លហយីថា៖ បងបែូន្ចិន្ទាជីវម្តូ្វបាន្ទទួលស្វគ ល់ថាជាអនក
លធវីជំនួ្ញរកសុីៃ៏ពូស្ក និ្ងលជាគជ័យលៅលលីសកលលោក។ នថៃលន្ះផ្ងស្ៃរ គណ្ៈម្បតិ្ភូនន្សហព័ន្ធ
ពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវសកលលោកមាន្វត្តមាន្ជាថមីរតងលទៀត្ ម្ពរទាងំបាន្ៃឹកនាសំហម្គិន្ចិន្ទាជីវៃល់
លៅជាង៣០០នាក ់ លដ្ឋយបាន្សហការជារួយសមាគរសរព័ន្ធស្ខមរ-ចិន្ លៅករពុជាម្បារពធម្ពឹត្តិការណ៍្            
វនិិ្លោគៃ៏អស្វច រយលន្ះលៃងី លៃីរបជីាលវទិកាសម្មាប់សហម្គិន្នន្ករពុជា-ចិន្ ទាងំពីរម្បលទស មាន្ឱកាសលធវី
ការម្បាម្ស័យទាក់ទងគាន  នឹ្ងឈាន្លៅៃល់ការសហការលលីការវនិិ្លោគម្គប់វសិយ័ លៃីរបចូីលររួជម្រុញ
ការអភិវឌឍលសៃាកិចចករពុជា ។ 

កនុងឱកាសលន្ះៃ៏រកីរាយលន្ះ ខំុ្សូរបញ្ញជ ក់ថា រាជរដ្ឋា ភិបាលស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្
លត្លជា ហ ុន មសន ជានាយករៃារន្រន្តីលៅស្ត្បន្តស្វវ គរន៍្ និ្ងបន្តជំរុញលលីកទឹកចិត្ត ចំលពាះការវនិិ្លោគពី
ម្កុរហ ុន្បរលទសរកករពុជា លហយី រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹ្ងបន្តការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងបស្ន្ារលទៀត្ កនុងការលធវីឱយ
កាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីនូ្វកិចចសម្រួលពាណិ្ជជករម និ្ងវនិិ្លោគ លហយីបន្តលលីកករពស់បរោិកាសវនិិ្លោគ 
និ្ងធុរកិចច កនុងលគាលលៅបលងាីន្ភាពម្បកួត្ម្បស្ជងរបស់ករពុជាលៅកនុងតំ្បន់្ និ្ងពិភពលោក ។ 

ខំុ្សូរគាមំ្ទ ចំលពាះការលរៀបចំលអាយមាន្សន្និសីទលសៃាកិចចម្បចាឆំ្ន លំន្ះ លៃីរបផី្តល់ឱកាស ៃល់
ពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវកាន់្ស្ត្លម្ចីន្ស្ថរលទៀត្រកស្សវងយល់ ពិនិ្ត្យលទធភាពកនុងការចាប់ស្ៃគូរធុរកិចច និ្ង         
វនិិ្លោគ និ្ងឈាន្លៅៃល់ការលធវីលសចកតីសលម្រចវនិិ្លោគលៅករពុជា ។ 

ជាទីបញ្ច ប់ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរជូន្ពរសន្និសីទលសៃាកិចចម្បចាឆំ្ន ២ំ០១៩ នន្
សហព័ន្ធពាណិ្ជជករចិន្ទាជីវសកល លោកអាណ្ត្តិទី៥ និ្ងកិចចម្បជំុកំពូលវនិិ្លោគលៅករពុជា ទទួលបាន្
លជាគជ័យ និ្ងសូរជូន្ពរលអាយការស្វន ក់លៅលលីទឹកៃីៃ៏បវរលន្ះ ម្បកបលដ្ឋយផ្កសុកភាព រកីរាយ និ្ងពានំាំ
នូ្វអនុ្សាវរយីៃ៏៍លែពីករពុជា។ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់សមាគរ សូរទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យធំលធង កនុងអាជីវករម 
របស់ខលួន្។ ខំុ្ក៏សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ងលភ្ៀវ      
កិត្ដិយសទាងំអស់សូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៩. រិធីលបើកសកិាេ សាោ សតរីីសម្ពន័ធលម្ព្តភីារ រវាងកងទ័រជាម្យួ       
សាា ប័នអងគភារសុវីិល 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវ កិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតី ព្កសងួ
ទំនាក់ទំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

កនងុរិធី លបើកសកិាេ សាោ សតរីី សម្ព័នធលម្ព្តភីារ រវាង អងគភារននកងលោធរល     
លខម្រភូម្ិនទ ជាម្ួយសាា ប័នអងគភារសុវីលិ 

 ២០១៩ នថៃទី ២១ ស្ខរីនា ឆ្ន ំ វមិាន្សន្តិភាព  
 

8 
--លោកជំទាវ ដ្ឋ ំដ្ឋរនីី្ រៃាលលខាធិការ ម្កសួងការពាជាតិ្ 

 -លោកជំទាវ ឯកឧត្តរ នាយឧត្តរលសនី្យ ៍ឧត្តរលសនី្យ ៍
 -លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី  
 -តំ្ណ្ឋងស្វា ប័ន្កងឯកភាពនន្កងលោធពលលខររភូរិន្ទ និ្ងស្វា ប័ន្អងគភាពសុីវលិ បងបែូន្
សបបុរសជន្ទាងំអស់ជាទីលរម្តី្ ! 

-លភ្ៀវកិត្តិយស សមាជិក សមាជិកា អងគសិកាា ស្វោទាងំរូលជាទីលរម្តី្ ! 
នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជារួយលោកជំទាវ ឯកឧត្តរ 

នាយឧត្តរលសនី្យ ៍ឧត្តរលសនី្យ ៍លរបញ្ញជ ការ លរបញ្ញជ ការង នន្អងគភាពកងទ័ព លោកឧកញា៉ា  អស់លោក 
លោកម្សី សមាជិក កនុងអងគសិកាា ស្វោរបស់លយងីនាលពលលន្ះ ។ 

ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វភាពកក់លៅត  និ្ងវាយត្នរលខពស់ចំលពាះលោកជំទាវ ឯកឧត្តរ លោកឧកញា៉ា  អស់
លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស សមាជិក សមាជិកានន្អងគសិកាា ស្វោលយងីទាងំអស់ ស្ៃលបាន្យកចិត្ត
ទុកដ្ឋក់អលញ្ជ ីញចូលររួ ញុាងំឲ្យអងគសិកាា ស្វោរបស់លយងីមាន្ភាពអធិកអធរផុ្លផុ្ស ម្បកបលដ្ឋយ
អត្ាន័្យម្ជាលលម្ៅគួរជាទីលមាទន្ៈ។ 

សិកាា ស្វោនថៃលន្ះ គ៉ឺជាឱកាសៃ៏វលិសសវសិ្វលរួយស្ៃលបាន្លរៀបចំលៃងី លៃីរបពីម្ងឹង និ្ងជំរុញ
ការយកចិត្តទុដ្ឋក់ៃល់ការអនុ្វត្តការងារសរព័ន្ធលរម្តី្ភាពស្ៃលជាកិចចការៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន់្ លហយីក៏ជា     
ឱកាសរួយលៃីរបពិីនិ្ត្យវាយត្នរលឲ្យបាន្ម្គប់ម្ជុងលម្ជាយ នូ្វអវីស្ៃលលយងីអនុ្វត្តបាន្កន្លងរក អវីស្ៃល
លយងីអនុ្វត្តរិន្ទាន់្បាន្ បទពិលស្វធន៍្ ចំណុ្ចខាល ងំ ចំណុ្ចលខាយ និ្ង ទិសលៅភារកិចចសម្មាប់អនុ្វត្តនា
លពលខាងរុខ ម្បកបលដ្ឋយភាពរលូន្ និ្ងសលម្រចបាន្លជាគជ័យតារលគាលលៅស្ៃលអងគសិកាា ស្វោលយងី
ចង់បាន្។ លលីសពីលន្ះ លយងីក៏ល ល្ៀត្លពលនថលងអំណ្រគុណ្ ៃល់មាច ស់ជំនួ្យទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ររួចំស្ណ្ក
ៃ៏នថលថាល  កនុងកិចចការពារជាតិ្ លដ្ឋយស្វម រតី្លសនោជាតិ្ៃ៏លស្វម ះសម័ម្គ។ 
អងគពិធីទាងំរូល 
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កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា និ្ងកនុងនារសលរតចលត្លជា នាយករៃារន្រន្តី ខំុ្សូរសស្រតងការអបអរ
ស្វទរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ ចំលពាះលទធផ្លការងារសលម្រចបាន្កនុងរយៈលពលកន្លងរក របស់អងគភាពកងទ័ព 
និ្ងកងគរបាលជាតិ្ស្ៃលបាន្បំលពញលបសកករម ៃ៏ឧត្តុងគឧត្តរ កនុងការការពារអធិបលត្យយភាព បូរណ្ភាព
ទឹកៃី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ម្បកបលដ្ឋយការលបតជ្ាចិត្តខពស់ ្ន្ទៈលមាះរុត្ វន័ិ្យនថលថនូរ ស្វម រតី្លសនោ
ជាតិ្ និ្ងការត្ស ូអត់្ធមត់្ អង់អាចកាល ោន្ លដ្ឋយឈរលជីងោ៉ា ងរងឹមាលំម្ត្ៀរការពារទឹកៃីលយងី។ 

កនុងនារជាកូន្លៅរបស់ម្បជាជន្ និ្ងជាសសរម្ទូង ការពារជាតិ្កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធលយងីទាងំ
រូល មាន្ភារកិចចធំៗជាចំបងគ៉ឺការពារ និ្ងធ្លនាសន្តិសុខ សាិរភាពន្លោបាយរបស់ជាតិ្ ស្ៃលជាកតាត
ចាបំាច់សម្មាប់ ម្ទម្ទង់ការអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្។ លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ លទាះជាលពលម្បលទសជាតិ្មាន្
សន្តិភាពទាងំម្សុងកតី ក៏កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ ទាងំអស់មាន្តួ្នាទីស្ត្ងស្ត្ឈាន្រុខររួសុខររួទុកាជារួយ
ម្បជាជន្ និ្ងជួយទំនុ្កបម្រុងម្បជាជន្ ជួយសម្មាលនូ្វទុកាលំបាក ម្គប់ស្បបោ៉ា ងរបស់ម្បជាជន្ ជា
ពិលសសលៅលពលពួកគាត់្ជួបការលំបាក ៃូចជាលពលមាន្លម្គាះរាងំសៃួត្ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងលម្គាះធរមជាតិ្              
លផ្សងៗលទៀត្។ ៃូចគាន ស្ៃរម្បជាជន្ និ្ងស្វា ប័ន្អងគភាពសុីវលិក៏ម្តូ្វមាន្តួ្នាទីសំខាន់្ររួចំស្ណ្ក កនុង
ចលនាការពារជាតិ្របស់លយងី លពាលគ៉ឺជាម្បភពរិន្លចះរងីសៃួត្នន្ការផ្គត់្ផ្គង់កមាល ងំលម្ជីសលរសីទ័ព ម្បភព
នន្កមាល ងំធន្ធ្លន្ និ្ងការលលីកទឹកចិត្តៃល់កងទ័ព។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា បាន្លចញលសចកដសីលម្រចសដីពីការលរៀបចំការចងសរព័ន្ធលរម្តី្ភាពរវាងកងទ័ព 
កងន្គរបាលជាតិ្ជារួយស្វា ប័ន្ អងគភាពសុីវលិ កនុងលគាលបំណ្ងលលីកទឹកចិត្តស្វា ប័ន្ អងគភាពសុីវលិ ឲ្យ
ររួចំស្ណ្ក កនុងវសិ័យការពារជាតិ្ និ្ងជួយលដ្ឋះម្ស្វយការលំបាកនានា របស់អងគភាពកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់
អាវុធលយងី ឲ្យបាន្ម្បលសីរលៃងីរួយកម្រិត្លទៀត្ ក៏ៃូចផ្ាភាជ ប់សររភូរិរុខ និ្ងសររភូរិលម្កាយ ឲ្យមាន្
ទំនាក់ទំន្ងជិត្សនិទធជារួយគាន  ររួចំស្ណ្កការពារជាតិ្មាតុ្ភូរិ។ ជាលទធផ្ល ស្វា ប័ន្រៃា និ្ងម្កុរហ ុន្ឯក
ជន្ជាលម្ចីន្ បាន្ចុះជួបសំលណ្ះសំណ្ឋល ផ្តល់ជំនួ្យ ជាលសបៀងអាោរ អាវលភលៀង អាវរងារ សមាោ រៈលផ្សងៗ 
ថាន លំពទយ ស្វងសង់បនាទ យ លលណ្ដ្ឋា ន្ និ្ងផ្តល់ថវកិា ជាលម្ចីន្ៃល់អងគភាពកងទ័ព និ្ងកងន្គរបាលលយងី
ចុះសួរសុខទុកាកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធលយងី ៃល់ទីតាងំឈរលជីង ោ៉ា ងម្សម្ស្វក់សម្ស្វ។ំ លបីលយងីគិត្ជា
ថវកិាមាន្ចំនួ្ន្រាប់រយោន្ៃុោល ។ 

ស្ត្ទន្ទឹរនឹ្ងលនាះ លយងីលៅមាន្ការម្បឈរខលះស្ៃរ ៃូចជាលទធភាពរបស់ស្វា ប័ន្ អងគភាពសុីវលិ
របស់រៃាខលះលៅមាន្កំរតិ្ និ្ងមាន្ការលំបាក នាឲំ្យមាន្ភាពរអាក់រអួល កនុងការជួយឧបត្ារោ។ រា៉ាងលទៀត្ 
មាន្ម្កុរហ ុន្ខលះ លដ្ឋយមាន្ការលំបាកខាងធន្ធ្លន្ និ្ងរូលលហតុ្លផ្សងៗ បាន្បន្ាយសករមភាព ឬ
អវត្តមាន្ទាងំម្សុងកនុងការចូលររួផ្តល់អំលណ្ឋយ និ្ងចុះសំលណ្ះសំណ្ឋល។ លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ លយងី
បាន្សលងាត្លឃញីថាជំនួ្យខលះបាន្លធវីលដ្ឋយរិន្ចំទិសលៅ នន្ត្ម្រូវការ និ្ងអាទិភាព ស្ៃលនាឲំ្យមាន្        
ការខជះខាជ យធន្ធ្លន្ខលះ។  

ៃូលចនះ កនុងសិកាា ស្វោនថៃលន្ះ លយងីនឹ្ងស្វត ប់បទអន្តរាគរន៍្ ពីស្វា ប័ន្រួយចំនួ្ន្ ស្ៃលលលីកលៃងី
ពីលទធផ្ល នន្ការងារសរព័ន្ធលរម្តី្ និ្ងចូលររួការពិភាកាគាន  លៃីរបផី្កល ស់បតូលោបល់គាន  លៃីរបលីលីកកំពស់
ម្បសិទធភាព និ្ងចិរភាព នន្ការងារសរព័ន្ធលរម្តី្ភាព។ 

ខំុ្សូរបញ្ញជ ក់ផ្ងស្ៃរថា ការងារសរព័ន្ធលរម្តី្ភាពលន្ះ ជានិ្ចចកាលម្តូ្វបាន្រាជរដ្ឋា ភិបាលស្ៃលមាន្ 
សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជាម្បរុខៃឹកនា ំបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ជំរុញអនុ្វត្តការងារ
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សរព័ន្ធលរម្តី្ភាព ឲ្យសាិត្លៅជាម្បនពណី្លែផូ្រផ្ង់។ លៅកនុងៃំណ្ឋក់កាលថមីលន្ះ កងលោធពលលខររភូរិន្ទ
បាន្ខិត្ខំកស្វងពម្ងឹង ស្ថរលទៀត្នូ្វលខឿន្ការពារជាតិ្របស់ម្បជាជន្ និ្ងលម្ត្ៀរខលួន្ លៃីរបកីារពារ
អធិបលត្យយភាពជាតិ្ ស្ថរកាការពាររងឹមានូំ្វសន្តិភាព សាិរភាពន្លោបាយចូលររួចំស្ណ្កការពារសន្តិភាព 
សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈបលម្រីឲ្យភូរិឃុមំាន្សុវត្ាិភាព។ សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន
ផ្កទ ល់ ជានិ្ចចកាលស្ត្ងគិត្គូយកចិត្ដទុកដ្ឋក់ខាវ យខវល់ ចំលពាះសុខទុកា ជីវភាព រសល់ៅរបស់បងបែូន្កង
កមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធលយងី លដ្ឋយជម្រុញឲ្យសររភូរិ លម្កាយជួយឧបត្ារោ ទំនុ្កបម្រុងៃល់សររភូរិរុខ។ 
សលរដចក៏បាន្បំផុ្សឲ្យម្បជាជន្ម្គប់រូបមាន្្ន្ទៈម្សោញ់ម្បលទសជាតិ្ និ្ងមាន្កាត្ពវកិចចចំលពាះជាតិ្
មាតុ្ភូរិ លដ្ឋយស្វម រតី្លមាទន្ភាពជាតិ្ លៃីរបីគានអស់ការពារជាតិ្ លៃីរបីទាងំអស់គាន  ទាងំ  ការពារជាតិ្។ 
 
អងគសិកាា ស្វោទាងំរូល! 

លៅលពលបន្តិចលទៀត្លន្ះ អងគសិកាា ស្វោរបស់លយងីនឹ្ងលធវីបទបងាា ញ និ្ងពិភាកា ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយ
ត្នរលលៅលលីលទធផ្លស្ៃលសលម្រចបាន្ជាគុណ្សរបត្តិ និ្ងគុណ្វបិត្តិ ម្ពរទាងំបទពិលស្វធន៍្ទាងំឡាយ
លៃីរបសី្កលរែលៅរកភាពវជិជមាន្និ្ងរកីចលម្រីន្ស្ថរលទៀត្។  

ជាការពិត្ណ្ឋស់ សមាជិក សមាជិកា នន្អងគសិកាា ស្វោលយងីទាងំអស់ ស្ៃលមាន្វត្តមាន្លៅទី
លន្ះគ៉ឺសុទធស្ត្ជាអនកទទួលខុសម្តូ្វកនុងអងគភាព និ្ងស្វា ប័ន្លលីកិចចការសរព័ន្ធលរម្តី្ភាព  និ្ងធ្លល ប់បាន្ ល្ង
កាត់្នូ្វបទពិលស្វធន៍្ ការលំបាក និ្ងភាពងាយម្សួល ម្គប់ស្បបោ៉ា ង លហយីការជួបជំុគាន លពលលន្ះ លយងី
ពិត្ជានឹ្ងបាន្ស្សវងយល់នូ្វរាល់បញ្ញា ចំលពាះរុខ និ្ងកិចចការពាក់ព័ន្ធទាងំឡាយ ៃូចលន្ះខំុ្សូរឲ្យ                
អងគសិកាា ស្វោរបស់លយងីយកចិត្តទុកដ្ឋក់ពិនិ្ត្យនិ្ងវាយត្នរល ឱយបាន្ម្គប់ម្ជុងលម្ជាយ នូ្វរាល់បញ្ញា ស្ៃល
លកីត្មាន្លៃងីលៅតារបណ្ឋត កងឯកភាពរបស់ខលួន្ អំពីបទពិលស្វធន៍្ ចំណុ្ចខាល ងំ បញ្ញា ម្បឈរលៅកនុង
ស្វា ន្ភាពជាក់ស្សតងនី្រួយៗ លៃីរីបល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងសភាពការណ៍្ភារកិចចនិ្ងត្ម្រូវការចាបំាច់ចំលពាះរុខ 
ៃូចស្ៃលខំុ្បាន្លលីកលៃងីខាងលៃីរ។ 

ខំុ្សូរឲ្យអងគសិកាា ស្វោលយងីយកចិត្តទុកដ្ឋក់អនុ្វត្តឲ្យមាន្ម្បសិទធភាព តារលគាលន្លោបាយ 
ក៏ៃូចជាលសចកដីសលម្រចរបស់រាជរៃាភិបាល ស្ៃលបាន្ដ្ឋក់លចញ កនុងន័្យលន្ះ ខំុ្សូរឲ្យអងគសិកាា ស្វោ
របស់លយងី ជាពិលសសចំលពាះអនកទទួលបន្ទុកពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការងារខាងលលី ម្តូ្វត្ម្រង់ទិសការងារឲ្យចំលគាល
លៅ ល្ុះបញ្ញច ងំពី អត្ាម្បលោជន៍្ និ្ងស្វរៈសំខាន់្នន្ការងារ ក៏ៃូចជាត្ម្រូវការចាបំាច់នានា ជាពិលសសលៅ
កនុងសភាពការណ៍្ថមីៗនាលពលខាងរុខលន្ះ លៃីរីបសលម្រចភារកិចចម្បកបលដ្ឋយលជាគ ជ័យជូន្ជាតិ្មាតុ្ភូរិ 
និ្ងម្បជាជន្។ 

លៅកនុងឱកាសៃ៏វលិសសវសិ្វលលន្ះស្ៃរខំុ្សូរលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនា ំលរ
បញ្ញជ ការម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ និ្ងនាយទាោន្ ជំនាញពាក់ព័ន្ធ នឹ្ងការសរព័ន្ធលរម្តី្ភាព កនុងកងលោធពល       
លខររភូរិន្ទទាងំអស់ ម្ពរទាងំ ឯកឧត្តរ  លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី សបបុរសជន្ 
បណ្ឋដ អងគភាព សរព័ន្ធលរម្តី្ភាព និ្ងជន្ររួជាតិ្ទាងំអស់ ស្ៃលកន្លងរកបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ខិត្ខំ 
បំលពញការងារខាងលលី សលម្រចបាន្លទធផ្លលែម្បលសីរ លបីលទាះបីជាលៅមាន្ការ លំបាកខវះខាត្ទាងំ             
រលធាបាយ សមាោ រៈ ថវកិា ក៏ៃូចជាឧបសគគខលះៗក៏ពិត្ស្រន្ ប៉ាុស្ន្តលដ្ឋយឈរលលីស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វកនុង   
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ការបំលពញភារកិចច ស្វរគគីសហការលែម្បលសីរលលីកករពស់ សិលបៈនន្ការស្ចករសំ្លក ម្បកបលដ្ឋយភាពផុ្ល
ផុ្ស អនុ្វត្តខាជ ប់ខជួន្តារលគាលន្លោបាយ លខឿន្ការពារជាតិ្ របស់បរាជរដ្ឋា ភិបាលស្ៃលបាន្ដ្ឋក់លចញ។ 

ខំុ្មាន្ជំលន្ឿលជឿជាក់ោ៉ា ងរុត្មាថំា អងគសិកាា ស្វោលយងីម្បម្ពឹត្តលៅម្បកបលដ្ឋយភាពរលូន្ និ្ង
ទទួលបាន្លទធផ្លជាស្ផ្លផ្កា ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងលគាលលៅស្ៃលលយងីចង់បាន្លហយី ល្ងតាររយៈសិកាា ស្វោ
លយងីលពលលន្ះ លយងីពិត្ជានឹ្ងកាត ប់បាន្នូ្វបទពិលស្វធន៍្លែៗ  សម្មាប់យកលៅបំលពញការងារ កនុងភារកិចច
ទទួលខុសម្តូ្វ របស់ខលួន្កាន់្ស្ត្លែម្បលសីរ និ្ងមាន្ម្បសិទធភាព ត្មាល ភាព ចំលគាលលៅ ម្បកបលដ្ឋយស្វម រតី្
ទទួលខុសម្តូ្វខពស់។ 

ខំុ្សូរយកឱកាសលន្ះស្ថលងអំណ្រគុណ្ៃល់ថាន ក់ៃឹកនាមំ្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ និ្ងរន្រន្ដីរាជការ នន្ម្កសួង 
ស្វា ប័ន្ អងគភាពរៃា ម្កុរហ ុន្រៃា និ្ងឯកជន្ និ្ងសបបុរសជន្ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ចូលររួបរចិាច គធន្ធ្លន្ 
ទាងំសមាោ រៈ និ្ងថវកិារលៃីរបរីរួចំស្ណ្ក ជួយគាមំ្ទលលីកទឹកចិត្ដៃល់កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធរបស់លយងី 
ស្ៃលកំពុងឈរលជីងម្បចាកំារការពារបូរណ្ភាព ទឹកៃី ោ៉ា ងអង់អាចកាល ោន្កនុងភូរិស្វន្រសដលផ្សងៗ ទូទាងំ
ម្បលទសករពុជា ឲ្យកាន់្ស្ត្មាន្កមាល ងំចិត្ត និ្ងភាពកក់លៅដ ស្ថរលទៀត្។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅចំលពាះលោកជំទាវ ឯកឧត្តរ លោកឧកញា៉ា  
អស់លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ សូរមាន្ សុខភាពលែបរបូិណ៌្ ម្បកបលដ្ឋយសុភរងគល និ្ង
សូរជូន្ពរ ឯកឧត្តរ លរបញ្ញជ ការ លរបញ្ញជ ការរង សមាជិក សមាជិកា អងគសិកាា ស្វោទាងំអស់ សូរ
ម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ៤ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 

ខំុ្សូរម្បកាសលបីកអងគសិកាា ស្វោសតីពីសរព័ន្ធលរម្តី្ភាពរវាងអងគភាពនន្កងលោធពលលខររភូរិន្ទ 
ជារួយស្វា ប័ន្អងគភាពសុីវលិ ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។ 
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១០. រិធីសលមាព ធសណាា គារ និងម្ណ្ឌ លកំសានត ឌុនហន័ 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនដី 

រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា 
និងអធិការកិចច 

កនងុរិធីសលមាព ធសណាា គារ និងម្ណ្ឌ លកំសានត ឌុនហន័ 
ម្កុងម្ពះសីហុ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
នថៃទី ១៧ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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-ឯកឧត្ដរ អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
-លោក វា៉ាង ធ្លន្សីុង អគគនាយកសណ្ឋា គារ និ្ងរណ្ឌ លកំស្វន្ត ឌុន្ហ័ង  
-ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់ 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ ជារួយឯកឧត្ដរ 
លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់កនុងពិធីសលមាព ធសណ្ឋា គារ និ្ងរណ្គ ល          
កំស្វន្ត ឌុន្ហ័ង លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ នាឱកាសលន្ះ។ 

សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ ៃ៏លែម្បណិ្ត្លន្ះពិត្ជាសរិទធផ្លថមីរួយលទៀត្ របស់លខត្តម្ពះសីហនុ្ 
ស្ៃលជាលខត្ដភាគនី្រតី្ នន្ម្បលទសករពុជា លពារលពញលៅលដ្ឋយសកាត នុ្ពលោ៉ា ងខាល ងំលលសី្ផ្នកពាណិ្ជជករម 
ឧសាហករម និ្ងលទសចរណ៍្។ លន្ះក៏ការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វការលូត្ោស់លៅរុខឥត្ឈប់ឈរ នន្វសិ័យ        
ឯកជន្លៅករពុជា ជាពិលសសការទាក់ទាញអនកវនិិ្លោគរកពីម្បលទសចិន្។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ និ្ងអបអរស្វទរចំលពាះលជាគជ័យរបស់ម្កុរហ ុន្ 
ស្ៃលបញ្ញជ ក់ពីទំនុ្កចិត្តៃល់ករពុជា និ្ងបាន្សលម្រចចិត្តវនិិ្លោគលៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លខត្តម្ពះសីហនុ្
លន្ះ។ 
 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 

លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង និ្ងវាងនវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា 
ស្ៃលមាន្សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជានាយករៃារន្រន្តី បចចុបបន្នលន្ះម្បលទសករពុជា
ទទួលបាន្នូ្វសាិរភាពន្លោបាយ សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ។ កនុងរយៈលពល
ប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច ជារធយរ ម្បមាណ្ ៧% ជាប់ៗគាន  ស្ៃលនាំ
ឲ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ មាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរ។ 

លដ្ឋយស្ៃក វសិ័យលទសចរណ៍្ ក៏កំពុងរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំ ម្បព័ន្ធលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ផ្លូវថនល់ ផ្លូវ
ស្ៃក ផ្លូវទឹក និ្ងផ្លូវអាកាសលធវីឲ្យការលធវីៃំលណី្រ និ្ងការៃឹកជញ្ជូ ន្ម្គប់ស្បបោ៉ា ងកាន់្ស្ត្ងាយម្សួល។ លបី
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លោងតារសាិតិ្ របស់ម្កសួងលទសចរណ៍្លៅ ឆ្ន ២ំ០១៨ ករពុជាបាន្ទទួលលទសចរបរលទសចំនួ្ន្ ជាង៦
ោន្នាក់កនុងលនាះមាន្លភ្ៀវលទសចរណ្ជន្ជាតិ្ចិន្ចំនួ្ន្ ម្បមាណ្ជិត្ ២ោន្នាក់ ស្ៃលបាន្ររួចំស្ណ្ក
ៃល់ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចចជាតិ្។ 

ទន្ទឹរនឹ្ងការអភិវឌឍន៍្ៃូចស្ៃលបាន្លរៀបរាប់ខាងលលី លខត្តម្ពះសីហនុ្លៅមាន្ការម្បឈរលម្ចីន្ៃូច
ជា៖ កងវះធន្ធ្លន្រនុ្សស កងវះររណី្យដ្ឋា ន្កំស្វន្ត លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធលៅទន់្លខាយ បញ្ញា អនារ័យ និ្ង
បញ្ញា បរសិ្វា ន្លៅរិន្ទាន់្លែ និ្ងកងវះការផ្សពវផ្ាយជាលៃីរ។ 

លទាះជាោ៉ា ងលន្ះកតី លម្កាយការលបីកទូោយទីផ្ារ និ្ងការស្វវ គរន៍្   ការវនិិ្លោគពីបរលទសរបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល លខត្តម្ពះសីហនុ្មាន្ការរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំកាល  ជាពិលសសវសិ័យលទសចរណ៍្។ កំលណី្ន្នន្
សំណ្ង់អគារទំលនី្បៗខពស់ៗ សណ្ឋា គារ ផ្ារទំលនី្បបាន្បងាា ញចាស់ពីការលជឿរទុកចិត្តលលកីារវនិិ្លោគពី
ម្បលទសចិន្លៅទឹកៃីលខត្តម្ពះសីហនុ្។ ជាក់ស្សតងលៅនថៃលន្ះលយងីបាន្សលមាព ធដ្ឋក់ឲ្យលម្បីម្បាស់សណ្ឋា គារ 
និ្ងរណ្ឌ លកំស្វន្ត នាលពលលន្ះ ស្ៃលពិត្ជាជំលរសីៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ។ ខំុ្គាមំ្ទចំលពាះការសលម្រចចិត្តវនិិ្លោគលៅ
ទីលន្ះ លម្ពាះទីម្កុងលន្ះជាទីតាងំយុទធស្វន្រសតៃ៏លែ ជាប់មាត់្សរុទទៃ៏ម្សស់ស្វែ ត្ មាន្កំពង់ស្ផ្រអន្តរជាតិ្ និ្ង
មាន្អាកាសោន្ដ្ឋា ន្អន្តរជាតិ្ មាន្លកាះធរមជាតិ្ និ្ងបរសិ្វា ន្លែ ស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលស្ផ្នកពាណិ្ជជករម 
និ្ងលទសចរណ៍្ៃ៍សំខាន់្របស់ករពុជា។ ៃូលចនះលភ្ៀវលទសចរអន្តរជាតិ្ជាលម្ចីន្ពិត្ជាលចញចូល និ្ងស្វន ក់លៅ 
ចូលសម្មាក និ្ងកំស្វន្តលៅទីលន្ះជារិន្ខាន្។ 
  
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរផ្កដ លំផី្្ៃល់វសិ័យឯកជន្ ជាពិលសសចំលពាះសហម្គិន្ស្ផ្នកសណ្ឋា គារ 
និ្ងលសវាករមកំស្វន្តថា៖ លដ្ឋយស្វរការម្បកួត្ម្បស្ជងកនុងការទាក់ទាញអតិ្ថិជន្ កនុងតំ្បន់្មាន្ភាពម្សួច
ម្ស្វល ៃូលចនះម្កុរហ ុន្ម្តូ្វផ្តល់លសវាម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងត្នរលសរររយស្ៃលអាចទទួលយកបាន្ 
លដ្ឋយគិត្ពីផ្លម្បលោជន៍្រយៈលពលយូរអស្ងវង លពាលគ៉ឺម្តូ្វលធវីោ៉ា ងណ្ឋកំុឲ្យខូចលឈាម ះ លៃីរបឱីយអតិ្ថិជន្
បាន្រកកំស្វន្តរតងលហយី លគនឹ្ងម្ត្ៃប់លៅវញិលដ្ឋយនាយំកនូ្វការលពញចិត្ត និ្ងអនុ្សាវរយីល៍ែៗ  និ្ង
មាន្បំណ្ងរករតងលទៀត្ ឬជួយផ្សពវផ្ាយបន្តឲ្យរិត្តភ័ម្ក ញាតិ្សនាត ន្រកទសសនា កំស្វន្ត និ្ងស្វន ក់លៅ
លទៀត្។ 

ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យលទសចរណ៍្រិន្អាចលធវីលៃងីស្ត្ឯកឯងបាន្លទ លពាលគ៉ឺម្តូ្វអភិវឌឍជាអន្តរវសិយ័ 
ស្ៃលពាក់ព័ន្ធជាលម្ចីន្ ៃូចជាលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ សន្តិសុខ និ្ងសុខាភិបាល ជាលៃីរ ៃូលចនះលខត្តម្ពះសីហនុ្
ម្តូ្វជំរុញឲ្យមាន្ការកីចលម្រីន្ស្ថរលទៀត្ ស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ៃូចជា ម្បព័ន្ធផ្លូវគរនាគរន៍្ អគគិសនី្ 
ទូរគរនាគរន៍្ សួន្ចារ ទីកំស្វន្តស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងម្តូ្វធ្លនាឲ្យបាន្នូ្វសន្ដិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ ជូន្
លទសចរ ។ល។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដ្ឋក់ លដ្ឋយបលញ្ចញថវកិាជាតិ្រួយស្ផ្នកធំ លៃីរបជួីសជុល 
កស្វង និ្ងស្វត រលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធនានាស្ៃលខូចខាត្ លដ្ឋយស្វរទឹកជំន្ន់្លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លៃីរបរីកា      
បរសិ្វា ន្វនិិ្លោគលែ ពម្ងឹងលស្វភ័ណ្ភាព និ្ងអនារ័យលៃីរបគីាមំ្ទការអភិវឌឍោ៉ា ងខាល ងំ រកាអនកវនិិ្លោគ
ស្ៃលមាន្ម្ស្វប់ និ្ងទាក់ទាញអនកវនិិ្លោគថមីលទៀត្ឱយចូលរកបណ្ឋត ក់ទុន្លៅលខត្តៃ៏ទាក់ទាញរួយលន្ះ។ 
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ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
ជាថមីរដងលទៀត្ ខំុ្សូរសស្រដងការលកាត្សរលសីរ លដ្ឋយលស្វម ះៃល់ម្កុរហ ុន្ សណ្ឋា គារ និ្ងរណ្ឌ ល

កំស្វន្តឌុន្ហ័ន្ ស្ៃលបាន្សលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ កនុងការបណ្ឋត ក់ទុន្អភិវឌឍវសិ័យលសវាករមលទសចរណ៍្ 
និ្ងកំស្វន្ត លៅលខត្តម្ពះសីហនុ្។ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំាលជាគជ័យស្ផ្នកលសវាករមរបស់ ម្កុរហ ុន្ គ៉ឺពិត្
ជាររួចំស្ណ្ករកាសាិរភាព និ្ងកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា តាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្ល និ្ងឱកាសការងារ ៃល់
ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ ចាបំាច់កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។ លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ វាក៏ជាការររួ
ចំស្ណ្កកនុងការអភិវឌឍលខត្តម្ពះសីហនុ្ និ្ងកាត់្បន្ាយការលធវីចំណ្ឋកម្សុកលៅរៃាធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងលៅ
ម្បលទសជិត្ខាងផ្ងស្ៃរ និ្ងសូរផ្កត លំផី្្រៃល់រៃាបាលលខត្តម្តូ្វធ្លនាសន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ ម្តូ្វផ្តល់កិចច
សហម្បតិ្បត្តិការលែ និ្ងជួយសម្រួលស្ផ្នករៃាបាលៃល់អនកវនិិ្លោគ ស្ៃលមាន្បំណ្ងចង់វនិិ្លោគលៅកនុង
លខត្តម្ពះសីហនុ្លន្ះ។ 

ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់មាច ស់សណ្ឋា គារ និ្ងរណ្ឌ លកំស្វន្តឌុន្ហ័ន្ ររួទាងំថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងបុគគលិក
ទាងំអស់សូរទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យ កនុងអាជីវករមរបស់ខលួន្ និ្ងសូរជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ 
អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ងលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់នូ្វពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ         
វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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១១. រិធពី្បគលស់ញ្ញា បព្តលៅរទុធិកសាកលវទិាលយ័ព្រះសហីនុរាជ 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយ 
រដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

តំណាងដ្៏ខពង់ខពស ់
សលម្តចអគគម្ហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន មសន នាយករដ្ាម្ន្តនតី ននព្រះរាជាណាចព្ក

កម្ពុជា 
កនងុរិធីព្បលគន-ព្បគលស់ញ្ញា បព្តថាន ក់បរញិ្ញា បព្ត បរញិ្ញា បព្តជាន់ខពស ់និងថាន ក់
គរលុកាសលយ ដ្លស់ម្ណ្និសសតិ និសសតិ គរសុម្ណ្និសសតិ គរនុសិសតិ គរសុម្ណ្

សសិស និងគរសុសិស    ននរុទធិកសាកលវិទាលយ័ព្រះសហីនុរាជ 
ម្ពឹកនថៃម្ពហសបត្ិ៍ ០៩លកីត្ ស្ខរិគរសិរ  ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក  ព.ស.២៥៦៣ 

ម្តូ្វនឹ្ងនថៃទី៥  ស្ខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩  លៅវទិាស្វា ន្ជាតិ្អប់រ ំ

8 
 ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋសូរម្កាបថាវ យបងគំសលរតចម្ពះអគគរោសងឃរាជាធិបតី្កិត្តិឧលទទសបណ្ឌិ ត្ 
លទរ  វងស សលរតចម្ពះអគគរោសងឃរាជ គណ្ៈរោនិ្កាយ នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ជាទីលគារព        
សកាា រៈៃ៏ខពង់ខពស់ ! 
 សូរម្កាបថាវ យបងគំសលរតចម្ពះរោសុលរធ្លធិបតី្កិត្តិឧលទទសបណ្ឌិ ត្ ននទ មង៉ែត សលរតចម្ពះសងឃ
នាយក គណ្ៈរោនិ្កាយ នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ជាទីលគារពសកាា រៈៃ៏ខពង់ខពស់! 
 សូរម្កាបថាវ យបងគំសលរតចម្ពះលពាធិវង័ស អំ លមី្លហង ម្ពះសងឃនាយករងទី២ ជាទីលគារព           
សកាា រៈ! 
 សូរម្កាបថាវ យបងគំសលរតចម្ពះវន្រត័្ ណ្យ ព្ចឹក  ម្ពះសងឃនាយករងទី៣ជាទីលគារពសកាា រៈ! 
 សលរដច ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់! 
 គណ្ៈម្គប់ម្គងរន្រន្តីសងឃ រន្រន្តីរាជការ ស្វន្រស្វត ចារយ និ្ងសរណ្និ្សសតិ្ និ្សសតិ្ គរុសរណ្និ្សសតិ្ 
គរុនិ្សសតិ្ គរុសរណ្សិសស គរុសិសសជ័យោភីទាងំអស់ជាទីលរម្តី្! 
 នថៃលន្ះទូលម្ពះបងគំខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងនម្កស្លង លដ្ឋយខំុ្បាន្រក
ចូលររួ ជាអធិបតី្ កនុងពិធីម្បគល់សញ្ញា បម្ត្ ថាន ក់បរញិ្ញា បម្ត្ បរញិ្ញា បម្ត្ជាន់្ខពស់ និ្ងថាន ក់គរុលកាសលយ 
ៃល់ម្ពះលត្ជគុណ្ និ្ងកមួយៗស្ៃលជាសរណ្និ្សសតិ្ និ្សសតិ្ គរុសរណ្និ្សសតិ្ គរុនិ្សសតិ្ គរុសរណ្
សិសស និ្ងគរុសិសសជ័យោភី ចំនួ្ន្សរុប ១.១០៦ អងគ/នាក់ នន្ពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជនា
លពលលន្ះ។  

ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រម្ពះរាជគុណ្ អរម្ពះគុណ្ អរគុណ្ និ្ងស្វវ គរន៍្
ចំលពាះម្ពះរាជវត្តមាន្ ម្ពះវត្តមាន្ វត្តមាន្ សលរតច ម្ពះលថរានុ្លថរៈ សលរដច ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ សមាជិក 
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សមាជិកា នន្រៃាសភា និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាល ឧកញា៉ា  លោកម្សី អស់លោក លភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ គណ្ៈ
ម្គប់ម្គង បុគគលិក ស្វន្រស្វត ចារយ ម្ពរទាងំជ័យោភី ស្ៃលបាន្ោង និ្រន្ត អលញ្ជ ីញចូលររួកនុងពិធីលន្ះ។ 

ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរទូលថាវ យ ម្បលគន្ និ្ងជម្មាបជូន្ថា  រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា បាន្
កំណ្ត់្ោ៉ា ងចាស់ថា វសិ័យអប់រមំាន្តួ្នាទីោ៉ា ងសំខាន់្ កនុងការអភិវឌឍជាតិ្លលីម្គប់វសិ័យ និ្ងធ្លនានូ្វ
និ្រន្តរភាពជាតិ្ ទាងំលសៃាកិចច សងគរ និ្ងវបបធរ៌។ ការអប់រលំម្បៀបបាន្នឹ្ងលរាងចម្កស្កនចនរនុ្សសឱយមាន្
ត្នរលកនុងសងគរ និ្ងឱយមាន្សរត្ាភាពវជិាជ ជីវៈ មាន្សរត្ាភាពម្ស្វវម្ជាវ កនុងការបលងាីត្នូ្វលគាលការណ៍្ 
ម្ទឹសដី គំនិ្ត្ និ្ងរូលដ្ឋា ន្សមាោ រៈថមីៗ លៃីរបបីលម្រីលសចកដីម្តូ្វការរបស់សងគររនុ្សស កនុងបរបិទ នន្អចឆរយិៈ
បលចចកវទិា និ្ងវទិាស្វន្រសតទំលនី្ប។ ផ្លិត្ផ្ល និ្ងសមាោ រៈម្គប់ម្បលភទ សុទធស្ត្ម្តូ្វបាន្បលងាីត្លៃងីលដ្ឋយ
ខួរកាលរបស់រនុ្សស ស្ៃលមាន្ការអប់របំណ្តុ ះបណ្ឋដ ល ម្បកបលដ្ឋយគុណ្ធរ៌គុណ្ភាព និ្ងមាន្ការនចន
ម្បឌិត្ខពស់។ ធន្ធ្លន្រនុ្សសជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះរិន្អាចខវះបាន្ កនុងការលធវីឱយអរយិធរ៌រនុ្សសជាតិ្មាន្      
ការអភិវឌឍ និ្ងផ្កល សប់តូរឥត្ឈប់ឈរ លហយីធន្ធ្លន្រនុ្សសលន្ះ គ៉ឺបាន្រកពីការអប់របំណ្ដុ ះបណ្ឋដ លលន្ះ
ឯង។  

កនុងន័្យលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរបញ្ញជ ក់ថាវ យ ម្បលគន្ និ្ងជូន្ថា មាសស្ៃលចម្មាញ់
លចញពីស្រ ៉ាធរមជាតិ្ វាគង់នឹ្ងអស់លៅលពលណ្ឋរួយ ប៉ាុស្ន្តមាសស្ៃលចម្មាញ់លចញពីខួរកាលរនុ្សស ពិត្ជា
រិន្លចះអស់លនាះលទ។ លហតុ្លន្ះ ការអប់រលំធវីឱយខួរកាលរនុ្សសអាចផ្លិត្មាសបាន្ គ៉ឺមាន្ន័្យថា          
ការអប់រលំធវីឱយរនុ្សសមាន្ម្ទពយសរបត្តិស្ៃលលធវីមាន្បាន្ និ្ងកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្កកនុងសងគរបាន្ោ៉ា ងពិត្
ម្បាកៃ។ រា៉ាងលទៀត្ការអប់រលំធវីឱយរនុ្សសមាន្ត្នរលកនុងសងគរ។ ជាការពិត្ណ្ឋស់ លបីលយងីយកថមរួយៃំុ ឬ
លឈរួីយកំណ្ឋត់្ ស្ៃលគាម ន្ការស្កនចនលៅលក់លៅទីផ្ារ វាពិត្ជាគាម ន្ត្នរលខពស់លនាះលទ ប៉ាុស្ន្តលបីលយងីយកថម 
ឬលឈលីនាះលៅឆ្ល ក់ជារូប ឬកាច់លផ្សងៗ វានឹ្ងមាន្ត្នរលខពស់ជាងរុន្រាប់សិបៃង ឬរាប់រយៃង។ ៃូចគាន
លន្ះស្ៃរ រនុ្សសស្ៃល្លងកាត់្ការអប់របំណ្តុ ះបណ្ឋដ ល គ៉ឺជារនុ្សសស្ៃលបាន្ស្កនចនរចួ ពិត្ជាទទួលបាន្
ម្បាក់ស្ខខពស់ជាង អនកស្ៃលរិន្មាន្ការអប់របំណ្តុ ះបណ្ឋដ ល។  

ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរបញ្ញជ ក់ផ្ងស្ៃរថា ការអប់របំណ្ដុ ះបណ្ឋដ លស្ៃលលធវីឱយរនុ្សស
មាន្ត្នរល និ្ងមាន្សរត្ាភាពវជិាជ ជីវៈពិត្ម្បាកៃលនាះ គ៉ឺការអប់រមំ្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព លពាលគ៉ឺ “ម្តូ្វលរៀន្
ឱយលចះ រិន្ស្រន្លរៀន្ឱយចប់លនាះលទ”។ កនុងន័្យលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្ចង់និ្ោយថា អនកស្ៃល
បញ្ច ប់ការសិកាលដ្ឋយទទួលបាន្សញ្ញា បម្ត្លនាះម្តូ្វមាន្សរត្ាភាព អាចបំលពញការងារ កនុងជំនាញរបស់
ខលួន្បាន្លែ និ្ងមាន្ការលពញចិត្តពីនិ្លោជកពីស្វា ប័ន្ ស្ៃលជាកស្ន្លងលយងីម្តូ្វបលម្រីការងារ។ លហតុ្លន្ះ 
គុណ្ភាព គ៉ឺជាបញ្ញា អាទិភាពោ៉ា ងសំខាន់្រួយ ស្ៃលម្គប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាងំអស់ ររួមាន្រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡា ម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា និ្ងម្កសួងពាក់ព័ន្ធ ម្គឹះស្វា ន្អប់របំណ្ដុ ះ
បណ្ឋដ លម្គប់កម្រិត្ គណ្ៈម្គប់ម្គងពុទធិកស្វកលវទិាល័យ ម្គូបលម្ងៀន្ សរណ្និ្សសតិ្ និ្សសតិ្ គរុ
សរណ្និ្សសតិ្ គរុនិ្សសតិ្ គរុសរណ្សិសស និ្ងគរុសិសសទាងំអស់ ម្តូ្វររួគាន ផ្លិត្លចញនូ្វធន្ធ្លន្
រនុ្សសម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងមាន្សរត្ាភាពវជិាជ ជីវៈពិត្ម្បាកៃ។ ជាការពិត្ណ្ឋស់ គុណ្ភាពគ៉ឺជា
រុខមាត់្ ជាកិត្ានុ្ភាព និ្ងជាកិត្តិយសរបស់បុគគលមាន ក់ៗ  របស់ម្គឹះស្វា ន្បណ្តុ ះបណ្ឋដ ល និ្ងរបស់ជាតិ្
ទាងំរូល។ រកៃល់ចំណុ្ចលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្យល់ម្សបជារួយនឹ្ងការលលីកលៃងី របស់
ឯកឧត្តរ ហុរឹ ស្្រ លទសរៃារន្រន្តី រៃារន្រន្តីម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា អំពីយន្តការធ្លនាគុណ្ភាពលទវៃង 
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លពាលគ៉ឺសវ័យវាយត្នរលនផ្ទកនុង របស់ពុទធិកស្វកលវទិាល័យ លៃីរបដី្ឋក់ពិន្ទុ លលីកអនុ្ស្វសន៍្ និ្ងស្កលរែ
លដ្ឋយខលួន្ឯង និ្ងការវាយត្នរលពីខាងលម្ៅ លដ្ឋយស្វា ប័ន្ទទួលស្វគ ល់គុណ្ភាពអប់រ។ំ ទូលម្ពះបងគ ំ ខំុ្ម្ពះ
ករុណ្ឋខំុ្សូរគាមំ្ទឱយបន្តយន្តការទាងំពីរត្លៅលទៀត្ ចំលពាះម្គប់ម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិកាទាងំអស់ លៃីរបលីលីក
ករពស់គុណ្ភាព អប់រឧំត្តរសិការបស់លយងីឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីជាលំដ្ឋប់។ 

   
អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្  

លដ្ឋយលរីលលឃញីអំពីស្វរៈសំខាន់្នន្វសិ័យអប់រ ំ និ្ងគុណ្ភាពអប់រ ំ ៃូចបាន្លលីកលៃងីខាងលលី
លន្ះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ និ្ងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសត           
វសិ័យអប់រ ំ ឆ្ន ២ំ០១៩-២០១៣។ ឯកស្វរទាងំពីរលន្ះ បាន្ជំរុញឱយមាន្ការកស្វងសរត្ាភាព និ្ង        
ការអភិវឌឍធន្ធ្លន្រនុ្សស ជាពិលសសការបណ្តុ ះបណ្ឋត លយុវជន្ឱយមាន្គុណ្ភាព សរត្ាភាព ចំលណ្ះៃឹង 
ចំលណ្ះលធវី សហម្គិន្ភាព ការនចនម្បឌិត្ និ្ងន្វានុ្វត្តន៍្ មាន្គុណ្ធរ៌ សីលធរ៌ ស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វ និ្ង
មាន្រន្សិការលសនោជាតិ្ ស្ៃលជាកតាត គន្លឹះសម្មាប់ម្ទម្ទង់ និ្ងជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចចជាតិ្ និ្ងជា     
សកាត នុ្ពលកនុងការម្បកួត្ម្បស្ជងជាអន្តរជាតិ្ ទាងំលពលបចចុបបន្ន និ្ងអនាគត្។ 

កនុងការអនុ្វត្តស្ផ្ន្ការ និ្ងលគាលន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃូចបាន្បញ្ញជ ក់ខាងលលីលន្ះ 
ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វការលកាត្សរលសីរចំលពាះការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង ម្បកបលដ្ឋយស្វម រតី្
ទទួលខុសម្តូ្វខពស់របស់ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡា ម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា កនុងការដ្ឋក់លចញនូ្វ
ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសត និ្ងលគាលន្លោបាយនានាទាក់ទងនឹ្ងការសិកាអប់រ ំ លៃីរបលីលីកករពស់គុណ្ភាព
អប់រមំ្គប់កម្រិត្ម្ពរទាងំសូរលកាត្សរលសីរៃ៏លស្វម ះ ចំលពាះពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជ ស្ៃល
បាន្ចូលររួចំស្ណ្កោ៉ា ងសករម កនុងលបសកករមបណ្តុ ះបណ្ឋត ល និ្ងផ្លិត្លចញនូ្វធន្ធ្លន្រនុ្សសម្បកប
លដ្ឋយគុណ្ភាព គុណ្ធរ៌ សរត្ាភាព ចំលណ្ះៃឹង ចំលណ្ះលធវី សីលធរ៌ និ្ងរន្សិការវជិាជ ជីវៈ។  

បស្ន្ារលលីស្ផ្ន្ការ និ្ងលគាលន្លោបាយៃូចបាន្លលីកលៃងីខាងលលី រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា បាន្
ដ្ឋក់លចញនូ្វលគាលន្លោបាយអប់រឧំត្តរសិកាៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ លដ្ឋយអនុ្ញ្ញា ត្ឱយមាន្ម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិកាឯក
ជន្ ចូលររួកនុងការអភិវឌឍធន្ធ្លន្រនុ្សស ម្បកបលដ្ឋយសរត្ាភាព និ្ងធ្លនាបាន្នូ្វសតង់ដ្ឋបលចចកលទស
ខពស់ លៃីរបបំីលពញលសចកតីម្តូ្វការ នន្កំលណី្ន្ជាលរៀងរាល់ឆ្ន រំបស់យុវជន្ជំនាន់្លម្កាយ ស្ៃលមាន្បំណ្ង
បន្តការសិកា លៅឧត្តរសិកា លហយីម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិកាស្វធ្លរណ្ៈរិន្អាចបំលពញបាន្នូ្វត្ម្រូវការលន្ះ
បាន្លៃយី។ និ្នាន ការលន្ះត្ម្រូវឱយម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិកាមាន្ការវវិត្តនិ្ងរកីចលម្រីន្ោ៉ា ងខាល ងំ ចាប់ពីឆ្ន ំ
២០០២។ បចចុបបន្នករពុជាមាន្ម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិកាសរុបចំនួ្ន្ ១២១ កនុងលនាះម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិការៃា
ចំនួ្ន្ ៤៨ និ្ងម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិកាឯកជន្ចំនួ្ន្ ៧៣។ 

ជាក់ស្សតង របាយការណ៍្របស់ឯកឧត្តរលទសរៃារន្រន្តី រៃារន្រន្តីម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនាឱយបាន្
ៃឹងថា ពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជស្ៃលជាម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិការបស់រៃា មាន្សរណ្និ្សសតិ្ 
និ្សសតិ្ គរុសរណ្និ្សសតិ្ គរុនិ្សសតិ្ គរុសរណ្សិសស  និ្ងគរុសិសសជ័យោភី ស្ៃលម្តូ្វទទួលសញ្ញា បម្ត្
នាលពលលន្ះមាន្ចំនួ្ន្សរុបរហូត្ៃល់ ១.១០៦ អងគ/នាក់ ស្ៃលជាសកាីភាពបងាា ញពីការចូលររួចំស្ណ្ក
ោ៉ា ងសករម របស់ម្គឹះស្វា ន្ឧត្តរសិការៃារួយលន្ះ កនុងការកស្វងធន្ធ្លន្រនុ្សសរបស់ជាតិ្សម្មាប់ម្គប់    



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     40 

វសិ័យ។ ធន្ធ្លន្បញ្ញា ស្ៃលផ្លិត្បាន្រកលន្ះនឹ្ងម្តូ្វយកលៅលម្បីម្បាស់ទូទាងំម្បលទស លៅតារសរត្ាភាព 
ជំនាញរបស់ម្ពះលត្ជគុណ្ និ្ងកមួយៗមាន ក់ៗស្ៃលបាន្បញ្ច ប់ការសិកាលដ្ឋយលជាគជ័យ។  
 កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរចូលររួអបអរស្វទរ លកាត្សរលសីរ និ្ង
វាយត្នរលខពស់ចំលពាះការផ្លិត្បាន្នូ្វធន្ធ្លន្ជាតិ្ៃ៏មាន្ត្នរលលន្ះ។  ធន្ធ្លន្ទាងំលន្ះ នឹ្ងកាល យជាទំពាងំ
សនងឫសស ី   ជាសសរម្ទូងរបស់ម្បលទសជាតិ្  និ្ងជាអនកបន្តលវន្ ស្ៃលនឹ្ងរកជំនួ្សកិចចការ ម្បលទសជាតិ្
ទាងំអស់ ស្ៃលលយងីបាន្ និ្ងកំពុងលធវីនាលពលបចចុបបន្នលន្ះ។   

ជាការពិត្ណ្ឋស់ យុវជន្គ៉ឺជាកមាល ងំចលករថមីម្បកបលដ្ឋយសកាត នុ្ពលខពស់ និ្ងជាធន្ធ្លន្រនុ្សស 
ស្ៃលម្បលទសជាតិ្ម្តូ្វការោ៉ា ងចាបំាច់បំផុ្ត្ កនុងការអភិវឌឍម្បលទស លលីម្គប់វសិ័យ ទាងំបចចុបបន្ន និ្ង           
អនាគត្។ លៃីរបបំីលពញបាន្នូ្វតួ្នាទីសនូលៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន់្លន្ះ យុវជន្ម្តូ្វស្ត្ ល្ងកាត់្ការអប់រ ំ និ្ង          
បណ្តុ ះបណ្ឋត លម្តឹ្រម្តូ្វ លៃីរបពីម្ងឹងសរត្ាភាព  វជិាជ ជីវៈ លលីកករពស់សីលធរ៌  និ្ងបណ្ដុ ះរន្សិការ       
លសនោជាតិ្។ 

កនុងន័្យលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿថា ពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជពិត្
ជាមាន្លកាណ្សរបត្តិម្គប់ម្គាន់្ និ្ងលជឿទុកចិត្តបាន្ កនុងការបណ្តុ ះបណ្ឋត លយុវជន្ស្ៃលជាកមាល ងំចលក
ររបស់ជាតិ្ ឱយកាល យជាធន្ធ្លន្បញ្ញា ម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងសរត្ាភាពម្គប់ម្គាន់្ ឱយល ល្ីយត្បលៅនឹ្ង
ត្ម្រូវការទីផ្ារការងារទាងំកនុងម្កបខណ្ឌ ជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ម្សបតារលគាលន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
និ្ងត្ម្រូវការរបស់សងគរជាតិ្ទាងំរូល។  
 ទន្ទឹរនឹ្ងលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ក៏សូរលកាត្សរលសីរផ្ងស្ៃរ ចំលពាះការអភិវឌឍខលួន្ជាបន្ត
បនាទ ប់របស់ពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជ ស្ៃលកាលពីៃំបូងម្គាន់្ស្ត្ជាពុទធិករោវទិាល័យ 
រហូត្ៃល់កាល យជាពុទធិកស្វកលវទិាល័យៃ៏ធំ មាន្អគារសិកាផ្កទ ល់ខលួន្ បំពាក់លដ្ឋយសមាោ រឧបលទទស
ទំលនី្បលម្ចីន្ម្បលភទ ទាងំស្ផ្នករងឹ និ្ងស្ផ្នកទន់្ សម្មាប់បលម្រីឱយការបណ្តុ ះបណ្ឋត ល ការសិកាលរៀន្សូម្ត្   
ការបលម្ងៀន្ និ្ងការម្ស្វវម្ជាវរបស់ស្វន្រស្វត ចារយ និ្ងសរណ្និ្សសតិ្ និ្សសតិ្។ លន្ះជាសកាីភាព ស្ៃល ល្ុះ
បញ្ញច ងំឱយលឃញីពីលជាគជ័យស្ៃលលកីត្លចញ ពីសរត្ាភាព និ្ងការលបដជ្ាចិត្តខពស់របស់គណ្ៈម្គប់ម្គង            
ពុទធិកស្វកលវទិាលយ័ម្ពះសីហនុ្រាជ។  
 
អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្  
 លបីម្បលទសមាន្សន្រងាគ រ ការអប់រក៏ំរិន្អាចលធវីលៅបាន្ លហយីការអភិវឌឍជាតិ្ក៏គាម ន្ស្ៃរ។ លហតុ្
លន្ះជ័យោភីទាងំអស់ ស្ៃលមាន្ឱកាសបាន្រកគង់ និ្ងអងគុយសិកាលៅទីលន្ះ ស្វន្រស្វត ចារយមាន្ឱកាស
បាន្រកបលម្ងៀន្លៅទីលន្ះ លហយីពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជមាន្ឱកាសបាន្អភិវឌឍខលួន្រក
ៃល់កម្រិត្លន្ះ គ៉ឺលដ្ឋយស្វរស្ត្ម្បលទសជាតិ្របស់លយងីមាន្ «សន្តិភាពពិត្ម្បាកៃ»។ សន្តិភាពពិត្ជា
ឱកាសមាស សម្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ្លលីម្គប់វសិ័យ។ ៃូលចនះ សន្តិភាព គ៉ឺជាវត្ាុៃ៏មាន្ត្នរលបំផុ្ត្ ស្ៃលលយងី
ទាងំអស់គាន លបដជ្ាស្ថរកាការពារឱយបាន្លៅគង់វងសជាដ្ឋច់ខាត្។  

លយងីពិត្ជាៃឹងចាស់ថា ករពុជាបាន្ ល្ងកាត់្សន្រងាគ រសុីវលិ ជាង៣០ឆ្ន  ំស្ៃលលពលលនាះម្បជាពល
រៃារិន្ស្ៃលរស់លៅបាន្សុខស្វន្តលៃយី។ លទីបស្ត្សរ័យកាលលន្ះ ម្បលទសលយងីមាន្សន្តិភាពពិត្ម្បាកៃ
ចាប់ឆ្ន ១ំ៩៩៨ ស្ៃលជាស្វន នៃៃ៏ធំលធងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ៃឹកនាលំដ្ឋយសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា 
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ហ ុន មសន ស្ៃលបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វន្លោបាយ ឈនះ ឈនះ លដ្ឋយបាន្រសំ្វយអងគការចាត់្តាងំ 
ន្លោបាយ និ្ងលោធ្លរបស់ស្ខមរម្កហរ និ្ងលធវីសមាហរណ្ករមពួកលគចូលរករស់លៅកនុងសងគរជាតិ្ស្ខមរ 
និ្ងទទួលបាន្ឯកភាពជាតិ្ទាងំម្សុង។  
   
អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្  

ជាចុងលម្កាយលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរផ្តល់នូ្វអនុ្ស្វសន៍្រួយចំនួ្ន្ ៃូចខាងលម្ការ៖ 
 ក. សម្មាប់ពុទធិកស្វកលវទិាល័យម្ពះសីហនុ្រាជ ៖  
 ១. បន្តបណ្តុ ះបណ្ឋត លធន្ធ្លន្រនុ្សសម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព សរត្ាភាព ចំលណ្ះៃឹង ចំលណ្ះលធវី 
ម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ សីលធរ៌រស់លៅលែ ការទទួលខុសម្តូ្វ និ្ងរន្សិការលសនោជាតិ្ លៃីរបជីារូលដ្ឋា ន្
ម្គឹះសម្មាប់អភិវឌឍម្បលទសជាតិ្លលីម្គប់វសិ័យ។ 
 ២. បន្តអភិវឌឍសរត្ាភាពម្គូបលម្ងៀន្តាររយៈ ការបលងាីន្កម្រិត្គុណ្វុឌឍ ិពម្ងឹងម្ករសីលធរ៌វជិាជ
ជីវៈ និ្ងជំរុញការសិកាម្ស្វវម្ជាវបស្ន្ារ លៃីរបឱីយការលផ្ទរចំលណ្ះៃឹងៃល់ម្ពះសងឃ យុវជន្ជំនាន់្លម្កាយ 
ម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព។ 
 ៣. បន្តអភិវឌឍករមវធីិសិកាឱយមាន្លកាណ្ៈទំលនី្ប និ្ងលធវីអន្តរជាតិ្នី្យករមលលីករមវធីិអប់រ ំ លៃីរបី
ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងត្ម្រូវការទីផ្ារការងារ និ្ងរុខរបរ ម្សបតារបរបិទថមីនន្ករពុជា ស្ៃលកំពុងសាិត្លៅកនុង
សហគរន៍្លសៃាកិចចអាស្វ ន្ និ្ងពិភពលោក។  
 ៤. បន្តពម្ងឹង និ្ងអភិវឌឍលហដ្ឋា រចនាសរពន្ធ សមាោ រៈសិកាម្គប់ម្បលភទ សម្មាប់បលម្រីឱយការបណ្តុ ះ
បណ្ឋត លម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព។ 
 ៥. បន្តពម្ងឹងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ លៃីរបរីកាកិត្ានុ្ភាព ឧត្ដរភាព និ្ងនិ្រន្តរភាព 
របស់ពុទធិកស្វកលវទិាល័យ ទាងំលពលបចចុបបន្ន និ្ងអនាគត្។ 
 ខ. ចំលពាះម្ពះលត្ជគុណ្ និ្ងកមួយៗ សរណ្និ្សសតិ្ និ្សសតិ្ គរុសរណ្និ្សសតិ្ គរុនិ្សសតិ្ គរុ
សរណ្សិសស និ្ងគរុសិសស ទាងំអស់៖ 
 ១. ម្តូ្វបន្តខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង សិកាម្ស្វវម្ជាវបស្ន្ារលទៀត្ ទាងំចំលណ្ះៃឹង ចំលណ្ះលធវី សីលធរ៌ និ្ង
សិលបៈនន្ការរសល់ៅកនុងសងគរស្ៃលជាសសរសតរោោ៉ា ងសំខាន់្ចាបំាច់ សម្មាប់អនាគត្របស់ម្ពះលត្ជគុណ្ 
និ្ងកមួយៗទាងំអស់គាន ។ 
 ២. ម្តូ្វចងចាថំា ចំលណ្ះៃឹងស្ៃលទទួលបាន្កនុងលពលសិការិន្ទាន់្ម្គប់ម្គាន់្លៅលៃយីលទ គ៉ឺចាំ
បាច់ម្តូ្វគួបផ្សជំារួយបទពិលស្វធន៍្ ស្ៃលទទួលបាន្ពីការអនុ្វត្តការងារជាក់ស្សតង ររួនឹ្ងគំនិ្ត្នចនម្បឌិត្
បស្ន្ារ ម្សបតារស្វា ន្ភាពនិ្ងកាលៈលទសៈ ជាក់ស្សតងនន្ការងារស្ថរលទៀត្ លទីបមាន្លកាណ្ៈម្គប់ម្គាន់្
សម្មាប់ជីវតិ្  ៃូចពំលនាលរួយស្ៃលបាន្លពាលថា « លៃីរបីកាល យខលួ ន្ជារនុ្សសមាន ក់លពញលកាណ្ៈ  រិន្ស្រន្
ម្តូ្វការលពលលវោ៩ស្ខ ១០នថៃ កនុ ងនផ្ទ  មាត យលនាះលទ គ៉ឺម្តូ្វការរយៈលពលោ៉ា ងតិ្ច៣០ឆ្ន  ំ» កនុងន័្យលន្ះ គ៉ឺ
ត្ម្រូវឱយរនុ្សសមាន ក់ៗម្តូ្វ ល្ងកាត់្ការអប់រ ំបណ្តុ ះបណ្ឋត លផ្ង និ្ង ល្ងកាត់្បទពិលស្វធន៍្ការងារជាក់ស្សដង
ផ្ងលៃីរបកីាល យខលួន្ជារនុ្សសមាន ក់ស្ៃលម្បកបលៅលដ្ឋយលកាណ្ៈសរបត្តិម្គប់ម្គាន់្ និ្ងមាន្ម្បលោជន៍្ៃល់
សងគរជាតិ្។ 
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 ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សងឃរឹ និ្ងលជឿជាក់ថាម្ពះលត្ជគុណ្ និ្ងកមួយៗនឹ្ងខិត្ខំជរនះរាល់
ឧបសគគ លៃីរបកីស្វងខលួន្ ឱយស័កតិសរជាពលរៃាលែ រន្រន្តីរាជការលែ បុគគលិកលែ លដ្ឋយលម្បីនូ្វជំនាញ ចំលណ្ះ
ៃឹង ចំលណ្ះលធវីពិត្ម្បាកៃរបស់ខលួន្ ម្បកបលដ្ឋយរន្សិការវជិាជ ជីវៈ ការទទួលខុសម្តូ្វកនុងការងារ សីលធរ៌
លែ   និ្ងដ្ឋក់ខលួន្បលម្រីម្បជាជន្លដ្ឋយលស្វម ះម្ត្ង់  លៃីរបបុីពវលហតុ្ជាតិ្មាតុ្ភូរិរបស់លយងី។ 
 ជាទីបញ្ច ប់ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរថាវ យ ម្បលគន្ និ្ងជួន្ពរសលរតច ម្ពះលត្ជគុណ្        
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ ម្ពរទាងំម្ពះលត្ជ
គុណ្ និ្ងកមួយៗជ័យោភីទាងំអស់សូរបាន្ម្បកបនូ្វពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ៖អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ  ពលៈ កំុ
បីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។  
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១២. ទិវាជាតិអណំាន 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា 
និងអធិការកិចច 

កនងុទិវាជាតិអំណាន 
វទិាស្វា ន្បលចចកវទិាករពុជា  

នថៃចន្ទ ៦លកីត្ ស្ខផ្លគុន្ ឆ្ន ចំ សំរទឹធស័ក ព.ស. ២៥៦២ 
ម្តូ្វនឹ្ងនថៃទី១១ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
 
សូរម្កាប ថាវ យបងគំម្ពះលថរានុ្លថរៈម្គប់ម្ពះអងគជាទីសកាា រៈ! 

- ឯកឧត្តរ ហងស ជួន្ណ្ឋរ ៉ាុង រៃារន្រន្តីម្កសួងអប់រ ំយុវជន្ និ្ងកីឡា 
- លោកជំទាវ ឯកឧត្តរ ថាន ក់ៃឹកនាសំ្វា ប័ន្ជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្! 
- ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីលភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្!  
- បែូន្ៗ និ្សសតិ្ សិសានុ្សិសស និ្ងយុវជន្ទាងំអស់ជាទីម្សឡាញ់រាប់អាន្ !  
ជាបឋរ តាងនារសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្ក

ករពុជា និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្មាន្កតីលស្វរន្សសរកីរាយជាអលន្ក លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្កនុង ទិវាជាតិ្
អំណ្ឋន្ ១១ រីនា ២០១៩នានថៃលន្ះ។  

ខំុ្សូររលំឹកលៃងីវញិថា រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្សលម្រចលម្ជីសលរសីយកនថៃទី១១ ស្ខរីនា ស្ៃល
ជានថៃស្ខកំលណី្ត្របស់សលរតចម្ពះសងឃរាជ ជួន ណាត លៃីរបមី្បារពធទិវាជាតិ្អំណ្ឋន្លន្ះ លៃីរបលីគារពៃឹង
គុណ្ ចំលពាះវរីភាពរបស់សលរតចម្ពះសងឃរាជ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំត្ស ូកនុងការការពារ និ្ងស្ថររការរត្ក             
វបបធរ៌អកសរស្វន្រសតស្ខមរ កនុងសរ័យអាណ្ឋនិ្គរនិ្យរបារាងំ និ្ងលៃីរបលីលីកករពស់វបបធរ៌អាន្ និ្ងបណ្ដុ ះ
ទមាល ប់អាន្លពញរួយជីវតិ្ ៃល់សិសស និ្សសតិ្ និ្ងម្បជាពលរៃាករពុជា។  

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសំស្ៃងការលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ 
ចំលពាះម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡាស្ៃលបាន្ខិត្ខំបំលពញការងារម្បកបលដ្ឋយការទទួលខុសម្តូ្វខពស់ 
កនុងការងារកំស្ណ្ទម្រង់វសិ័យអប់រឱំយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី និ្ងទទួលបាន្លជាគជ័យជាបន្តបនាទ ប់ ៃូចស្ៃល
បាន្លលីកលៃងីរបស់ឯកឧត្តរបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ហង់ជួន្ ណ្ឋរ ៉ាុន្ រៃារន្រន្តីម្កសួងអប់រ ំ  យុវជន្ និ្ងកីឡា 
កនុងរបាយការណ៍្វឌឍន្ភាព។ 

ខំុ្បាន្កត់្សមាគ ល់លឃញីថា ទិវាជាតិ្អំណ្ឋន្ឆ្ន  ំ ២០១៩ ស្ៃលបាន្កំណ្ត់្ម្បធ្លន្បទ “ការអាន្            
បណ្តុ ះវបបធរ៌សិកាលពញរួយជីវតិ្” ពិត្ជាសរម្សបលៅនឹ្ងការវវិត្តន៍្ នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាលយងី
ស្ៃលកំពុងអភិវឌឍោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស និ្ងទារទាម្បជាពលរៃាស្ៃលមាន្សរត្ាភាព និ្ងយល់ៃឹងទូលំ           
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ទូោយ។ 
ការសិកាពិត្ជាៃំលណី្ការរួយស្ៃលម្តូ្វការលពលលវោៃ៏យូរ លហយីលចះស្ត្បន្តជាលរៀងរហូត្គាម ន្

ឈប់។ ការសិកាខលះម្តូ្វលធវីលៅស្វោលរៀន្ និ្ងកស្ន្លងបណ្តុ ះបណ្ឋត ល ចំស្ណ្កការសិកាលផ្សងលទៀត្លធវី
លៃងីលៅកស្ន្លងលធវីការ និ្ងលៅផ្ទះ ជាពិលសសគ៉ឺតាររយៈអំណ្ឋន្លន្ះឯង។ លហតុ្លន្ះលហយីបាន្ជាមាន្
ពាកយលស្វល កជាសកលរួយបាន្ស្ចងថា “លរៀន្លហយី លរៀន្លទៀត្លរៀន្រិន្លចះចប់លៃយី”។ 

កនុងលពលឆ្ប់ៗខាងរុខ រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹ្ងអនុ្រ័ត្លគាលន្លោបាយសតីពីការសិកាលពញរួយជីវតិ្
ស្ៃលមាន្ចកាុវសិ័យជម្រុញម្បជាជន្ករពុជាម្គប់រូបឱយទទួលបាន្ឱកាសសិកា លពញរួយជីវតិ្ម្គប់លពល
លវោ ម្គប់ទីកស្ន្លង និ្ងម្គប់រលធាបាយ ម្បកបលដ្ឋយវជិាជ សរបទា បំណិ្ន្សរបទា ចរោិសរបទា និ្ងគុណ្
ត្នរល លៃីរបរីរួចំស្ណ្កបលងាីន្លសៃាកិចច និ្ងសុខៃុរជីវតិ្បុគគលនិ្ងសងគរ។ 

ទសសន្ទាន្ នន្ម្បធ្លន្បទលន្ះ រិន្សំលៅម្តឹ្រស្ត្ការលរៀន្អការករម លចះអកសរ លចះលលខន្ពវន្ត
ប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ គ៉ឺបាន្គិត្គូរៃល់ឱកាសទទួលបាន្ចំលណ្ះៃឹង ចំលណ្ះលធវី សហម្គិន្ភាព ជំនាញវជិាជ ជីវៈ និ្ង
ន្វានុ្វត្តម្គប់ស្ផ្នក ម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសអការករមបលចចកវទិាស្ៃលសពវនថៃកំពុងរកីចលម្រីន្ោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ 

 ម្បធ្លន្បទលន្ះ សរម្សបនឹ្ងពាកយលស្វល ករួយចំនួ្ន្ ៃូចខាងលម្ការ៖ 
▪ អំណ្ឋន្ជាឃាល ងំចំលណ្ះវជិាជ  ជាឃាល ងំម្បាជ្ា 
▪ អំណ្ឋន្គ៉ឺជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះនន្ចំលណ្ះៃឹង 
▪ អំណ្ឋន្តារបលចចកវទិា ជាវជិាជ សរបទាសត្វត្សទី២១ 
▪ អំណ្ឋន្ជាម្បភពនន្ចំលណ្ះៃឹង 
▪ អំណ្ឋន្ជាមាគ៌ាលឆ្ព ះលៅរកភាពលជាគជ័យកនុងជីវតិ្ 
▪ អាន្លម្ចីន្ចលម្រីន្ម្បាជ្ា គតិ្ម្ជះថាល  ចំលណ្ះៃឹងរោស្វល 
▪ លសៀវលៅជាឃាល ងំ អំណ្ឋន្ជាោន្ ឈាន្លៅយកចំលណ្ះៃឹង 
▪ ឪពុកមាត យអាន្ កូន្អាន្ លយងីទាងំអស់គាន អាន្ 
▪ អាន្លម្ចីន្ សរលសរលម្ចីន្ លកីន្ចំលណ្ះ 
▪ អំណ្ឋន្ លៃីរបកីារអភិវឌឍ 

នាងខំុ្សូរលកាត្សរលសីរ និ្ងស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅចំលពាះ ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ង
កីឡាស្ៃលបាន្សហការជារួយស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ និ្ងនៃគូអភិវឌឍនានា លដ្ឋយបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងយកអស់
កមាល ងំកាយ និ្ងម្បាជ្ា ម្បារពធទិវាលន្ះបាន្ជាលរៀងរាល់ឆ្ន មំ្បកបលដ្ឋយភាពអធិកអធរ។ 
 
ម្ពះលថរានុ្លថរៈម្គប់ម្ពះអងគជាទីសកាា រៈ! 
អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្ !  

កនុងសរ័យសកលភាវូបនី្យករម ស្ៃលកនុងលនាះបញ្ញា ន្លោបាយ បញ្ញា លសៃាកិចច និ្ងបលចចកវទិា
លៅលលីពិភពលោកកាន់្ស្ត្វវិត្តន៍្ និ្ងមាន្ភាពសមុម្គស្វម ញពិបាកវាយត្នរល និ្ងពាករណ៍្ ការអាន្តារ
រលធាបាយលអៃចិម្តូ្និ្ក កាន់្ស្ត្លពញនិ្យរ និ្ងជំនួ្សការអាន្លសៀវលៅជាបលណ្តី រៗលហយី។ លដ្ឋយស្ៃក
លៅករពុជាលយងីក៏លឃញីមាន្ការលកីន្លៃងីនន្ការលម្បីទូរស័ពទនវឆ្ល ត្ ឬស្វម ត្ហវូន្ ស្ៃលអនកលម្បីអាចអាន្
ព័ត៌្មាន្ អាន្លរឿង ឬលរីលឃលបីវឌីីអូលផ្សងៗបាន្ោ៉ា ងងាយម្សួល។ 
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ៃូលចនះលៃីរបលីលីកទឹកចិត្តម្បជាពលរៃាឱយងាករកអាន្លសៀវលៅវញិពិត្ជាការងារម្បឈររួយ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិលសសម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡា។ ម្បការលន្ះ ម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡាម្តូ្វ
មាន្្ន្ទៈរុត្ម្សួច និ្ងទសសន្ៈវសិ័យស្វងឆ្ៃ យកនុងការបន្ដជំរុញ និ្ងលលីកករពស់តួ្នាទីអំណ្ឋន្កនុងវសិ័យ
អប់រ ំ ម្ពរទាងំពម្ងីកវសិ្វលភាពឱយបាន្ទូលំទូោយលៅទូទាងំម្បលទស កនុងលគាលលៅបលងាីន្សន្ទុះ នន្      
ការអភិវឌឍលសៃាកិចច-សងគរ និ្ងលលីកករពស់ការអភិវឌឍ វទិាស្វន្រសតនិ្ងបលចចកវទិា តាររយៈការបលងាីន្
ម្បសិទធភាព និ្ងគុណ្ភាពនន្ការម្ស្វវម្ជាវ និ្ងអភិវឌឍស្ៃលជាកិចចការសនូល។  

លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ លៃីរបបីលងាីន្ការអាន្ ចាបំាច់ម្តូ្វស្ត្មាន្អត្ាបទ លសៀវលៅ និ្ងរលធាបាយ
លផ្សងៗលទៀត្ស្ៃលទាក់ទាញ និ្ងមាន្ខលឹរស្វរ។ ៃូលចនះ ការលលីកទឹកចិត្តអនកនិ្ពន្ធ និ្ងអនកលបាះពុរពផ្ាយក៏
ជាស្ផ្នករួយ នន្ការជម្រុញការអាន្ស្ៃរ។ 

ល ល្ៀត្ឱកាសៃ៏ម្បនពនថលថាល លន្ះ ខំុ្សូរអំពាវនាវៃល់ម្គប់អនកពាក់ព័ន្ធ នៃគូអភិវឌឍ និ្ងសបបុរសជន្
ទាងំអស់ សូរបន្តចូលររួ សហការ និ្ងគាមំ្ទៃល់ការម្បារពធទិវាជាតិ្អំណ្ឋន្ ១១ រីនា ម្បចាឆំ្ន  ំ លដ្ឋយ
បលងាីត្ឱយមាន្ករមវធីិកាន់្ស្ត្សរបូរស្បប ម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាពនិ្ងម្បសិទធភាពជាបន្តលទៀត្ លៃីរបជំីរុញស្វម រតី្
ម្បជាជន្ករពុជាឱយបលងាីន្ការចាប់អាររមណ៍្ ចំលពាះការអាន្ បលងាីត្ទមាល ប់អាន្ និ្ង បលងាីន្ការស្ត្ងនិ្ពន្ធ។ 

កនុងស្វម រតី្លន្ះ លៃីរបបីន្តចូលររួលលីកករពស់ការអាន្លៅករពុជាឱយកាន់្ស្ត្ផុ្លផុ្ស ទូលម្ពះបងគំខំុ្
ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ សូរអំពាវនាវៃូចត្លៅ៖ 

ទី១- ម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធម្តូ្វលរៀបចំលគាលន្លោបាយ ម្កបខណ្ឌ ចាប់ បទដ្ឋា ន្ និ្ងយន្តការ
ចាបំាច់ លៃីរបជំីរុញការអាន្សម្មាប់ម្បជាជន្ម្គប់រូប និ្ងម្សបលៅលៅបរកិារណ៍្ថមីនន្លគាលលៅអភិវឌឍន៍្
ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព។ 

ទី២- ម្កសួង ស្វា ប័ន្ ម្គឹះស្វា ន្សិកា រណ្ឌ លសិកា ទីវត្តអារារទាងំអស់ម្តូ្វបលងាីត្ករមវធីិពាក់ព័ន្ធ
អំណ្ឋន្ និ្ងស្សវងរកម្បភពសម្មាប់អំណ្ឋន្ ឱយកាន់្ស្ត្សរបូរស្បបនិ្ងមាន្ភាពបត់្ស្បន្ ល ល្ីយត្បនឹ្ងត្ម្រូវ
ការអនកអាន្។ 

ទី៣- រៃាបាលថាន ក់លម្ការជាតិ្ម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់ចូលររួគាមំ្ទ ឱយបាន្ខាល ងំកាល បស្ន្ារលទៀត្ កនុង 
ការអភិវឌឍរជឈរណ្ឌ លសិកា លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ និ្ងទីកស្ន្លងសម្មាប់អំណ្ឋន្។ 

ទី៤- ម្បព័ន្ធផ្សពវផ្ាយកនុងម្សុកទាងំអស់ ររួមាន្វទិយុ ទូរទសសន៍្ ស្វរព័ត៌្មាន្ ទសសនាវៃតី 
ម្ពឹត្តិបម្ត្ព័ត៌្មាន្របស់រៃា និ្ងឯកជន្សូរជួយផ្សពវផ្ាយនិ្ងជួយលលីកករពស់ សករមភាពអំណ្ឋន្ និ្ង
បន្រញ្ញជ បឱយបាន្កាន់្ស្ត្ទូលំទូោយ អំពីស្វរៈសំខាន់្នន្អំណ្ឋន្ លៃីរបឱីយម្បជាជន្លយងីកាន់្ស្ត្យល់ៃឹង
លឆ្ព ះលៅរក «ការសិកាលពញរួយជីវតិ្»។ 

ទី៥- កមួយៗជាសិសស និ្សសតិ្តារម្គឹះស្វា ន្សិកាស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងឯកជន្ ម្កុរយុវជន្ទាងំអស់ 
ម្តូ្វចូលររួឱយកាន់្ស្ត្សករមកនុងអំណ្ឋន្។ ចំស្ណ្ក បងបែូន្ជន្ររួជាតិ្ស្ៃលជាមាតាបិតា ឬអាណ្ឋពាបាល ក៏
សូរជួយជំរុញនិ្ងបងាលកាណ្ៈកាន់្ស្ត្លម្ចីន្ៃល់បងបែូន្ កូន្លៅចូលររួអាន្។ 

ទី៦- នៃគូអភិវឌឍទាងំអស់ម្តូ្វបលងាីន្កិចចសហការ និ្ងពម្ងឹងភាពជានៃគូកាន់្ស្ត្ខាល ងំស្ថរលទៀត្ 
កនុងការជួយឧបត្ារោ គាមំ្ទៃល់ករមវធីិនានា បលងាីត្សមាោ រៈ និ្ងធន្ធ្លន្សម្មាប់អាន្។  

ជាថមីរតងលទៀត្ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ ចំលពាះម្ពះលត្ជម្ពះគុណ្   
ម្ពះសងឃម្គប់ម្ពះអងគ ជូន្ពរចំលពាះថាន ក់ៃឹនា ំ និ្ងរន្រន្តីម្កសួងអប់រ ំ យុវជន្ និ្ងកីឡា ម្គប់លំដ្ឋប់ លភ្ៀវ
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កិត្តិយស សមាជិក សមាជិកានន្អងគពិធីទាងំរូល និ្ងសូរម្បសិទធពរជ័យជូន្ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ 
អស់លោក លោកម្សី នាងកញ្ញា  ទាងំអស់ សូរទទួលបាន្នូ្វពុទធពរទាងំ ៤ ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ  
ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 

សូរឱយស្វម រតី្ ទិវាជាតិ្អំណ្ឋន្ ១១ រីនា លន្ះសាិត្លៅជាអរត្ៈ សម្មាប់ម្បជាជន្ករពុជា លៃីរបរីរួ
ចំស្ណ្កអភិរកសអកសរស្វន្រសតជាតិ្ និ្ងរការរត្កវបបធរ៌ អរយិធរ៌ជាតិ្ ឱយសាិត្លៅគង់វងស និ្ងមាន្វឌឍន្ភាព។  
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១៣. រធិីសលមាព ធម្នទីរលរទយបមងែក “សាម្គគពី្សុករដំ្លួ”  
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា~ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចច 

មលែងកនងុរិធីសលមាព ធដ្ឋក់ឲ្យលព្បើព្បាសជ់ាផ្ែវូការ 
ម្នទីរលរទយបមងែក “សាម្គគីព្សុករដំ្ួល” 
ឃុកំំពង់ចក ម្សុករៃួំល លខត្តស្វវ យលរៀង 

នថៃអងាគ រ ៥លរាច ស្ខម្ស្វពណ៍្ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព .ស២៥៦៣  
ស្វវ យលរៀង នថៃទី២០ ស្ខសីោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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- ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្  

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ កនុងពិធីសលមាព ធ ដ្ឋក់ឲ្យលម្បី
ម្បាស់ជាផ្លូវការ រន្ទីរលពទយបស្ងែក “ស្វរគគីម្សុករៃួំល” ស្ៃលបាន្រកពីថវកិាសលរតចអគគរោលសនាបតី្
លត្លជា ហ ុន មសន តាររយៈឯកឧត្តរ ខាវ ន់្ ស្វ រ និ្ងសរបុរសជន្។  

លន្ះជាឱកាសៃ៏លែរួយសម្មាប់រូបខំុ្ លដ្ឋយបាន្រកជួបសំលណ្ះសំណ្ឋលលដ្ឋយផ្កទ ល់ជារួយឯកឧត្តរ 
លោកជំទាវ លោក លោកម្សី កមួយៗ ស្ៃលជាថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជការ ថាន ក់កណ្ឋត ល លខតុ្ត ម្សុក និ្ង
សបបុរសជន្ ទាងំអស់ស្ៃលមាន្វត្តមាន្លៅទីលន្ះ។ 

រន្ទីរលពទយបស្ងែកថមីលន្ះគ៉ឺជាសរិទធផ្លថមីរួយលទៀត្កនុងវសិ័យសុខាភិបាលលៅម្សុករៃួំល ស្ៃលបាន្
រកពីការររួររួគាន កស្វងលដ្ឋយទឹកចិត្តម្ជះថាល  និ្ងស្វម រតី្លសនោជាតិ្កស្វងសរិទធផ្លថមីលន្ះ ស្ៃលតារ
របាយការណ៍្របស់លោកលវជជបណ្ឌិ ត្ ស្ករ រដ្ឋា  ម្បធ្លន្រន្ទីរសុខាភិបាល បាន្លលីកលៃងីថា អគារបាន្
ចំណ្ឋយថវកិាអស់ៃល់លៅ ៥៦រុ៉ឺន្ៃុោល រ។ លន្ះក៏ជាការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វការលូត្ោស់លៅរុខឥត្ឈប់ឈរ 
នន្វសិ័យសុខាភិបាល ជាពិលសសការចូលររួពីចលនារោជន្ ស្ៃលបាន្ស្វងសង់ រន្ទីរលពទយបស្ងែកលន្ះ 
លៃីរបបំីលពញបស្ន្ារៃល់ការផ្តល់លសវាសុខភាពស្ៃលកំពុងមាន្ម្ស្វប់ទាងំស្ផ្នករៃា និ្ងឯកជន្ និ្ងររួ
ចំស្ណ្កលដ្ឋះម្ស្វយការលំបាករបស់ម្បជាជន្លៅរូលដ្ឋា ន្ផ្ង និ្ងជួយជំរុញវសិ័យសុខាភិបាលផ្ង។ រន្ទី
លពទយថមីរួយលន្ះនឹ្ងររួចំស្ណ្កោ៉ា ងសំខាន់្កនុង ការផ្តល់លសវាស្ថទា ំនិ្ងពាបាលជរៃ៉ឺជូន្ម្បជាពលរៃាលយងី 
ជាពិលសស ន្រសតី និ្ងកុមារ នឹ្ងជម្រុញវសិ័យសុខាភិបាលលៅកនុងលខត្តស្វវ យលរៀងឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី។  

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋត ល ចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ង
ខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរអបអរស្វទរ និ្ងលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះសលរតចលត្លជា នាយករៃារន្រន្តី ររួជា
រួយឯកឧត្តរ ខាវ ន់្ ស្វ រ និ្ងសបបុរសជន្ទាងំអស់ស្ៃលបាន្ចំណ្ឋយថវកិាផ្កទ ល់ខលួន្ លៃីរបបុីពវលហតុ្           



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     48 

ស្វធ្លរណ្ៈ លៃីរបបំីលរមី្បជាពលរៃាកនុងម្សុករៃួំលលយងីលន្ះ និ្ងៃល់អាជ្ាធររូលដ្ឋា ន្ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្
ជួយសហការសម្រួលការងារស្វងសង់ និ្ងៃំលណី្រការរន្ទីរលពទយលន្ះ។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ចាប់តាងំពីនថៃរលំដ្ឋះ៧រករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩រក វសិ័យសុខាភិបាលលៅករពុជាមាន្ការរកីចំលរនី្ជា        
លំដ្ឋប់។ ចំនួ្ន្រន្ទីរលពទយរៃា និ្ងឯកជន្ស្ៃលម្តូ្វបាន្ស្វត រនិ្ងកស្វងជាថមី និ្ងបាន្លកីន្លៃងីពីរួយឆ្ន លំៅ
រួយឆ្ន ។ំ ម្បលទសករពុជាលយងីបាន្សលម្រចលដ្ឋយលជាគជ័យនូ្វលគាលលៅអភិវឌឍន៍្សហសសវត្សលលីការកាត់្
បន្ាយររណ្ភាពមាតា ទារក និ្ងកុមារ និ្ងការស្កលរែកងវះអាោរូបត្ារោ ក៏ៃូចជាការកាត់្បន្ាយការចរលង 
នន្លរលរាគលអៃស៍។ ជាការពិត្ កតាដ គន្លឹះ ស្ៃលបាន្ជំរុញឲ្យលយងីសលម្រចបាន្នូ្វលទធផ្ល ជាវជិជមាន្កនុង   
ការលលីកសទួយស្វា ន្ភាពសុខភាព របស់ម្បជាពលរៃាលយងីលនាះ គ៉ឺ្ន្ទៈន្លោបាយៃ៏រងឹមា ំ និ្ងការគាមំ្ទៃ៏
បតូរផ្កដ ច់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា លម្ការការៃឹកនាៃ៏ំឈាល សនវ និ្ងម្បកបលដ្ឋយគតិ្បណ្ឌិ ត្របស់សលរដច
អគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្ដីនន្ ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា និ្ងការជួយឧបត្ារោគាំ
ម្ទោ៉ា ងលពញទំហងឹ និ្ងលដ្ឋយទឹកចិត្តលស្វម ះសបំផុ្ត្ពី សលរតចកិត្តិម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ប ុន រា៉ែ នី ហ ុនមសន 
ម្បធ្លន្សមាគរជាតិ្កាកបាទម្កហរករពុជា។  

លៅនី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា បាន្ដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់
កាលទី៤ ស្ៃលររួមាន្ការស្កទម្រង់សុីជលម្ៅតារវសិ័យនានា ររួទាងំវសិ័យសុខាភិបាលផ្ងស្ៃរ។ កាលពី
លៃីរឆ្ន ២ំ០១៦ ម្កសួងសុខាភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតសុខាភិបាលឆ្ន  ំ២០១៦- ២០២០ 
ស្ៃលជាស្ផ្ន្ទីចងែុលបងាា ញផ្លូវកនុងវសិ័យសុខាភិបាល សំលៅលលីកករពស់សុខភាព និ្ងសុខមាលភាពម្បជា
ពលរៃាករពុជា តាររយៈការពម្ងឹងការផ្តល់លសវាស្ថទាសុំខភាព ពិលសសការលធវីលរាគវនិិ្ច័ឆយ និ្ងការផ្តល់     
លសវាពាបាល និ្ងស្ថទា ំម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព មាន្សុវត្ាិភាព និ្ងសកតិសិទធិភាព។ 
 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី ទាងំអស់ជាទីរាប់អាន្! 

ម្កសួងសុខាភិបាល បាន្លលីកលៃងីកនុងរបាយការណ៍្សរិទធផ្ល ឆ្ន  ំ ២០១៧ និ្ងទិសលៅឆ្ន  ំ
២០១៨ ថា៖ ការពម្ងីកការម្គបៃណ្ត ប់នន្លសវាសុខភាព និ្ងអន្តរាគរន៍្សុខភាពស្វធ្លរណ្ៈ បាន្លៃីរ
ទន្ទឹរគាន នឹ្ងការស្កលរែគុណ្ភាពលសវាឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី។ ៃូលចនះ រន្ទីររន្ទីរលពទយបស្ងែកថមីលន្ះ ពិត្ជា
ររួចំស្ណ្កលលីកករពស់គុណ្ភាពលសវាស្ថទាសុំខភាព សម្មាប់ម្បជាពលរៃាលយងី តាររយៈការពិលម្គាះ និ្ង
ការពាបាលជំង៉ឺលៅតារសតង់ដ្ឋរជាតិ្ លដ្ឋយធ្លនាសុវត្ាិភាព សកតិសិទធភាព និ្ងភាពលជឿទុកចិត្ត។   

សូរបុគគលិកលពទយទាងំអស់ ជាពិលសសរន្ទីរលពទយបស្ងែកលន្ះ ស្ៃលកំពុងលធវីម្បតិ្បត្ដិការផ្ដល់លសវា
លលីការសលន្រងាគ ះ និ្ងពិនិ្ត្យ ពាបាលជរៃ៉ឺជូន្ម្បជាជន្សូរម្បកាន់្ភាជ ប់នូ្វម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ និ្ងត្រដល់
នូ្វទឹកចិត្ដអាណិ្ត្ម្សោញ់អនកជរៃ៉ឺ ស្ៃលជាអនករកទទួល និ្ងលម្បីម្បាស់លសវាលៅរន្ទីរលពទយ។ រន្រន្តីរាជការ 
បុគគលិកសុខាភិបាល លៅម្គប់ជាន់្ថាន ក់ទាងំអស់ម្តូ្វបន្តការខិត្ខំអនុ្វត្តភារកិចចរបស់ខលួន្ លដ្ឋយស្វម រតី្
ទទួលខុសម្តូ្វខពស់ ជាពិលសសការលុបបំបាត់្លសវាសុខាភិបាលខុសចាប់ និ្ងឱសថស្កលងកាល យលៃីរបផី្ដល់
លសវាសុខភាពឱយកាន់្ស្ត្មាន្គុណ្ភាព សំលៅលលីកករពស់ម្បសិទធភាពនន្ការការពារសុខភាព និ្ងពាបាល
ឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីលៃងី។ 
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សូរបុគគលិកលពទយលម្បីម្បាសកាយវកិារទន់្ភលន់្ សរតីស្ផ្ែរស្លារ លចះគួរសរ សុភាពរាបស្វរ ចំលពាះ
អនកជរៃ៉ឺ។ រា៉ាងលទៀត្ ខំុ្សូរលសនីរន្ទីរលពទយទាងំអស់ ម្តូ្វស្ថររកាអនារ័យ ភាពស្វែ ត្សែំ គាម ន្ធូលី និ្ងលរ
លរាគ ជាពិលសសម្តូ្វសំអាត្សមាោ រៈបរកិាា លពទយ កម្មាលឥៃា បន្ទប់អនកជរៃ៉ឺ និ្ងទីធ្លល លពទយទាងំរូលជាម្បចា។ំ 

រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរឲ្យៃំលណី្រការនន្ការពិនិ្ត្យ ស្ថទា ំ និ្ងពាបាលជំង៉ឺ របស់រន្ទីរលពទយ
បស្ងែកថមីលន្ះ ម្បម្ពឹត្តិលៅលដ្ឋយរលូន្ និ្ងទទួលបាន្លជាគជ័យ។  

ខំុ្សូរជូន្ពរឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ សូរម្បកប
លដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 

ខំុ្សូរម្បកាសដ្ឋក់ឲ្យលម្បីម្បាស់ជាផ្លូវការ រន្ទីរលពទយបស្ងែក ស្វរគគីម្សុករៃួំល ចាប់ពីលពលលន្ះត្
លៅ។ 
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១៤. រិធីបទិម្លហាព្សរសលិបៈចលព្ម្ៀងមខមរ លលើកទី៥ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតី ព្កសងួទំនាក់ទំនង 
ជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

តំណាងដ្៏ខពង់ខពស ់សលម្តចអគគម្ហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន មសន នាយករដ្ាម្ន្តនតីនន
ព្រះរាជាណាចព្កកម្ពជុា កនងុរិធីបិទម្លហាព្សរសលិបៈចលព្ម្ៀងមខមរជាសកល លលើកទី

៥ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ស្វលរលោម្សពលកាះលពម្ជ 

រាជធ្លនី្ភនំលពញ នថៃទី២៦ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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- លោកជទំាវ លភឿង សកុណ្ឋ រៃារន្រន្តីម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ  
- ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ គណ្ៈអធិបតី្ 
-  ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី ជាសមាជិក សមាជិកា នន្គណ្ៈករមការអន្តរម្កសួង  
- ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី សិលបករ សិលបការនីិ្ និ្ង កមួយៗសិសសនិ្សសិត្ ជាទីរាប់អាន្!  

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ និ្ងមាន្កិត្តិយសៃ៏ខពង់ខពស់ កនុងនារតំ្ណ្ឋង សលរតចអគគ
រោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តីនន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា លដ្ឋយបាន្ចូលររួជារួយ
លោកជំទាវ ឯកឧត្តរ លោក លោកម្សី កមួយៗសិសស-និ្សសតិ្ សិលបករ សលិបការនីិ្ ស្ៃលជាលបកាជន្
ម្បៃងទាងំអស់ កនុងឱកាសបិទ “រលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកល លលីកទី៥ ឆ្ន ំ ២០១៩” ៃ៏ 
រលោឡារកិនាលពលលន្ះ។ កនុងឱកាសៃ៏នថលថាល លន្ះ ខំុ្សូរពានំានូំ្វការផ្កត លំផី្្សួរសុខទុកា និ្ងរលនាសលញ្ចត្នា 
នឹ្ករលឹកោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅរបស់សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តី និ្ង សលរតចកិត្តិម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ជូន្ចំលពាះបងបែូន្
ជន្ររួជាតិ្ទាងំអស់ ស្ៃលមាន្វត្តមាន្ចូលររួកនុងអងគពិធីនាលពលលន្ះ។  

ជារួយលន្ះស្ៃរ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វការលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ចំលពាះកិចចខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង
របស់ម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ និ្ងគណ្ៈករមការអន្តរម្កសួង កនុងការលរៀបចំរលោម្សពសិលបៈ
ចលម្រៀងស្ខមរជាសកលលន្ះលៃងី លៃីរបផី្តល់ឱកាសឲ្យពលរៃាស្ខមរលយងីទាងំលៅកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទស បាន្
បលញ្ចញនូ្វសរត្ាភាពនិ្ងលទពលកាសលយពិត្ៗ និ្ងចូលររួម្បកួត្ម្បស្ជង កនុងលគាលបំណ្ងបំផុ្សចលនា
រោជន្ឱយគាមំ្ទ ស្ថរកាការពារ និ្ងលលីកត្នរលសិលបៈ វបបធរ៌ និ្ងទំលន្ៀរទមាល ប់ម្បនពណី្ជាតិ្លយងីឲ្យ
បាន្គង់វងស រកីចលម្រីន្បន្តលៅអនកជំនាន់្លម្កាយ។  ខំុ្ក៏សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ៃល់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ 
អាជ្ាធររូលដ្ឋា ន្ សបបុរសជន្ និ្ងនៃគូឯកជន្នានា ជាពិលសស ធនាគារកាណ្ឋឌីោ៉ា  ស្ៃលបាន្សហការ
ឧបត្ារោគាមំ្ទៃល់ៃំលណី្រការលរៀបចំរលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកល លលីកទី៥លន្ះ ក៏ៃូចជាលលីក 
រុន្ៗ ឱយម្បម្ពឹត្តលៅម្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យ។ 
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ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី សិលបករ សិលបការនីិ្ និ្ងកមួយៗទាងំអស់ជាទីលរម្តី្! 

របាយការណ៍្របស់លោកជំទាវ លភឿង សកុណ្ឋ រៃារន្រន្តីម្កសួងវបបធរ៌ និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ និ្ងជា
ម្បធ្លន្គណ្ៈករមការអន្តរម្កសួងលរៀបចំរលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកលបាន្គូសបញ្ញជ ក់ឲ្យៃឹងថា 
រលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកល លលីកទី៥លន្ះ គ៉ឺកំណ្ត់្យកវញិ្ញា ស្វចំនួ្ន្ពីរ៖ ចលម្រៀងបុរាណ្ 
និ្ងចលម្រៀងសរ័យ កនុ ងសទវត្សរទី៍៥០ ៃល់ទី៧០ ស្ៃលជាស្ផ្នកសំខាន់្រួយ នន្សិលបៈ និ្ងវបបធរ៌ជាតិ្ 
លៃីរបឲី្យលបកាជន្ លបកានារទីាងំលៅកនុងនិ្ងលម្ៅម្បលទសបាន្ចូលររួម្បកួត្ម្បស្ជង បលញ្ចញសរត្ាភាព និ្ង
លទពលកាសលយម្ពរទាងំបាន្ជួបជំុគាន  កនុងនារជារោម្គួស្វរស្ខមរកនុងបុពវលហតុ្អភិរកស និ្ងអភិវឌឍសិលបៈ 
និ្ងវបបធរ៌ជាតិ្ ពិលសសចលម្រៀងស្ខមរ ឲ្យរកីសគុសស្វគ យ និ្ងសាិត្សារិជាអរត្ៈកនុងលបះៃូងស្ខមរម្គប់ៗរូប។ 

ខំុ្សូរចាត់្ទុកថា រលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកលលន្ះ គ៉ឺជាម្ពឹត្តិការណ៍្វបបធរ៌រួយៃ៏
មាន្ស្វរៈសំខាន់្ ស្ៃលររួវភិាគទាន្ៃល់ការអភិរកស ការបណ្តុ ះស្វម រតី្ម្សឡាញ់វបបធរ៌ លករររត្កៃូន្តា 
លសចកតីនថលថនូរ និ្ងរន្សិការលសនោជាតិ្មាតុ្ភូរិ។ រួយវញិលទៀត្ រលោម្សពលន្ះក៏ផ្តល់កាោនុ្វត្តភាព កនុង
ការពម្ងឹងសរត្ាភាពនិ្ងគុណ្ភាពកនុងអាជីពសិលបករ សិលបការនីិ្ចលម្រៀង លៃីរបអីាចឈាន្លៅម្បកួត្
ម្បស្ជងជារួយបណ្ឋត ម្បលទសកនុងតំ្បន់្ និ្ងពិភពលោក ម្ពរទាងំអាចទាញយកអត្ាម្បលោជន៍្ពីវសិ័យ
លន្ះ លៃីរបផី្លម្បលោជន៍្បុគគលផ្ង និ្ងររួចំស្ណ្កអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចចជាតិ្ និ្ងបលម្រីលសចកតីម្តូ្វការរបស់
រោជន្ផ្ងស្ៃរ។  

កនុងន័្យលន្ះ ខំុ្សូរអំពាវនាវៃល់ម្គប់ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ អាជ្ាធរស្ៃន្ៃី អងគការ សមាគរ វសិ័យ         
ឯកជន្ និ្ងរោជន្ យុវជន្ សូរបន្តគាមំ្ទ និ្ងចូលររួសហការកនុងការបលងាីត្ឲ្យមាន្ម្ពឹត្តិការណ៍្ វបបធរ៌
លម្ចីន្ស្ថរលទៀត្ សំលៅពម្ងឹងនិ្ងពម្ងីកគុណ្ភាពផ្លិត្ផ្ល និ្ងលសវាករមវបបធរ៌ លៃីរបចីាប់យក            
អត្ាម្បលោជន៍្ ពីសកាត នុ្ពលវបបធរ៌លន្ះ សម្មាប់វសិ័យលទសចរណ៍្ និ្ងបងាា ញនូ្វអត្តសញ្ញា ណ្ជាតិ្ស្ខមរៃ៏
សរបូរស្បប ៃល់ស្វធ្លរជន្ទាងំកនុងនិ្ងលម្ៅម្បលទស កាន់្ស្ត្ទូលំទូោយស្ថរលទៀត្ ម្សបតារលគាលលៅ 
“ករពុជា៖ ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កអចឆរយិៈ”។ ទន្ទឹរលន្ះ ខំុ្ក៏សូរលសនីៃល់ស្វា នី្យទូរទសសន៍្ទាងំអស់ និ្ងកលឹប
សិលបៈនានា សូរជួយលម្ជារស្ម្ជង និ្ងផ្តល់ការងារជូន្ៃល់ជ័យោភី ទាងំអស់លៅរលោម្សពឆ្ន លំន្ះលៃីរបី
ឱយពួកគាត់្មាន្ឱកាសម្គប់ម្គាន់្កនុងការអភិវឌឍខលួន្ឯងផ្ង និ្ងលៃីរបរីរួចំស្ណ្កលលីកករពសត់្នរលវបបធរ៌
ជាតិ្ផ្ង។  
- អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 

ការពិត្ណ្ឋស់ ការលរៀបចំរលោម្សពសិលបៈ លដ្ឋយមាន្ពលរៃាស្ខមរទាងំលៅកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទស
ចូលររួជារួយគាន  ម្បកបលដ្ឋយលសចកតីសបាយរកីរាយនាលពលលន្ះ អាចៃំលណី្រការលៅបាន្ លដ្ឋយស្វរ  
ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាលយងីមាន្សុខសន្តិភាពលពញលលញ ឯកភាពជាតិ្ និ្ងសាិរភាពន្លោបាយ លម្ការ
ការៃឹកនាៃ៏ំឈាល សនវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយក
រៃារន្រន្តនីន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាជាម្បរុខៃឹកនា។ំ រិន្ស្ត្ប៉ាុលណ្ឋណ ះ ម្ពឹត្តិការណ៍្វបបធរ៌លន្ះ គ៉ឺជាសកាីភាព
បញ្ញជ ក់នូ្វការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលចាត់្ទុកវបបធរ៌ អរយិធរ៌ជាតិ្ គ៉ឺជា
ៃួងម្ពលឹង និ្ងអត្តសញ្ញា ណ្ជាតិ្ ស្ៃលមាន្ត្នរលរិន្អាចកាត់្នថលបាន្ កនុងការផ្ាភាជ ប់ទំនាក់ទំន្ង ៃ៏រងឹមាំ
កនុងម្បជាជាតិ្ករពុជា និ្ងពីសហគរន៍្រួយលៅសហគរន៍្រួយឲ្យររួរស់ជារួយគាន  លដ្ឋយសុខៃុរររនា 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     52 

លគារពគាន លៅវញិលៅរក និ្ងក៏ជាម្បភពធន្ធ្លន្រិន្លចះរងីសៃួត្ កនុងការររួចំស្ណ្កអភិវឌឍលសៃាកិចចជាតិ្ 
និ្ងកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ករបស់ម្បជាជន្ ជាពិលសសតាររយៈការទាក់ទាញចំណូ្លពីវសិ័យលទសចរណ៍្។  
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 

នថៃលន្ះ គ៉ឺជាលពលលវោស្ៃលលយងីទាងំអស់គាន ទន្ទឹងរង់ចា ំ  លៃីរបទីទួលស្វវ គរន៍្ និ្ងអបអរស្វទរ
ចំលពាះលបកាជន្ លបកានារជ័ីយោភីនន្រលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកលលលកីទី៥ ឆ្ន ២ំ០១៩ តារ      
រយៈការបលញ្ចញនូ្វសរត្ាភាព និ្ងលទពលកាសលយពិត្ៗរបស់លបកាជន្ លបកានារ ី និ្ងការវាយត្នរលម្បកប
លដ្ឋយភាពម្តឹ្រម្តូ្វ និ្ងយុត្តធរ៌របស់គណ្ៈករមការលរម្បលោគ ស្ៃលសុទធស្ត្ជាអនកមាន្ចំលណ្ះៃឹងនិ្ង
បទពិលស្វធន៍្ចាសទំុ់ កនុងវសិ័យសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរ ទាងំបុរាណ្ និ្ងសរ័យ។ លទធផ្លស្ៃលលបកាជន្ 
លបកានារនឹី្ងទទួលបាន្លៅនថៃលន្ះ គ៉ឺមាន្អត្ាន័្យរិន្ម្តឹ្រស្ត្ជាការផ្តល់នូ្វពាន្រងាវ ន់្ជូន្ជ័យោភីលៅកនុង     
វសិ័យសិលបៈចលម្រៀងប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ប៉ាុស្ន្តស្ថរទាងំជាការបងាា ញនូ្វការខិត្ខំលលីកសទួយម្បស្រម្បរូលពូន្ផ្តុ ំ 
ចូលររួទាងំអស់គាន  កនុងនារជាពលរៃាស្ខមរទាងំលៅកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទស កនុងបុពវលហតុ្អភិរកស និ្ងជំរុញ
លលីកទឹកចិត្តៃល់ការបលងាីត្ស្វន នៃថមីៗ នន្សិលបៈចលម្រៀងស្ខមរ សំលៅលលីកសទួយផ្លិត្ផ្លស្ខមរ ស្ៃលនឹ្ង
ជួយកាត់្បន្ាយនូ្វការហូរចូលឥត្ឈប់ឈរ នន្ផ្លិត្ផ្លវបបធរ៌ពីខាងលម្ៅ។  

លទាះបីជាលបកាជន្ លបកានារខីលះទទួលបាន្ជ័យោភីកតី ខលះលទៀត្រិន្ទទួលបាន្កតី ក៏លន្ះគ៉ឺជាឱកាស
សម្មាប់លយងីទាងំអស់គាន កនុងនារជាពលរៃាស្ខមរទាងំលៅកនុងម្សុក និ្ងលៅលម្ៅម្បលទសបាន្ជួបជំុគាន ជា   
រោម្គួស្វរ បលញ្ចញសរត្ាភាព ស្ចករសំ្លកចំលណ្ះៃឹង និ្ងៃកម្សង់បទពិលស្វធន៍្ពីគាន លៅវញិលៅរក 
លៃីរបពីម្ងឹងគុណ្ភាពកនុងអាជីពសិលបៈឲ្យកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី។ 

ល ល្ៀត្ឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ និ្ងលកាត្សរលសីរម្កុរហ ុន្ ផ្លិត្ករម ម្កុរត្ន្រន្តី  ត្ន្រន្តីករ 
និ្ងអនកចលម្រៀងទាងំអស់ ទាងំកនុងម្បលទស និ្ងលម្ៅម្បលទសស្ៃលបាន្ខិត្ខំសស្រតង ស្ថរកា និ្ងផ្លិត្
ចលម្រៀងថមីៗលទៀត្ ររួចំស្ណ្កលលីកសទួយសិលបៈចលម្រៀងរបស់ជាតិ្លយងី។ 

ខំុ្ក៏សូរផ្កត លំផី្្ៃល់សិលបករ សិលបការនីិ្ និ្ងត្ន្រន្តីករទាងំអស់ម្តូ្វរកាឱយបាន្នូ្វលសចកតីនថលថនូរ 
ម្បកាន់្ខាជ ប់នូ្វសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ លៃីរបផី្តល់ជាគំរូលែៃល់សងគរ និ្ងខិត្ខំពម្ងឹងសរត្ាភាពកនុងអាជីព លៃីរបី
អាចឈាន្លៅម្បកួត្ម្បស្ជងលៅកនុងម្បលទស កនុងតំ្បន់្ និ្ងពិភពលោក។ ទន្ទឹរលន្ះ ផ្លិត្ករ អនកនិ្ពន្ធ    
អនកសម្រួលត្ន្រន្តី ត្ន្រន្តកីរ និ្ងអនកចលម្រៀងក៏ម្តូ្វពម្ងឹងជំនាញវជិាជ ជីវៈយល់ៃឹងឲ្យបាន្សុីជលម្ៅរិន្ម្តឹ្រស្ត្
អកសរលភលង ប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ស្ត្ម្តូ្វយល់អំពីអត្តសញ្ញា ណ្ជាតិ្ កបួន្ខាន ត្ នន្កំណ្ឋពយ កាពយលឃាល ង អត្ាន័្យម្សប
តារម្បនពណី្ និ្ងទំលន្ៀរទមាល ប់ៃ៏លែផូ្រផ្ង់របស់ជាតិ្ លដ្ឋយម្បកាន់្ខាជ ប់នូ្វម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ ស្វម រតី្
ទទួលខុសម្តូ្វខពស់កនុងអាជីពរបស់ខលួន្ និ្ងការលគារពចាប់សតីពីករមសិទធិបញ្ញា ។  

លយងីម្តូ្វចងចាថំា ចលម្រៀងរួយបទស្ៃលលែរិន្ម្តឹ្រស្ត្ស្វច់លភលងពិលរាះស្វត ប់ប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ប៉ាុស្ន្តពាកយ
លពចន៍្កនុងចលម្រៀងលនាះក៏ម្តូ្វបងាប់ខលឹរស្វរ គំនិ្ត្ទសសន្ៈអប់រ ំ និ្ងអត្តសញ្ញា ណ្ជាតិ្ ស្ៃលមាន្គុណ្
ម្បលោជន៍្ ៃល់ការលលីកត្នរលការអប់រ ំសីលធរ៌ រន្សិការលសនោជាតិ្ និ្ងភាពនថលថនូរ កនុងការររួចំស្ណ្ក
អភិវឌឍសងគរស្ថរលទៀត្ផ្ង។ លទាះជាបទចលម្រៀងភាគលម្ចីន្លផ្កត ត្លលី”លសចកតីលសនោ” កតី ស្ត្ខលឹរស្វរម្តូ្វ
ស្ត្បងាប់ពាកយលពចន៍្ម្បកបលដ្ឋយចុងជួន្លែ រលនាសញ្ញច ត្នាលន្លង់លលនាល ច និ្ងនថលថនូ លចៀសវាងលម្បីខលឹរស្វរ
តារស្បបពាោអាវា៉ា ស្ស។ ៃូលចនះ លៃីរបឱីយបទចលម្រៀងលៅសាិត្សាិរកនុងអាររមណ៍្ និ្ងការនិ្យរចូលចិត្តរបស់
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អនកស្វត ប់បាន្យូរអស្ងវង ៃូចររត្កចលម្រៀងស្ៃលលរៀរចបងលយងីបាន្បន្សល់ទុក តាងំពីសរ័យទសសវត្សទី
៥០ រកៃល់ទសសវត្សទី ៧០ លយងីម្តូ្វផ្ចិត្ផ្ចង់ សម្រិត្សម្មាងំស្វម នៃឱយមាន្គុណ្ភាព ទាងំស្វច់លភលង និ្ង
ខលឹរស្វរ។ ចំស្ណ្កអនកចលម្រៀងក៏ម្តូ្វដ្ឋក់ចិត្ត ដ្ឋក់រលនាសលញ្ចត្នា និ្ងលរៀបចំខលួន្ឱយសរម្សប លៅតារបទ
ខលឹរស្វរនន្ចលម្រៀងលនាះស្ៃរ។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 

ជាថមីរតងលទៀត្ កនុងនារសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជា
ណ្ឋចម្កករពុជា ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ៃល់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ធនាគារកាណ្ឋឌីោ៉ា  ស្វា នី្យវទិយុនិ្ង
ទូរទសសន៍្បាយន័្ ម្កុរហ ុន្សិររីងគល ក៏ៃូចជាសបបុរសជន្ និ្ងបណ្ឋត នៃគូឯកជន្ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្
សហការគាន ជួយឧបត្ារោគាមំ្ទជាថវកិា សមាោ រៈ បលចចកលទស និ្ងរលធាបាយនានា លៃីរបជំីរុញឱយការលរៀបចំ
ម្ពឹត្តិការណ៍្វបបធរ៌ៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន់្លន្ះ ម្បម្ពឹត្តលៅម្បកបលដ្ឋយលជាគជ័យ។ ខំុ្ក៏សូរយកឱកាសលន្ះ 
លៃីរបសី្ថលងនូ្វការលកាត្សរលសីរ ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនា ំរន្រន្តីរាជការ សិលបករ សិលបការនីិ្ នន្ម្កសួងវបបធរ៌និ្ង
វចិិម្ត្សិលបៈ គណ្ៈករមការលរម្បលោគ រន្ទីរវបបធរ៌ និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈរាជធ្លនី្-លខត្ត គណ្ៈករមការលរៀបចំ
រលោម្សពលៅបរលទស និ្ងលបកាជន្ លបកានារ ីទាងំលៅកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទស ស្ៃលបាន្ចូលររួម្បឹងស្ម្បង
លរៀបចំរលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកល ឲ្យៃំលណី្រការលៅោ៉ា ងឱឡារកិនាលពលលន្ះ។  

ជាទីបញ្ច ប់ ជារួយនឹ្ងការបិទរលោម្សពសិលបៈចលម្រៀងស្ខមរជាសកល លលីកទី៥ ឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ង
ការម្បកាសជ័យោភីនាលពលបន្តិចលទៀត្លន្ះ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អស់លោក លោក
ម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្និ្ងអន្តរជាតិ្ សិលបករ សិកបការនីិ្ និ្ងកមួយៗយុវជន្ទាងំអស់ សូរម្បកបស្ត្នឹ្ង        
លសចកតីសុខ ជ័យជរនះ សុភរងគលកនុងម្កុរម្គួស្វរ និ្ងពុទធពរទាបួំន្ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបី
លឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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១៥. រិធីសលមាព ធព្កុម្ហ ុន សោូ៉ែ ង លដ្ខ័លរធីវនៃធងី 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនដី 
រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា 

និងអធិការកិចច 
កនងុរិធីសលមាព ធព្កុម្ហ ុន សោូ៉ែ ង លដ្ខ័លរធីវនៃធីង  
(SO YANG Decorative Lighting (Cambodia) Co.Ltd) 

តំ្បន់្លសៃាកិចចពិលសស ហគោីគ រសីស៍ (GIGA Resources SEZ) ផ្លូវជាតិ្លលខ១ ភូរិលៃីរលពាធិ៍ ឃុកំ
លណ្ឌ ៀងរាយ ម្សុកស្វវ យទាប លខត្តស្វវ យលរៀង 
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-លោកជទំាវ ៃួង វណ្ឋណ  តំ្ណ្ឋងរាន្រសត 
-ឯកឧត្ដរ ស្រ៉ាន្ វបុិល អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្តស្វវ យលរៀង 
-លោក លី វា៉ា  រីង (Lee Hwa Ming) អគគនាយកម្កុរហ ុន្សូោ៉ា ង លៃខ័លរធីវនៃធីង 
-ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់ 
 ខំុ្ពិត្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្កនុងពិធីសលមាព ធម្កុរហ ុន្ សូោ៉ា ង 
លៃខ័លរធីវនៃធីង ស្ៃលមាន្ទីតាងំលៅតំ្បន់្លសៃាកិចចពិលសស ហគោីគ រសីស៍ (GIGA Resources SEZ) ផ្លូវ
ជាតិ្លលខ១ ភូរិលៃីរលពាធិ៍ ឃុកំលណ្ឌ ៀងរាយ ម្សុកស្វវ យទាប លខត្តស្វវ យលរៀង នាលពលលន្ះ។ 
 ម្កុរហ ុន្ៃ៏ធំលន្ះ បាន្បលងាីត្លៃងីលលីនផ្ទៃីៃល់លៅ១១.៥ ហកិតា មាន្ជំនាញខាងផ្លិត្អំពូលលភលីង
លំអ លៃីរបនីាលំចញលៅលក់លៅលម្ៅម្បលទស។ លន្ះពិត្ជាសរិទធផ្ល និ្ងលមាទន្ភាពរបស់លខត្តស្វវ យលរៀង
លយងីស្ៃលកាល យជារូលដ្ឋា ន្ឧសាហករមរួយ ស្ៃលអាចផ្លិត្អំពូលលភលីងលំអ លំដ្ឋប់សតង់ដ្ឋរអន្តរជាតិ្ 
លៃីរបនីាលំចញលៅលក់លៅទីផ្ារពិភពលោក។ ជារួយនឹ្ងទុន្វនិិ្លោគជាលម្ចីន្ គលម្មាងលន្ះពិត្ជាផ្តល់
ការងារៃល់ពលករកនុងម្សុក ផ្តល់ចំណូ្លជាពន្ធដ្ឋរនានា ររួចំស្ណ្កអភិវឌឍម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ជា
ពិលសសលខត្តស្វវ យលរៀងឱយកាន់្ស្ត្លជឿន្លលឿន្ស្ថរលទៀត្។ លន្ះក៏ការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វជំលន្ឿលជឿជាក់របស់      
អនកវនិិ្លោគបរលទស លលីម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាស្ៃលមាន្សុខសន្តិភាពលពញលលញ សាិរភាពន្លោបាយ
រងឹមា ំនិ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 
 លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង និ្ងវាងនវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃល
ៃឹកនាលំដ្ឋយសលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
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បចចុបបន្នលន្ះករពុជាបាន្ស្ម្បកាល យពីសររភូរិ ពីវាលពិឃាត្រកជាទីផ្ារវនិិ្លោគៃ៏ទាក់ទាញជារួយនឹ្ង
សាិរភាព សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព ស្ៃលអាចធ្លនាបាន្នូ្វសន្ដសុិខលសបៀង និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ។  
 កនុងរយៈលពលម្បស្ហល២០ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច ជារធយរ
ម្បមាណ្ ៧ ភាគរយ ស្ៃលនាឲំ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ លយងីមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូរ
ធ្លរផ្ងស្ៃរ។ លដ្ឋយស្ៃក វសិ័យឧសាហករមក៏កំពុងរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំ លដ្ឋយស្វរលយងីមាន្លគាល
ន្លោបាយលលីកទឹកចិត្តអនកវនិិ្លោគ និ្ងមាន្ម្បព័ន្ធលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធផ្លូវថនល់ ផ្លូវស្ៃក ផ្លូវអាកាស ផ្លូវទឹក
ស្ៃលម្តូ្វបាន្ស្វដ រលៃងីវញិឲ្យកាន់្ស្ត្ទំលនី្ប និ្ងជាប់ម្បទាក់ម្កឡាគាន លៅពាសលពញម្បលទស លធវីឲ្យការលធវី
ៃំលណី្រ និ្ងៃឹកជញ្ជូ ន្កាន់្ស្ត្ងាយម្សួល។ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា តាររយៈយុទធស្វន្រសដចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៣ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរ
ធរ៌ និ្ងម្បសិទធភាពលៅករពុជា បាន្ចាត់្ទុកវសិ័យឯកជន្ជាកាលមា៉ា សុីន្ នន្ការអភិវឌឍន៍្ និ្ងបាន្បងា
លកាណ្ៈងាយម្សួល និ្ងជម្រុញវសិ័យឯកជន្ឲ្យលូត្ោស់លៃីរបរីរួចំស្ណ្កអភិវឌឍលសៃាកិចច-សងគរ។ 
 ជាការពិត្ ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យឧសាហករមលៅលខត្តស្វវ យលរៀង លៅមាន្ការម្បឈរលម្ចីន្ៃូចជា៖      
កងវះធន្ធ្លន្រនុ្សស លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធលៅទន់្លខាយ និ្ងកងវះការផ្សពវផ្ាយជាលៃីរ។ លទាះជាោ៉ា ងលន្ះ
កតី លម្កាយការលបីកទូោយទីផ្ារ និ្ងការស្វវ គរន៍្វនិិ្លោគផ្កទ ល់ពីបរលទសរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លខត្តស្វវ យ
លរៀង មាន្ការរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំកាល  ជាពិលសសវសិ័យឧសាហករម។ ជាក់ស្សតង លយងីលឃញីការស្វងសង់
តំ្បន់្លសៃាកិចចពិលសសលៅតារតំ្បន់្ជិត្ម្ពំស្ៃន្លវៀត្ណ្ឋរ តារបលណ្ឋត យផ្លូវជាតិ្លលខ១ កនុងម្កុងបាវតិ្ 
និ្ងម្សុកស្វវ យទាបពិត្ជាមាន្សន្ទុះខាល ងំកាល ណ្ឋស់។ ចំស្ណ្កវសិ័យអចលន្ម្ទពយ ៃីធលី និ្ងផ្ទះសស្របង ក៏
មាន្ការលូត្ោស់និ្ងមាន្ទីផ្ារោ៉ា ងលែ។ 
 ការសលម្រចចិត្តបលងាីត្លរាងចម្កលៅទីលនាះ ពិត្ជាជំលរសីៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ លម្ពាះលខត្តស្វវ យលរៀង គ៉ឺជាម្ចកទាវ រ
ទិសបូព៌ានន្ម្បលទសករពុជាស្ៃលភាជ ប់ករពុជាលៅពិភពលោកតាររយៈម្បលទសលវៀត្ណ្ឋរស្ៃលមាន្កំពង់ស្ផ្រ
ធំ និ្ងលៅជិត្បលងាីយ។ ៃូលចនះ លខត្តលន្ះមាន្សកាត នុ្ពលភាព ស្ផ្នកឧសាហករម និ្ងទីតាងំយុទធស្វន្រសតៃ៏
លែ។ 
 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏មាន្ត្នរល និ្ងឱឡារកិលន្ះ ខំុ្សូរលសនីៃល់ម្កុរហ ុន្ សូរលធវីម្បតិ្បត្តិការអាជីវករម 
លដ្ឋយលគារពតារចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្ ជាធរមាន្របស់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ 
 រ៉ាាងលទៀត្ ម្កុរហ ុន្ម្តូ្វផ្លិត្ និ្ងផ្តល់លសវាម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងត្នរលសរររយស្ៃលអាច
ទទួលយកបាន្ លដ្ឋយគិត្ពីផ្លម្បលោជន៍្ និ្ងលករ ា ិ៍លឈាម ះយូរអស្ងវង។  
 ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យឧសាហករម រិន្អាចលធវីលៃងីស្ត្ឯកឯងបាន្លទ លពាលគ៉ឺម្តូ្វអភិវឌឍជាអន្តរវសិ័យ
ររួគាន ជាលម្ចីន្ ៃូចជាលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធសន្តិសុខ និ្ងសុខាភិបាល ជាលៃីរ ៃូលចនះលខត្តស្វវ យលរៀងម្តូ្វជំរុញ
ឲ្យមាន្ការកីចលម្រីន្ស្ថរលទៀត្ស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ៃូចជាម្បព័ន្ធផ្លូវ ទូរគរនាគរន៍្ អគគិសនី្ ទឹកស្វែ ត្ 
សួន្ចារ ទីកំស្វន្តស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងម្តូ្វធ្លនាឲ្យបាន្នូ្វសន្ដិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ ។ល។  ៃូលចនះខំុ្សូរ
ផ្កត លំផី្្ និ្ងរលំឹកៃល់ថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងរន្រន្តីរាជការ លខត្តស្វវ យលរៀង សូរបន្តការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ៃល់បញ្ញា
ខាងលល ីនិ្ងជាពិលសស ចំលពាះបញ្ញា សន្តិសុខ អនារ័យ និ្ងបរសិ្វា ន្។  
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ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 ជាថមីរដងលទៀត្ ខំុ្សូរសស្រដងការលកាត្សរលសីរ លដ្ឋយលស្វម ះៃល់ម្កុរហ ុន្ សូោ៉ា ង លៃខ័លរធីវនៃធីង 
ស្ៃលបាន្សលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ កនុងការបណ្ឋត ក់ទុន្អភិវឌឍវសិ័យឧសាហករមលៅលខត្តស្វវ យលរៀង។  
 ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំាលជាគជ័យ របស់ម្កុរហ ុន្ពិត្ជាររួចំស្ណ្ករកាសាិរភាព និ្ងកំលណី្ន្
លសៃាកិចចករពុជា តាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្ល និ្ងឱកាសការងារ ៃល់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ ចាបំាច់កនុង
ការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។  លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ វាក៏ជាការររួចំស្ណ្កកាត់្បន្ាយការលធវីចំណ្ឋកម្សុកពី
ជន្បទលៅកាន់្ទីម្បជំុជន្ ទីររួលខត្ត រៃាធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងលៅម្បលទសជិត្ខាងផ្ងស្ៃរ។ 
 ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ម្កុរហ ុន្សូរទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យ កនុងអាជីវករមរបស់ខលួន្ និ្ងសូរជូន្ពរៃល់ 
ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ងលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់នូ្វពុទធពរទាងំ
៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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១៦. រិធីបទិសននបិាតឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩ របសព់្កសងួកិចចការនារ ី
 

សនុទរកថា  
លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
មលែងកនងុរិធីបិទសននបិាតបូកសរបុលទធផ្លការងារឆ្ន ២ំ០១៨ 
និងលលើកទិសលៅការងារឆ្ន ២ំ០១៩ របសព់្កសងួកិចចការនារ ី

សណ្ឋា គារភនំលពញ 
នថៃទី ០១-០២ ស្ខលរស្វ  ឆ្ន ២ំ០១៩   

8 
 

-លោកជទំាវ លវជជ. អឹុង  កនាា ផ្កវ ី  រៃារន្រន្តី ម្កសួងកិចចការនារ ី
 -គណ្ៈអធិបតី្ លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ និ្ង អន្តរជាតិ្ 
 -លោកជទំាវ  ឯកឧត្តរ  លោកម្សី   លោក   សមាជិកា   សមាជិក នន្អងគសន្និបាត្ទាងំរូល  

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្កិត្តិយសនិ្ងមាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ ស្ៃលបាន្រកចូលររួកនុងពិធីបិទសន្និបាត្
បូកសរុបលទធផ្លការងារឆ្ន ២ំ០១៨ និ្ងលលីកទិសលៅការងារឆ្ន ២ំ០១៩ របស់ម្កសួងកិចចការនារ ី លដ្ឋយ
មាន្ការចូលររួពីថាន ក់ៃឹកនា ំរន្រន្តីរាជការម្កសួង រន្ទីរកិចចការនាររីាជធ្លនី្លខត្ត តំ្ណ្ឋងម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់
ព័ន្ធ អងគការជាតិ្ អន្តរជាតិ្  និ្ងនៃគូអភិវឌឍន៍្។ 

សន្និបាត្រយៈលពលពីរនថៃលន្ះមាន្ស្វរៈសំខាន់្បំផុ្ត្ ស្ៃលអនកលរៀបចំយុទធស្វន្រសត អនកអនុ្វត្ត  និ្ង
អនកពាក់ព័ន្ធបាន្ជួបជំុគាន   លៃីរបពិីនិ្ត្យលៃងីវញិនូ្វសរិទធផ្លសលម្រចបាន្ ចំណុ្ចខវះខាត្ បញ្ញា ម្បឈរ
ជាឧបសគគ  កនុងការអនុ្វត្តន៍្ស្ផ្ន្ការសករមភាពឆ្ន ២ំ០១៨  ម្សបតារស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតនាររីត្ន្ៈទី៤ 
និ្ងលលីកទិសលៅការងារឆ្ន ២ំ០១៩ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កលធវីឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីនូ្វសិទធិ ស្វា ន្ភាព ឋាន្ៈ និ្ង  
តួ្នាទីរបស់ន្រសតីលៅកនុងម្គួស្វរ សហគរន៍្ និ្ងសងគរ។ 

 
លោកជទំាវ  ឯកឧត្តរ  លោក លោកម្សី! 

លម្កាយពីបាន្ស្វត ប់របាយការណ៍្ៃ៏លកាះកាយរបស់លោកជំទាវរៃារន្រន្តីម្កសួងកិចចការនារ ី ខំុ្សូរ       
សស្រតងការលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះម្កសួងកិចចការនារសី្ៃលបាន្ខិត្ខំបំលពញភារកិចច និ្ងការងារ
សនូលរបស់ខលួន្បាន្លែម្បលសីរ ជាពិលសសការលលីកករពស់សរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងការផ្តល់ភាពអង់អាចៃល់
ន្រសតី លដ្ឋយសហការោ៉ា ងជិត្សនិទធជារួយម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធទាងំថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ង 
ការគាមំ្ទពីអងគការជាតិ្ អន្តរជាតិ្ ម្ពរទាងំនៃគូអភិវឌឍន៍្ លដ្ឋយបាន្ៃំណី្រការលៅោ៉ា ងរលូន្ នឹ្ងទទួល
បាន្លទធផ្លវជិជមាន្គួរជាទីលមាទន្ៈ។ លលីសពីលន្ះ ម្កសួងកិចចការនារបីាន្បំលពញការងារម្បកបលដ្ឋយ
ម្បសិទធភាព ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងលគាលន្លោបាយ ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសត  និ្ងករមវធីិកំស្ណ្ទម្រង់សំខាន្់ៗ 
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្ជាអាទិ៍៖ លគាលលៅអភិវឌឍម្បកបលដ្ឋយចីរភាព ២០១៦-២០៣០ សម្មាប់



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     58 

ម្បលទសករពុជា កនុងលនាះមាន្លគាលលៅរួយចំនួ្ន្ទាក់ទងនឹ្ងម្កសួងកិចចការនារ ី ៃូចជាលគាលលៅទី៥ គ៉ឺ 
ការកាត់្បន្ាយវសិរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងលគាលលៅទី១០ គ៉ឺការកាត់្បន្ាយគមាល ត្សងគរ និ្ងចំណុ្ចអាទិភាព
គន្ល៉ឺះចំនួ្ន្ ៤ នន្ការលបតជ្ាចិត្តរបស់សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្ជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះ
រាជាណ្ឋចម្កករពុជា ស្ថលងកាលពីឆ្ន ២ំ០១៥ លៅអងគការសហម្បជាជាតិ្ទីម្កុងញូយ៉ាក  គ៉ឺ៖  

ចំណុ្ចទី១ គ៉ឺការបលងាីន្ការវនិិ្លោគលលីសរភាពលយន្ឌ័រ  
ចំណុ្ចទី២ គ៉ឺការធ្លនានូ្វការការពារសិទធិន្រសតី ម្ពរទាងំការចូលររួលពញលលញ និ្ងលសមីភាពរបស់ន្រសតី

លៅកនុងការលធវីលសចកតីសលម្រចលៅម្គប់កម្រិត្  
ចំណុ្ចទី៣ គ៉ឺ ការពម្ងឹងយន្តការគណ្លន្យយភាពសម្មាប់សរភាពលយន្ឌ័រ   និ្ង 
ចំណុ្ចទី៤ គ៉ឺ ការលលីកករពស់ការចូលររួរបស់ន្រសតីកនុងលសៃាកិចច និ្ងបរោិប័ន្នហរិញ្ាវត្ាុ សម្មាប់ម្សី 

ស្ៃលជាវធិ្លន្ការពិលសសលៃីរបរីរួចំស្ណ្កលលីកករពស់សរភាពលយន្ឌ័រ ពម្ងឹងភាពអង់អាចៃល់ន្រសតី និ្ង
លកមងម្សីឱយទទួលបាន្លសវាសងគរស្ៃលជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះ កនុងការកាត់្បន្ាយវសិរភាពលយន្ឌ័រលឆ្ព ះលៅធ្លនា
បាន្នូ្វសរធរ៌ និ្ងបរោិប័ន្នលៅកនុងសងគរ «លដ្ឋយរិន្ទុកន្រណ្ឋមាន ក់ឱយលៅឯលកាលនាះលទ»។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

លដ្ឋយស្វរម្បលទសជាតិ្មាន្សុខសន្តិភាព សាិរភាព និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ និ្ងការអនុ្វត្ត
លគាលន្លោបាយឈនះ-ឈនះ ម្បលទសករពុជាបាន្ចាកលចញពីម្បលទសម្កីម្កបំផុ្ត្ បាន្កាល យជាម្បលទស
ស្ៃលមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាបលៅឆ្ន ២ំ០១៥ លហយីកំពុងលឆ្ព ះ លៅម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លរធយរ
កម្រិត្ខពស់ លៅឆ្ន ២ំ០៣០ និ្ងលម្ត្ៀរខឡួន្ឈាន្លៅជាម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លខពស់ឆ្ន ២ំ០៥០។ តារ     
រយៈការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ងម្បសិទធភាព 
ករពុជាកំពុងលៃីរលលីមាគ៌ារួយ លឆ្ព ះលៅសលម្រចចកាុវសិ័យករពុជាឆ្ន ២ំ០៥០ លផ្កត ត្លលីការជម្រុញការងារស្ក
ទម្រង់អភិបាលកិចចជាសនូល និ្ងចាត់្ទុកការអភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សសជាអាទិភាព កនុងចតុ្លកាណ្ទី១ ស្ៃល
លៅកនុងលនាះការពម្ងឹងសរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងការគាពំារសងគរជាធ្លតុ្ៃ៏សំខាន្់រួយ។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរបញ្ញជ ក់ជូន្អងគសន្និបាត្ម្ជាបថា ការលលីកករពស់សរភាពលយន្ឌ័រ និ្ង
ការពម្ងឹងភាពអង់អាចៃល់ន្រសតី និ្ងលកមងម្សីករពុជា ស្ៃលជាកមាល ងំចលកររួយកនុងកនុងការររួចំស្ណ្ក
អភិវឌឍសងគរលសៃាកិចចជាតិ្ គ៉ឺជាកិចចការអាទិភាពចំបងរួយ ស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ និ្ងកំពុង         
លផ្កត ត្ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់បំផុ្ត្។ 

របាយការណ៍្វាយត្នរលរបស់លវទិកាលសៃាកិចចពិភពលោក ឆ្ន ២ំ០១៨បាន្បងាា ញឱយលឃញីស្វា ន្ភាពរកី
ចលម្រីន្របស់ន្រសតីករពុជាកនុងវសិ័យលសៃាកិចច និ្ងវសិ័យអប់រ ំ ទាងំន្រសតី និ្ងលកមងម្សីទទួលបាន្លទធផ្លលែ 
លដ្ឋយទទួលបាន្ចំណ្ឋត់្ថាន ក់លលខ ពីលលខ១១២ លៅឆ្ន ២ំ០១៦ រកលលខ៩៣លៅឆ្ន ២ំ០១៨។  ទន្ទឹរ
នឹ្ងលន្ះ ករពុជាជាម្បលទស ស្ៃលមាន្អម្តាន្រសតីចូលររួកនុងកមាល ងំពលករមខពស់ជាងលគ (៧៩%) លហយីមាច ស់
អាជីវករមខាន ត្តូ្ច និ្ងរធយរ កនុងម្បលទសករពុជាមាន្៦៥% ជាន្រសតី ។ 
 កនុងវសិ័យអប់រ ំ ន្រសតីនិ្ងលកមងម្សីមាន្លទធភាពកាន់្ស្ត្លម្ចីន្កនុងការទទួលបាន្ការសិកាអប់រ ំ កនុង
កម្រិត្បឋរសិកា រធយរសិកា និ្ងឧត្តរសិកា ទាងំកនុងម្បព័ន្ធ និ្ងលម្ៅម្បព័ន្ធ។ កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ំ
ចុងលម្កាយលន្ះ សិសសម្សីស្ៃលម្បលងជាប់សញ្ញា ប័ម្ត្រធយរសិកាទុតិ្យភូរិឆ្ន សំិកា ២០១៧-២០១៨ 
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មាន្ចំនួ្ន្៣៩.៨៣១នាក់លសមីនឹ្ង៥២,៣៨%។ ចំនួ្ន្សិសសម្សីលៅឧត្តរសិកាក៏មាន្ការលកីន្លៃងីផ្ង
ស្ៃរ កនុងលនាះថាន ក់បរញិ្ញា ប័ម្ត្រងមាន្អម្តា៤៩% ថាន ក់ បរញិ្ញា ប័ម្ត្មាន្៤៥,៩% ថាន ក់បរញិ្ញា បម្ត្ជាន់្ខពស់
មាន្ ២១,៦% និ្ងថាន ក់បណ្ឌិ ត្មាន្៥,១%។ ចំនួ្ន្សិសស និ្សសតិ្ ស្ៃលបាន្លម្ជីសលរសីរុខវជិាជ ទាក់ទងនឹ្ង
វទិាស្វន្រសត បលចចកលទស វសិវករម និ្ងគណិ្ត្វទិា (STEM) មាន្ការលកីន្លៃងីសរុបចំនួ្ន្ ៤៤.៣៦៦នាក់ 
កនុងលនាះម្សីមាន្២៩,៨%។ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បលងាីត្លិខិត្បទដ្ឋា ន្លគាលន្លោបាយ និ្ងស្ផ្ន្ការសករមភាពជាតិ្ លៃីរបលី ល្ីយ
ត្បនឹ្ងអំលពីហងិាម្គប់រូបភាព លលីន្រសតី និ្ងលកមងម្សី  និ្ងការលលីកករពស់គុណ្ភាព នន្ការផ្តល់លសវាជាពហុ
វសិ័យលៅតារបណ្ឋត លខត្តនានា តាររយៈម្កុរការងារអន្តរស្វា ប័ន្ លដ្ឋយមាន្កិចចសហការជារួយអងគការ
រិន្ស្រន្រដ្ឋា ភិបាល លៃីរបជួីយជន្រងលម្គាះឱយបាន្ទាន់្លពលលវោ និ្ងមាន្ម្បសិទធភាព។ 

កន្លងរកថមីៗលន្ះ កនុងកិចចម្បជំុម្បចាឆំ្ន រំបស់ម្កុរម្បឹកាជាតិ្ករពុជាលៃីរបនី្រសតី សលរតចអគគរោលសនា
បតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាបាន្សលម្រចបលងាីត្ម្កុរលរធ្លវសីលរតច
លត្លជា លៃីរបបំីលពញបស្ន្ារការងារផ្លូវចាប់ កនុងលគាលបំណ្ងជួយន្រសតី និ្ងលកមងម្សីម្កីម្ក ស្ៃលងាយរងលម្គាះ
លដ្ឋយអំលពីហងិាទាក់ទងនឹ្ងលយន្ឌ័រឱយទទួលបាន្នូ្វយុត្តិធរ៌ ទាន់្លពលលវោ និ្ងម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព។ 
 
លោកជទំាវ  ឯកឧត្តរ  លោក លោកម្សី! 

ការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសត និ្ងលគាលន្លោបាយរាជរដ្ឋា ភិបាល បាន្ជំរុញឱយស្វា ន្ភាព ជីវភាព ឋាន្ៈ 
និ្ងតួ្នាទីរបស់ន្រសតីមាន្ភាពកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីពីរួយនថៃលៅរួយនថៃ។ 

ប៉ាុស្ន្ត លទាះបីជាម្បលទសករពុជាបាន្លធវីឱយមាន្ភាពលជឿន្លលឿន្ទាក់ទងនឹ្ងសរភាពលយន្ឌ័រ ររួទាងំ
ការពម្ងឹងភាពអង់ឤចរបស់ន្រសតីក៏លដ្ឋយ ក៏លយងីលៅមាន្បញ្ញា ម្បឈររួយចំនួ្ន្ ស្ៃលម្តូ្វលដ្ឋះម្ស្វយ      
បលណ្តី រៗបស្ន្ារលទៀត្កនុងលនាះររួមាន្៖ 

(១) ការចូលររួរបស់ន្រសតកីនុងវសិ័យស្វធ្លរណ្ៈ ន្លោបាយ និ្ងកនុងវសិ័យលសៃាកិចចលៅរិន្ទាន់្
លពញលលញ និ្ងខាល ងំកាល លៅលៃយី  

(២) កនុងវសិ័យអប់រ ំ ជាពិលសសលៅកនុងកម្រិត្ឧត្តរសិកា និ្ងលម្កាយឧត្តរសិកា វសិរភាព             
លយន្ឌ័រលៅស្ត្មាន្លៅលៃយី និ្ង  

(៣) កាលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា អំលពីហងិាលលីន្រសតី និ្ងកុមារលីៅតារនី្តិ្វធីិតុ្ោការ និ្ងផ្លូវចាប់ ម្ពរ
ទាងំការផ្តល់លសវាជួយជន្រងលម្គាះលៅពំុទាន់្បាន្រលូន្ និ្ងរិន្ទាន់្លពលលវោលៅលៃយី។ 

ៃូលចនះឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះ ជាឆ្ន ទីំ១ នី្តិ្កាលទី៦នន្រៃាសភាគ៉ឺជាលពលលវោស្ៃលលយងីម្តូ្វររួគាន បន្តរក
ៃំលណ្ឋះម្ស្វយ។ លៃីរបសីលម្រចបាន្កាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីស្ថរលទៀត្ លយងីម្តូ្វលផ្កត ត្ឤទិភាព លៅលលីការងារ
ជាក់ស្សតងរួយចំនួ្ន្ៃូចត្លៅលន្ះ៖ 

១. ម្តូ្វររួគាន យកចិត្តទុកដ្ឋក់តាររយៈការផ្តល់អាទិភាពបលងាីន្ចំនួ្ន្ន្រសតីឱយមាន្តួ្នាទីជាថាន ក់ៃឹកនាំ
លៅម្គប់វសិ័យ និ្ងម្គប់កម្រិត្លៅតារសរត្ាភាពស្ៃលមាន្ លហយីម្តូ្វជួយលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា លផ្សងៗ ស្ៃល
លកីត្មាន្លៅកនុងឱកាសបំលពញការងារតារតួ្នាទី របស់ពួកគាត់្។ 

២. ម្តូ្វពម្ងឹងបណ្ឋត ញន្រសតីតាររយៈការជួបជំុន្រសតី និ្ងពម្ងឹងសរត្ាភាពៃល់ន្រសតីស្ៃលម្តូ្វបំលពញតួ្
នាទីជាអនកលធវីលសចកតសីលម្រច, អនកទទួលខុសម្តូ្វលលីការងារម្គប់ម្គង និ្ងរៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈ ជាលៃីរ។ 
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៣. ម្តូ្វររួគាន អនុ្វត្តចាប់ និ្ងម្តូ្វពលន្លឿន្ៃំលណី្រការកាត់្កតីឱយបាន្ទាន់្លពលលវោ  លៃីរបទីប់ស្វា ត់្
អំលពីហងិាទាក់ទងនឹ្ងលយន្ឌ័រ លហយីម្តូ្វសហការគាន បលងាីត្ឱយមាន្រូលដ្ឋា ន្សាិតិ្ររួជាផ្លូវការរួយស្ៃល
អាចតារដ្ឋន្     និ្ងវាយត្នរលអំពីម្បសិទធភាពនន្ការផ្តល់លសវាជួយជន្រងលម្គាះ លដ្ឋយអំលពីហងិាទាក់ទង
នឹ្ងលយន្ឌ័រ។ 

៤. ម្កសួងអប់រយុំវជន្និ្ងកីឡាម្តូ្វស្ណ្នា ំ ៃល់ម្គប់ម្គឹះស្វា ន្សិកាទាងំអស់ម្តូ្វពម្ងឹងការអនុ្វត្ត       
វន័ិ្យ និ្ងផ្តល់ឱកាសៃល់លកមងម្សីលៅម្គប់កម្រិត្ លៃីរបសីិការុខជំនាញវទិាស្វន្រសតបលចចកវទិា វសិវករម និ្ង
គណិ្ត្វទិា (STEM) ស្ៃលជាយុគទំលនី្បករមបលចចកវទិា។ 

៥. ម្កសួងរោនផ្ទ ម្កសួងនម្បសណី្យ ៍ និ្ងទូរគរនារគរន៍្ និ្ងម្កសួងព័ត៌្មាន្ម្តូ្វម្គប់ម្គង        
ការលម្បីម្បាស់ម្បព័ន្ធអីុន្ធីលណ្ត្ ទូទាងំម្បលទសឱយមាន្ម្បសិទធភាព លៃីរបទីប់ស្វា ត់្បញ្ញា ជាលម្ចីន្ស្ៃលពាក់
ព័ន្ធនឹ្ងអំលពីហងិា ការលកងម្បវញ័្ច លលីន្រសតី និ្ងលកមងម្សី តារម្បព័ន្ធអីុន្ធីលណ្ត្ និ្ងបណ្ឋត ញផ្សពវផ្ាយ
លផ្សងៗ ស្ៃលលធវីឱយបាត់្សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់សងគរ។ 

៦. ម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ ម្កសួងព័ត៌្មាន្ និ្ងបណ្ឋត ញផ្សពវផ្ាយទាងំអស់ ម្តូ្វបន្តពម្ងឹង 
និ្ងលលីកករពស់សីលធរ៌សងគរត្នរលន្រសតី និ្ងម្គួស្វរស្ខមរតាររយៈការបលងាីត្ករមវធីិអប់រលំែៗ  លៃីរបបីងាា ញ
អំពីអត្តចរកិន្រសតីស្ខមរ  ជាពិលសសការលសលៀកពាក់ ម្បកបលដ្ឋយភាពនថលថនូរមាន្លកាណ្ៈជាន្រសតីស្ខមរ ស័កតិសរជា
ម្បលទសស្ៃលមាន្អរយិធរ៌រុងលរឿងលៅម្គប់ជំនាន់្។ 

៧. ការបលងាីន្ការវនិិ្លោគលៅលលីសរភាពលយន្ឌ័រ ជាពិលសសតាររយៈការពិនិ្ត្យលៃងីវញិ លលី
លគាលន្លោបាយស្វរលពីពន្ធ លៃីរបបីលងាីត្ និ្ងបលងាីន្ចំណ្ឋយស្វធ្លរណ្ៈលលីសរភាពលយន្ឌ័រ ម្ពរទាងំ
ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវភិាគ ពីផ្លប៉ាះពាល់ នន្ចំណ្ឋយស្វធ្លរណ្ៈ លៅលលីវសិរភាពលយន្ឌ័រ តាររយៈការលរៀប
ចំថវកិាករមវធីិ ស្ៃលល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងបញ្ញា លយន្ឌ័រ។ ទន្ទឹរលន្ះ ម្តូ្វអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតបន្រញ្ញជ បលយន្ឌ័រ
របស់ម្គប់ម្កសួង ស្វា ប័ន្ តាររយៈការលរៀបចំស្ផ្ន្ការថវកិា និ្ងបញ្ចូ លកនុងថវកិាតារករមវធីិ របសម់្កសួង 
ស្វា ប័ន្ លៃីរបទីទួលបាន្ថវកិាជាតិ្ និ្ងថវកិានៃគូអភិវឌឍ បស្ន្ារលទៀត្សម្មាប់អនុ្វត្តការងាររបស់ខលួន្។ 

៨. ការពម្ងឹងយន្តការគណ្លន្យយភាព សម្មាប់សរភាពលយន្ឌ័រ  គ៉ឺជាការងារគន្លឹះ លៃីរបវីាស់ស្វង
ម្បសិទធិភាព នន្ការអនុ្វត្តលគាលន្លោបាយ និ្ងវធិ្លន្ការរបស់ម្កសួង ស្វា ប័ន្ ម្ពរទាងំធ្លនាឱយមាន្ការផ្តល់
ធន្ធ្លន្ម្គប់ម្គាន់្សម្មាប់ការងារលយន្ឌ័រ។  ៃូលចនះ ម្កសួង ស្វា ប័ន្នី្រួយៗម្តូ្វពម្ងឹងរលធាបាយ នន្          
ការតារដ្ឋន្ និ្ងម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យម្ពរទាងំវាយត្នរលការស្បងស្ចកធន្ធ្លន្ ការវភិាជថវកិារបស់ខលួន្សម្មាប់
ការងារលយន្ឌ័រ។ 

៩. បន្តលលីកករពស់ការចូលររួរបស់ន្រសតីកនុងលសៃាកិចច គ៉ឺជាឤទិភាពលៃីរបបីលងាីន្អំណ្ឋចលសៃាកិចច
ម្គប់ម្គាន់្ជូន្ន្រសតី និ្ងម្កុរម្គួស្វរ និ្ងអនុ្ញ្ញា ត្ឱយអនកទាងំលនាះមាន្លទធភាពចូលររួកនុងការងារស្វធ្លរណ្ៈ 
និ្ងន្លោបាយ។ កនុងស្វម រតី្លន្ះ ម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធម្តូ្វបន្តផ្តល់ឤទិភាពលៅលលីការចូលររួរបស់ន្រសតី
កនុងវសិ័យលសៃាកិចច តាររយៈការបលងាីន្ការយល់ៃឹងៃល់ន្រសតី អំពីការទទួលបាន្លសវាពាក់ព័ន្ធ លៃីរបអីភិវឌឍ
ឤជីវករមសម្មាប់សហម្គាសខាន ត្រីម្កូ ខាន ត្តូ្ច និ្ងរធយរ។ ទន្ទឹរលន្ះម្តូ្វបលងាីត្នូ្វករមវធីិនានា សំលៅ
ជួយន្រសតីឱយទទួលបាន្នូ្វជំនាញបលចចកលទស សហម្គិន្ភាព និ្ងលសវាហរិញ្ាវត្ាុ លៃីរបគីាមំ្ទន្រសតីកនុងការចូល
ររួលធវីពិពិធករម និ្ងពាណិ្ជជូបនី្យករម លលីវសិ័យកសិករម។ ម្ពរជារួយលន្ះ ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា កនុងទីផ្ារ
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ការងារម្តូ្វសហការគាន ជិត្សនិទធ លៃីរបលុីបបំបាត់្ការលរសីលអីងន្រសតីលៅកស្ន្លងការងារ ជំរុញការអនុ្វត្តលគាល
ន្លោបាយជាតិ្គាពំារសងគរ និ្ងជួយលដ្ឋះម្ស្វយវវិាទជាលៃីរ។ល។ 

សូរឱយម្គប់ម្កសួងស្វា ប័ន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ ចូលររួបន្តពម្ងឹងនី្តិ្រៃា និ្ងស្ថរកាសន្តិភាព ការពារ
សាតិ្ភាព សន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ សុវត្ាិភាពសងគរឱយរងឹមា ំ និ្ងអនុ្វត្តខាជ ប់ខជួន្នូ្វយុទធស្វន្រសត
កនុងការម្គប់ម្គង និ្ងអភិវឌឍ  លដ្ឋយស្ផ្ែកលលីអភិម្ករទាងំ៥   របស់ម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាលគ៉ឺ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្
ទឹក  ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្ និ្ងបាវចនា២គ៉ឺ ស្កទម្រងខ់ាងកនុ ង និ្ងបលងាីន្រិត្តខាងលម្ៅ  កនុ ងស្វម រតី្
ឯករាជយ បូរណ្ភាពទឹកៃី ជាពិលសសកនុងការម្គប់ម្គង និ្ងបលងាីន្ម្បសិទធភាពរបស់ម្កសួង ស្វា ប័ន្។ 

ខំុ្សូរគាមំ្ទលពញទំហងឹ នូ្វយុទធនាការ លៃីរបមី្បយុទធ និ្ងបន្រងាា បលចារករម ឃាត្ករម ការបលន់្ ម្បដ្ឋប់
អាវុធ លម្គឿងលញៀន្ ការជួញៃូររនុ្សស អំលពីហងិាម្គប់រូបភាពលលីន្រសតី និ្ងកុមារ។ល។ 
 
សមាជិកា សមាជិក នន្អងគសន្និបាត្ទាងំអស់ជាទីរាប់អាន្! 

កនុងឱកាសៃ៏នថលថាល លន្ះ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល ់ ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយ
ត្នរលខពស់ចំលពាះកិចចខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងរបស់ថាន ក់ៃឹកនារំន្រន្តីរាជការ ម្កសួងកិចចការនារ ី ម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់
ព័ន្ធទាងំថាន ក់ជាតិ្និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ វសិ័យឯកជន្ សងគរសុីវលិ និ្ងនៃគូអភិវឌឍជាតិ្ អន្តរជាតិ្ ស្ៃលបាន្
ររួចំស្ណ្កគាមំ្ទ ការលលីកករពស់ស្វា ន្ភាពជីវភាព សិទធិ ឋាន្ៈ តួ្នាទី សុខុមាលភាពរបស់ន្រសតី និ្ងកុមារ 
និ្ងការផ្តល់លសវាជួយជន្រងលម្គាះលដ្ឋយអំលពីហងិាម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាពនិ្ងម្បសិទធភាព។    

ជារួយគាន លន្ះ សូរលោកជំទាវ ឯកឧត្តរ លោកម្សី អស់លោក ស្ៃលមាន្វត្តមាន្លៅទីលន្ះលរតាត
បន្តពម្ងឹង និ្ងពម្ងីកកិចចសហការៃ៏លែម្បនពជាបន្តលទៀត្ កនុងការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយរបស់   រាជរដ្ឋា ភិបាល 
តាររយៈការបន្តអនុ្វត្តភារកិចចរបស់ខឡួន្លដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ និ្ងបលងាីត្សរិទធផ្លថមីៗស្ថរលទៀត្ 
កនុងការលលីកករពស់សរភាពលយន្ឌ័រលៃីរបលីសចកតីនថលថនូរ សុខុមាលភាព និ្ងភាពចលម្រីន្រុងលរឿងរបស់ន្រសតី 
លកមងម្ស ី និ្ងម្គួស្វរស្ខមរ។  

ខំុ្សូរជូន្ពរគណ្ៈអធិបតី្ លភ្ៀវកិត្តិយស និ្ងសមាជិកា សមាជិកនន្អងគសន្និបាត្ទាងំរូលសូរ
ម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ  សុខៈ និ្ង ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 

ខំុ្សូរម្បកាសបិទសន្និបាត្បូកសរុបលទធផ្លការងារ សម្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៨ និ្ងលលីកស្ផ្ន្ការ
សករមភាពការងារឆ្ន ២ំ០១៩ របស់ម្កសួងកិចចការនារ ីចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។ 
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១៧. រធិីលបើក សកិាេ សាោសតរីី ការព្តួតរនិិតយការអនវុតតលវិកាកម្មវធិី 
ព្កសងួទ.រ.រ.អ 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 
រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

កនងុរិធីលបើក សកិាេ សាោសតរីី ការព្តួតរិនតិយការអនុវតតលវិកាកម្មវិធី ការព្បឈម្ 
និងទិសលៅអនាគត របសព់្កសងួទំនាក់ទំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និង

អធិការកិចច 
សណ្ឋា គារភនំលពញ រាជធ្លនី្ភនំលពញ, នថៃទី១៦ ស្ខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៩ 

8 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកា នន្សិកាា ស្វោ  ជាទីលរម្តី្! 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជារួយឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក 
លោកម្សី កនុងពិធីលបីកសិកាា ស្វោ សតីពី ការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តថវកិាករមវធីិ ការម្បឈរ និ្ងទិសលៅ
អនាគត្ របស់ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា -ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច។ សិកាា ស្វោលន្ះមាន្លគាល
បំណ្ងម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលការអនុ្វត្តថវកិាករមវធីិកន្លងរក លដ្ឋយលលីកលៃងីពីការម្បឈរនានា និ្ង
ផ្កល ស់បតូរលោបល់ លៃីរបលីដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា ម្បឈរទាងំលនាះ លហយីដ្ឋក់លចញនូ្វវធិ្លន្ការណ៍្ និ្ងទិសលៅ
ថមីៗ សម្មាប់អនុ្វត្តបន្តកនុងឆ្ន ខំាងរុខ លៃីរបសីលម្រចបាន្លទធផ្លៃូចស្ៃលម្កសួងបាន្ដ្ឋក់លចញ និ្ង
លៃីរបអីនុ្វត្តភារកិចច ស្ផ្ន្ការ និ្ងយុទធស្វន្រសតស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលត្ម្រូវឱយម្កសួងបំលពញឱយបាន្សលម្រច
លជាគជ័យ។ 

ខំុ្សូរយកឱកាសៃ៏នថលថាល លន្ះស្ថលងអំណ្រគុណ្ និ្ងសូរស្វវ គរោ៉ា ងកក់លៅត  ចំលពាះឯកឧត្តរ 
លោក ជំទាវ លោក លោកម្សីទាងំអស់ស្ៃលរកចូលររួនាលពលលន្ះ។ 

ខំុ្ពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាព សូរលកាត្សរលសីរ វាយត្នរលខពស់ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនា ំ ក៏ៃូចជារន្រន្តីរាជការ
ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ នន្ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចចស្ៃលបាន្ខិត្ខំបំលពញ 
ភារកិចចៃ៏នថលថាល ជូន្រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងបំលរមី្បជាជន្ លលីវសិ័យទំនាក់ទំន្ង សម្របសម្រួលជារួយរៃាសភា 
ម្ពឹទធសភា ការងារផ្សពវផ្ាយចាប់ ការងារអធិការកិចច ការទទួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយបណ្តឹ ងនានា លៃីរបរីរួ
ចំស្ណ្កពម្ងឹងអភិបាលកិចចលែ ស្ៃលជាសនូលនន្ការស្កទម្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងឧត្តរម្បលោជន៍្
របស់សងគរជាតិ្ទាងំរូល។ 

 
អងគសិកាា ស្វោទាងំរូលជាទីលរម្តី្ ! 

កនុងរយៈលពល ២ទសសវត្សរ ៍ កន្លងរកលន្ះ លសៃាកិចចករពុជាសលម្រចបាន្កំលណី្ន្រងឹមាកំនុងអម្តា 
ម្បចាឆំ្ន មំ្បមាណ្ ៧% ស្ៃលជាប់ចំណ្ឋត់្ថាន ក់ជាម្បលទសរួយ កនុងចំលណ្ឋរម្បលទសស្ៃលមាន្កំលណី្ន្ 
លសៃាកិចចខពស់បំផុ្ត្ កនុងសកលលោក។ លដ្ឋយស្ៃក ឆ្ន  ំ២០១៨ កន្លងលៅ អម្តាកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     63 

សលម្រចបាន្ ៧,៥% ស្ៃលជាកំលណី្ន្ខពស់បំផុ្ត្ កនុងរយៈលពល១០ឆ្ន ចុំងលម្កាយ លហយីនិ្នាន ការ នន្   
កំលណី្ន្ៃ៏មាន្សាិរភាពលន្ះអាចបន្តលៅឆ្ន លំន្ះ និ្ងឆ្ន បំន្តបនាទ ប់លទៀត្ ស្ៃលអាចលលីកករពស់ជីវភាព និ្ង
កាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក របស់ម្បជាជន្ករពុជា។ ជាក់ស្សតងផ្លិត្ផ្លកនុងម្សុកសរុប (ផ្.ស.ស) សម្មាប់
រនុ្សសមាន ក់ៗ មាន្ការលកីន្លៃងីម្បមាណ្ជាង៤ៃង គ៉ឺពីម្បមាណ្ ៤១៧ ៃុោល  កនុងឆ្ន ២ំ០០៤ ៃល់
ម្បមាណ្ ១.៥៦៣ លៅឆ្ន ២ំ០១៨ ខណ្ៈស្ៃល អម្តានន្ភាពម្កីម្កបាន្ធ្លល ក់ចុះ ពីជាង ៥៣% លៅឆ្ន ំ
២០០៤ រកលៅម្តឹ្រម្បមាណ្ ១៣,៤% លៅឆ្ន  ំ២០១៤ និ្ងម្បស្ហលកនុងរងវង់១០% លៅឆ្ន ២ំ០១៨។ 
ម្បលទសលយងីក៏បាន្ផ្កល ស់បតូររចនាសរព័ន្ធលសៃាកិចច ពីម្បលទសស្ៃលពឹងស្ផ្ែក លលីវសិ័យកសិករម លៅជា
ម្បលទសស្ៃលពឹងស្ផ្ែកលលីវសិ័យឧសាហករម និ្ងលសវាករម។ លៅឆ្ន  ំ ២០១៥ ករពុជាបាន្ស្ម្បកាល យពី
ម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លទាប លៅជាម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប និ្ងកំពុងបន្តៃំលណី្រ
ោ៉ា ងស្វវ ោប់ ឈាន្លឆ្ព ះលៅតារលគាលលៅ ស្ៃលលម្គាងទុកថា ជាម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្
ខពស់ លៅឆ្ន ២ំ០៣០ និ្ងម្បលទសស្ៃលមាន្ចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន  ំ២០៥០។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជាម្បរុខបាន្ដ្ឋក់
លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ង ម្បសិទធភាព ស្ៃលមាន្បួន្ៃំណ្ឋក់កាល។ 
លដ្ឋយស្ៃក រាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភាបាន្ម្បកាសដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់
កាលទី៤ ស្ៃលជារលបៀបវារៈលគាលន្លោបាយសម្មាប់ៃឹកនា ំ ម្គប់ម្គង និ្ងអភិវឌឍម្បលទសជាតិ្ សម្មាប់    
រយៈលពល៥ឆ្ន ជំាបន្តលទៀត្។ យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ មាន្អភិបាលកិចចលែជាសនូល និ្ង
មាន្រំុបួន្គ៉ឺ ១) ការអភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស ២) ការលធវីពិពិធករមលសៃាកិចច ៣) ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យ       
ឯកជន្ និ្ងការងារ និ្ង ៤) ការអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព និ្ងបរោិប័ន្ន។ 

លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្
ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ ស្ៃលលទីបនឹ្ងបញ្ច ប់ និ្ងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ 
លដ្ឋយមាន្កំណ្ត់្នូ្វអាទិភាព សូចនាករ និ្ងម្កបខ័ណ្ឌ លពលលវោចាស់ោស់ សម្មាប់អនុ្វត្ត និ្ងបលងាីត្
យន្តការសម្មាប់តារដ្ឋន្ ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលស្ផ្ែកលលីកលទធផ្លការងារ ម្ពរទាងំមាន្កំណ្ត់្              
ការទទួលខុសម្តូ្វរបស់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ លៅតាររំុ ឬវសិ័យនី្រួយៗ លៃីរបទីទួលបាន្លជាគជ័យលៅតារ
ស្ផ្ន្ការ។ លលីសពីលន្ះលទៀត្ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាន្លម្ត្ៀរលកាណ្ៈជាលម្សច លៃីរបលីធវីកំស្ណ្ទម្រង់នានា កនុង
លគាលបំណ្ងពម្ងឹងសរត្ាភាពរន្រន្តរីាជការសុីវលិ និ្ងវសិ័យឯកជន្ លៃីរបទីទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញ ជា           
អតិ្បរមិាពីការលធវីសមាហរណ្ករមលសៃាកិចចរបស់ករពុជា លៅកនុងសហគរលសៃាកិចចអាស្វ ន្ កនុងត្ំបន្់
លផ្សងលទៀត្ និ្ងកនុងសកលលោក។ ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន្៍ជាតិ្ ក៏មាន្សងគតិ្ភាពផ្ងស្ៃរ ជារួយ
នឹ្ងឯកស្វរលគាលន្លោបាយ តារវសិ័យៃ៏នទលទៀត្ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ៃូលចនះយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្     
ៃំណ្ឋក់កាលទី៤គ៉ឺជាឯកស្វររគគុលទទសក៍ចាស់ោស់ សម្មាប់ត្ស្ម្រត្ម្រង់សករមភាពរបស់ម្គប់តួ្អងគ
អភិវឌឍន៍្ទាងំអស់កនុងលគាលលៅបន្តនិ្ងពម្ងឹងកិចចអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព សម្មាប់រយៈលពលស្វង
សំលៅជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច បន្តបលងាីត្ការងារ ស្បងស្ចកផ្លនន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចម្បកបលដ្ឋយសរធរ៌ 
និ្ងធ្លនាឱយបាន្នូ្វម្បសិទធភាពនន្ស្វា ប័ន្ស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងការម្គប់ម្គងធន្ធ្លន្ម្គប់ម្បលភទរបស់ជាតិ្។ 

លដ្ឋយស្ៃក ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចចបាន្ររួចំស្ណ្កកនុង   
ការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ សំលៅពម្ងឹង អភិបាលកិចចលែ និ្ងររួចំស្ណ្កម្បយុទធម្បឆ្ងំអំលពីពុក
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រលួយ ស្ៃលពិត្ជាម្សបតារលគាលលៅយុទធស្វន្រសត ទី ៤ នន្ “យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤” គ៉ឺ    
បន្តពម្ងឹងសរត្ាភាព និ្ងអភិបាលកិចច នន្ស្វា ប័ន្រៃា ទាងំថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ លៃីរបធី្លនាបាន្នូ្វ
ម្បសិទធភាពនន្លសវាស្វធ្លរណ្ៈ សំលៅបំលរមី្បជាជន្ឱយបាន្កាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី ក៏ៃូចជាលលីកករពស់
បរោិកាសធុរកិចច និ្ងស្វា ន្ភាពអំលណ្ឋយផ្លសម្មាប់វនិិ្លោគ។ 

ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចចសលម្រចបាន្លជាគជ័យ និ្ងសរិទធផ្ល
ជាលម្ចីន្ កនុងការបំលពញភារកិចចស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ម្បគល់ជូន្។ លយងីពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាព និ្ង
អំណ្រស្វរទរ ចំលពាះលទធផ្លការងារម្គប់ស្ផ្នក ម្គប់វសិ័យ ទាងំថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ ស្ៃលរន្រន្តី
រាជការម្គប់លំដ្ឋបថ់ាន ក់ខិត្ខំសលម្រចបាន្ លហយីលយងីលបតជ្ានឹ្ងបន្តការងារឱយមាន្ម្បសិទធភាព និ្ងទទួល
បាន្លជាគជ័យថមីៗស្ថរលទៀត្។ 
 
អងគសិកាា ស្វោទាងំរូលជាទីលរម្តី្ ! 

ម្បធ្លន្បទនន្សិកាា ស្វោនថៃលន្ះ គ៉ឺទាក់ទងនឹ្ងការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តថវកិាករមវធីិ ស្ៃលជាស្ផ្នក
រួយៃ៏សំខាន់្ កនុងការងារកំស្ណ្ទម្រង់ហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃលជាជំហរន្លោបាយៃ៏ដ្ឋច់ខាត្របស់        
រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជាម្បរុខ។  

ចាប់តាងំពីលម្កាយនថៃរលំដ្ឋះ ៧រករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ ករពុជាលយងីបាន្ចាប់លផ្តីរកស្វងម្បលទសលដ្ឋយ 
បាត្នៃទលទ ឬចាប់ពីចំណុ្ចសូន្យលៅ។ ម្បលទសជាតិ្លយងីបាន្វវិត្តលៅរុខ ជាបលណ្តី រៗ លៅតារស្វា ន្ភាព
ជាក់ស្សតង។ កំស្ណ្ទម្រង់បាន្ចាប់លផ្តីរជាជំោន្ៗ ចាប់តាងំពីពីសរ័យស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ករពុជា 
ស្ៃលលពលលនាះ ចាប់ពីឆ្ន  ំ១៩៨៩ ករពុជាបាន្ស្ម្បកាល យការៃឹកនាមំ្បលទស ពីស្បបម្បព័ន្ធលសៃាកិចចស្ផ្ន្ការ
ម្បរូលផ្តុ ំ លៅជាលសៃាកិចចទីផ្ារលសរ ីជាបលណ្តី រៗ លដ្ឋយចាប់លផ្តីរពីការទទួលស្វគ ល់ករមសិទធឯកជន្ ការលធវី
ឯកជន្ភាវូបនី្យករម លលីសហម្គាសរៃារួយចំនួ្ន្ និ្ងការទទួលស្វវ គរន៍្វនិិ្លោគពីបរលទស។  

លដ្ឋយស្ៃក ចាប់តាងំពីរាជរដ្ឋា ភិបាលលកីត្លចញពីការលបាះលឆ្ន ត្ ឆ្ន ១ំ៩៩៣ រក កំស្ណ្ទម្រង់សុី
ជលម្ៅ និ្ងម្គប់ម្ជុងលម្ជាយរួយម្តូ្វបាន្អនុ្វត្តតាររយៈយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ស្ៃលផ្តូចលផ្តីរលៃងីលដ្ឋយ
សលរតចអគគរោលសនាបតី្ ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ស្ៃលជាអគគរគគុលទសក៏ 
ម្បកបលដ្ឋយគតិ្បណ្ឌិ ត្ និ្ងចកាុវសិ័យស្វងឆ្ៃ យ និ្ងជាបិតានន្កំស្ណ្ទម្រង់។ សលរតចលត្លជា ស្ត្ងស្ត្លលីក
លៃងីជាលរឿយៗថា ការងារស្កទម្រង់គ៉ឺជាកិចចការស្វល ប់រស់ របស់ម្បលទសជាតិ្ លបីលយងីរិន្ស្កទម្រង់ គ៉ឺលយងី
ពិត្ជាស្វល ប់។ ៃូលចនះ កំស្ណ្ទម្រង់ម្តូ្វស្ត្អនុ្វត្តលទាះជាសាិត្កនុងកាលៈលទសៈណ្ឋក៏លដ្ឋយ។ 

ខំុ្សូរចូលររួអបអរស្វរទរ ចំលពាះសរិទធផ្លៃ៏ធំលធង និ្ងលជាគជ័យៃ៏ម្ត្ចះម្ត្ចង់ នន្កំស្ណ្
ទម្រង់ ស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលសលម្រចបាន្កនុងអាណ្ត្តិកន្លងរក តាររយៈគណ្ៈកមាម ធិការស្កទម្រង់ ទាងំ៤ 
គ៉ឺ៖ ១) គណ្ៈកមាម ធិការៃឹកនាកំារងារស្កទម្រង់ ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ២)  គណ្ៈកមាម ធិការ
ស្កទម្រង់រៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈ ៣)  គណ្ៈកមាម ធិការជាតិ្សម្មាប់ការអភិវឌឍតារស្បបម្បជាធិបលត្យយ លៅ
ថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ង៤) គណ្ៈកមាម ធិការ ៃឹកនាសំ្កទម្រង់ចាប់និ្ងម្បព័ន្ធយុត្តិធរ៌។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្អនុ្រ័ត្ករមវធីិ ស្កទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃលបាន្
ចាប់លផ្តីរពីឆ្ន  ំ ២០០៥ និ្ងបន្តរហូត្ៃល់ឆ្ន  ំ ២០២៥។ ករមវធីិស្កទម្រង់ម្តូ្វបាន្ស្ចកលចញជា៤ៃំណ្ឋក់
កាល គ៉ឺ៖ ទី១) ពីឆ្ន  ំ២០០៥ ៃល់ឆ្ន  ំ២០០៨ លដ្ឋយលផ្កត ត្លលី ភាពលជឿទុកចិត្តបាន្នន្ថវកិា ទី២) ពីឆ្ន  ំ
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២០០៩ ៃល់ឆ្ន ២ំ០១៥ លដ្ឋយលផ្កត ត្លលី គណ្លន្យយភាពហរិញ្ាវត្ាុ ទី៣) ពីឆ្ន  ំ២០១៦ ៃល់ ឆ្ន  ំ២០២០ 
លដ្ឋយលផ្កត ត្លលីថវកិាផ្ារភាជ ប់ ជារួយលគាលន្លោបាយ និ្ងទី៤) ពីឆ្ន  ំ២០២១ ៃល់ឆ្ន  ំ២០២៥ លដ្ឋយ
លផ្កត ត្លលី ម្បព័ន្ធម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលលទធផ្ល និ្ងសរិទធករម។  

ៃូចលន្ះលយងីកំពុងសាិត្កនុងៃំណ្ឋក់កាលទី៣ នន្ស្កទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃល
កនុងលនាះការស្កទម្រង់ម្បព័ន្ធថវកិា គ៉ឺជាសនូល។ លគាលលៅគន្លិះនន្ការស្កទម្រង់ម្បព័ន្ធថវកិា គ៉ឺបលងាីន្វន័ិ្យ
កនុងការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ បលងាីន្ម្បសិទធភាពវភិាជ និ្ងបលងាីន្ម្បសិទធភាពបលចចកលទស និ្ង
ផ្កល ស់បតូជាបលណ្តី រៗ ពីម្បព័ន្ធថវកិាលផ្កត ត្លលីធ្លតុ្ចូល និ្ងរជឈការលៅម្បព័ន្ធថវកិា និ្ងការម្គប់ម្គងស្ៃល        
លផ្កត ត្លលធី្លតុ្លចញ ម្ពរទាងំមាន្លកាណ្ៈវសិហរជឈការ និ្ងវរិជឈការសរម្សប។ 

ការស្កទម្រង់ម្បព័ន្ធថវកិាររួមាន្៖ ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតថវកិា ថវកិាករមវធីិ និ្ងអងគភាពថវកិា។        
ការផ្ារភាជ ប់ថវកិាលៅនឹ្ងលគាលន្លោបាយអាទិភាព របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល គ៉ឺសំលៅសលម្រចឱយបាន្នូ្វ
លគាលលៅជាយុទធស្វន្រសតរបស់ជាតិ្លៃីរបលី ល្ីយត្បលៅនឹ្ង្ន្ទៈ និ្ងបំណ្ងម្បាថាន របស់ម្បជាពលរៃាករពុជា។ 
 លដ្ឋយស្ៃក ថវកិាករមវធីិរបស់ម្កសួងលយងីមាន្ករមវធីិស្ត្រួយលទ គ៉ឺ បលងាីន្ និ្ងពម្ងឹងម្បសិទធភាព  
វសិ័យទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច។ ករមវធីិលន្ះមាន្លគាលបំណ្ងបលងាីន្ និ្ង
ពម្ងឹងម្បសិទធភាព លដ្ឋយលធវីការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំន្ងជារួយ    រារដ្ឋា ភិបាល និ្ងរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា 
លលីវសិ័យចាប់ និ្ងលធវីអធិការកិចច លលីម្គប់វសិ័យ សំលៅទប់ស្វា ត់្ភាពអសករម ការរលំោភលដ្ឋយអំណ្ឋច 
ររួចំស្ណ្កម្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ។ កនុងករមវធីិខាងលលីររួមាន្អនុ្ករមវធីិ ចំនួ្ន្៤ គ៉ឺ៖ ទី១) ការងារទំនាក់
ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់ ទី២)  ការងារអធិការកិចច និ្ង ទី៣)  លសវាគាំ
ម្ទទូលៅ និ្ង៤)ការងារទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា- ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច ថាន ក់រាជធ្លនី្-លខត្ត។ កនុង
អនុ្ករមវធីិមាន្ចលងាា រសករមភាពរួយចំនួ្ន្លទៀត្។ 

លដ្ឋយការអនុ្វត្តថវកិាករមវធីី ជាការចាបំាច់ សម្មាប់លម្ត្ៀរអនុ្វត្តលពញលលញ លៅអនាគត្ អងគភាព
ថវកិា ទាងំអស់ និ្ងថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងរន្រន្តីស្ៃលពាក់ព័ន្ធ ម្តូ្វលម្ត្ៀរលកាណ្ៈឱយបាន្លែ លម្ពាះការងារលន្ះមាន្
ភាពសមុគស្វម ញ និ្ងទារទាការបណ្តុ ះបណ្ឋត ល និ្ងជំនាញលៃីរបអីនុ្វត្តឱយបាន្តារការស្ណ្នា ំ របស់              
រាជរដ្ឋា ភិបាល តាររយៈម្កសួងលសៃាកិចច និ្ងហរិញ្ាវត្ាុ។   

លៃីរបសីលម្រចបាន្លជាគជ័យកនុងលបសកករមៃ៏ឧត្តុងគឧត្តរ ៃូចបាន្លលីកលៃងីខាងលលីលន្ះ ទារទារ 
ឱយរន្រន្តរីាជការម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ម្តូ្វពម្ងឹងសរត្ាភាព និ្ងលគារពចាប់ និ្ងម្ករសីលធរ៌រន្រន្តីរាជការ និ្ង
ខិត្ខំបំលពញការងារលៅតារការចាត់្តាងំ និ្ងតួ្នាទីរបស់ខលួន្ម្គប់ៗគាន ។ ទន្ទឹរលន្ះ រន្រន្តីរាជការក៏ម្តូ្វមាន្
លកាណ្ៈសរបត្តិនថលថនូ ស័កតិសរជាអនកបលម្រីៃ៏លែ របស់ម្បជាជន្ លដ្ឋយផ្កល ស់បតូរឥរោិបទ ស្ម្បកាល យខលួន្លៅ
ជាអនកផ្តល់លសវាៃ៏មាន្ម្បសិទធភាព និ្ងជានៃគូរអភិវឌឍន៍្ស្ៃលអាចទុកចិត្តបាន្ សំលៅបលម្រីម្បជាពលរៃា
ឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី តាររយៈការបលងាីន្ម្បសិទធភាពលសវាករមស្វធ្លរណ្ៈ។ ជារួយលន្ះ រន្រន្តីរាជការ
ម្កសួងទាងំអស់ម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់អនុ្វត្តឱយបាន្លែ តារអភិម្ករទាងំម្បា ំរបស់សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តី 
គ៉ឺ៖ “ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្” ស្ៃលលយងីម្តូ្វចងចាកំុំឲ្យលភលចខលួន្។ 

កនុងឱកាសសិកាា ស្វោរយៈលពលលពញរួយនថៃលន្ះ ខំុ្សូរអំពាវនាវសូរឯកឧត្តរ លោកជំទាវ 
លោក លោកម្សីស្ៃលចូលររួទាងំអស់លរតាត បលងាីន្ស្វម រតី្ យកចិត្តទុកដ្ឋក់ លម្បីម្បាស់រយៈលពល នន្           
ការម្បជំុលន្ះ កនុងកិចចពិភាកា លៃីរបផី្កល ស់បតូរបទពិលស្វធន៍្ លលីកលៃងីពីចំណុ្ចលែៗ  និ្ងចំណុ្ចរិន្ទាន់្
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បាន្ស្កលរែបញ្ញា ម្បឈរទាងំឡាយ ម្ពរទាងំរកៃំលណ្ឋះម្ស្វយៃ៏សរម្សប និ្ងម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព 
លៃីរបពិីនិ្ត្យសលម្រចដ្ឋក់ចុះទិសលៅ និ្ងស្ផ្ន្ការ សម្មាប់អនុ្វត្តបន្ត។  

រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ជាគណ្ៈអធិបតី្ និ្ងសមាជិក សមាជិកា
នន្អងគសិកាា ស្វោទាងំអស់ស្ៃលបាន្អលញ្ជ ីញចូលរូរកនុងពិធី នាលពលលន្ះសូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្
ម្បការ គ៉ឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និ្ងពលៈ កំុបីឃាល ត្លឃលៀងលៃយី។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរឲ្យអងគសិកាា ស្វោសលម្រចបាន្លជាគជ័យ និ្ងសូរម្បកាសលបីកសិកាា ស្វោ 
សតីពី ការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តថវកិាករមវធីិ ការម្បឈរ និ្ងទិសលៅអនាគត្ របស់ម្កសួងទំនាក់ទំន្ង 
ជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច ឆ្ន ២ំ០១៨-២០១៩ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     67 

១៨. រិធីសលមាព ធសម្ិទធផ្ល លៅទីបញ្ញជ ការវរៈលសនាតូចលលខ២ 
ការពារព្រំមដ្ន 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី មម្៉ែន សអំន រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួ 
ទំនាក់ទំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

មលែងកនងុរិធីសលមាព ធសម្ិទធផ្លនានា 
លៅទីបញ្ញជ ការវរៈលសនាតូចលលខ២ ការពារព្រំមដ្ន 

ម្សុកស្វវ យលទៀប លខត្តស្វវ យលរៀង 
នថៃទី២៨ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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- សូរម្កាបថាវ យបងគសំលរដចម្ពះរាជាគណ្ៈ ម្ពះលថរានុ្លត្ារៈម្គប់ម្ពះអងគជាទីលគារពសកាា រៈ!  
- ឯកឧត្តរ អភិបាលលខត្ត 
-ឯកឧត្ដរ លៅ ភិរុណ្  
-ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសជាទីលរម្តី្! 
- លោកោយ លោកតា បងបែូ ន្ម្បជាពលរៃាជាទីម្សឡាញ់រាប់អាន្! 

នថៃលន្ះ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកនុងនារខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្ពិត្ជាមាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ 
លដ្ឋយបាន្រកចូលររួជារួយ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  លោកោយ 
លោកតា បងបែូន្ម្បជាពលរៃា កនុង ពិធីសលមាព ធសរិទធផ្លនានា លៅទីបញ្ញជ ការវរៈលសនាតូ្ចលលខ២ 
ការពារម្ពំស្ៃន្ លខត្តស្វវ យលរៀង លពលលន្ះ។ 

កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្អរគុណ្ និ្ងសូរចូលររួសស្រដងរលនាសលញ្ចត្នា អបអរស្វទរ 
និ្ងលកាត្សរលសីរៃល់នាយឧត្តរលសនី្យ ៍លៅ ភិរុណ្ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី បង
បែូន្ ម្បជាពលរៃាទាងំអស់ ចំលពាះការខិត្ខំកស្វងសរិទធផ្ល ជាលម្ចីន្លៅទីបញ្ញជ ការ    វរៈលសនាតូ្ចលលខ
២ ការពារម្ពំស្ៃន្លន្ះ លដ្ឋយចំណ្ឋយថវកិា លម្ចីន្សន្ធឹកសនាធ ប់ ររួមាន្ថវកិារៃាផ្ង និ្ងសបបុរសជន្ផ្ង 
រហូត្ៃល់មាន្ការលរៀបចំម្បារពធពិធីសលមាព ធលន្ះលៃងី។ 

តាររយៈរបាយការណ៍្ស្វវ គរន៍្របស់ឯកឧត្ដរ ស្រ៉ាន្ វបុិល អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដស្វវ យ
លរៀង និ្ងរបាយការណ៍្របស់នាយឧត្តរលសនី្យ ៍លៅ ភិរុណ្ ខំុ្សូរសស្រដងនូ្វការលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរល
ខពស់ ចំលពាះការវវិត្ដន៍្និ្ងការរកីចលម្រីន្ៃ៏គួរឱយកត់្សមាគ ល់របស់ លខត្ដស្វវ យលរៀង ស្ៃលមាន្ការរកីចលម្រីន្
ទន្ទឹរគាន  ទាងំស្ផ្នកពុទធចម្ក និ្ងស្ផ្នកអាណ្ឋចម្ក ស្ៃលលកីត្លចញពីការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង និ្ងស្វម រតី្ស្វរគគី
ភាពរវាងថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្ដីរាជការម្គប់លំដ្ឋបថ់ាន ក់ កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ និ្ងម្ពះសងឃ លដ្ឋយមាន្                
ការឧបត្ារោគាមំ្ទោ៉ា ងលស្វម ះសម័ម្គពីម្បជាជន្ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំបំលពញការងារកនុងរយៈកាលកន្លងរក។ 
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អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 
លទាះជាម្បលទសជាតិ្លយងីទទួលបាន្សុខសន្តិភាព និ្ងការរកីចំលរនី្លលីម្គប់វសិ័យៃូចលយងីលឃញី

លៅលពលលន្ះកតី លយងីរិន្ម្តូ្វលភលចថា លយងីពិត្ជាបាន្ ល្ងកាត់្ការលំបាក ការបូជា និ្ងការខិត្ខំលម្ចីន្            
ណ្ឋស់។ លយងីពិត្ជាចងចាបំាន្ថារបបប៉ាុលពត្ ៣ឆ្ន  ំ៨ស្ខ ២០នថៃ បាន្ស្ម្បកាល យ មាតុ្ភូរិករពុជាលយងីឲ្យ
លៅជាវាលពិឃាត្ និ្ងវនិាសករមោ៉ា ងលខាល ចផ្ា។ ម្បជាពលរៃាសលូត្ម្ត្ង់ម្តូ្វបាន្សមាល ប់ ឬរស់លៅៃូចសត្វ
តិ្រចាឆ ន្ លដ្ឋយម្តូ្វទទួលរងទារុណ្ករម លធវីការជាទាសករ និ្ងរស់លៅកនុងគុកឥត្ជញ្ញជ ងំ។ លខឿន្លសៃាកិចច
ទាងំរូល ររួនឹ្ងជំលន្ឿស្វសនាម្តូ្វបាន្បំផ្កល ញលខទចខទីទាងំម្សុង។ លដ្ឋយស្វរគុណ្បំណ្ឋច់របស់រណ្សិរស
ស្វរគគសីលន្រងាគ ះជាតិ្ករពុជា ស្ៃលបាន្រលំដ្ឋះម្បលទសជាតិ្ឲ្យរចួផុ្ត្ពីរបបលមម ងងឹត្លន្ះ ករពុជាបាន្រស់រាន្
លៃងីវញិលៅនថៃទី៧ ស្ខរករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩។ 

ចាប់តាងំពីលពលលនាះ លយងីទាងំអស់គាន មាន្សិទធិ និ្ងលសរភីាពម្គប់ស្បបោ៉ា ង។ លយងីបាន្កស្វង
ម្បលទសពីបាត្នៃទលទ លដ្ឋយខិត្ខំស្វត រ និ្ងកស្វងលៃងីវញិជាបលណ្តី រៗនូ្វលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធរូបវន័្ត ៃូចជា
ផ្លូវថនល់ ស្វព ន្ ទំន្ប់ ម្បឡាយ ស្វោលរៀន្ រន្ទីរលពទយ និ្ងវត្តអារារ ។ល។ រហូត្ទទួលបាន្នូ្វការអភិវឌឍន៍្
លលីម្គប់វសិ័យ ៃូចស្ៃលលយងីទាងំអស់គាន បាន្លឃញីសពវនថៃលន្ះ ជាក់ស្សតងលៅលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ងម្សុក
ស្វវ យទាប លយងីលន្ះជាភសតុតាងជាក់ស្សតងម្ស្វប់។ 

តាររយៈន្លោបាយឈនះ-ឈនះ សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន្ ស្សន្ លៅលៃីរឆ្ន  ំ១៩៩៩ 
បាន្អនុ្វត្តលដ្ឋយលជាគជ័យ នូ្វៃំលណី្រការសមាហរណ្ករមអតី្ត្តំ្បន់្ម្តួ្ត្ម្តាលដ្ឋយស្ខមរម្កហរ ចូលកនុង
សងគរជាតិ្ និ្ងលធវីសន្តិភាវូបនី្យករម ម្បលទសជាតិ្ទាងំរូល លលីរូលដ្ឋា ន្បម្ងួបបម្ងួរជាតិ្ស្ៃលបាន្នាំ
រកនូ្វសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ្និ្ងឯកភាពទឹកៃីទាងំម្សុង។  

ម្បលទសលយងី ស្ៃលធ្លល ប់ទទួលកងរកាសន្តិភាព របស់អងគការសហម្បជាជាតិ្ លពលលន្ះបាន្កាល យ
ជាម្បលទស ស្ៃលបញ្ជូ ន្កងទ័ពជំនាញ ជាពិលសសខាងលដ្ឋះរីន្ លៃីរបលីចញម្បតិ្បត្តិការបលម្រីពិភពលោក 
ជាស្ផ្នករួយរបស់អងគការសហម្បជាជាតិ្លៅម្បលទសរួយចំនួ្ន្កនុងពិភពលោក ជាពិលសសលៅទវីបអាន្រហវកិ។ 
ករពុជាកំពុងមាន្លសៃាកិចចលូត្ោស់ លលីម្គប់ស្ផ្នក ម្គប់វសិ័យ ចំស្ណ្កម្បជាពលរៃាក៏មាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្
ធូរធ្លរ។  

កនុងនារជាកូន្លៅរបស់ម្បជាជន្ និ្ងជាសសរម្ទូង ការពារជាតិ្ វរៈលសនាតូ្ចលលខ២ ការពារម្ពំ
ស្ៃន្ លខត្តស្វវ យលរៀង ក៏ៃូចជាកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធលយងីទាងំរូល មាន្ភារកិចចធំៗជាចំបងគ៉ឺការពារ និ្ង
ធ្លនាសន្តិសុខ សាិរភាពន្លោបាយរបស់ជាតិ្ ស្ៃលជាកតាត ចាបំាច់សម្មាប់ ម្ទម្ទង់ការអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជា
តិ្។ លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ ទាងំអស់ លទាះជាលពលមាន្សន្រងាគ រកតី សន្តិភាពកតី ក៏មាន្
តួ្នាទីររួសុខររួទុកា ជារួយម្បជាជន្ និ្ងជួយទំនុ្កបម្រុងម្បជាជន្ ជាពិលសសលៅលពលពួកគាត់្ជួប     
ការលំបាក ៃូចជា លពលមាន្លម្គាះរាងំសៃួត្ ទឹកជំន្ន់្ និ្ងលម្គាះរហន្តរាយធរមជាតិ្លផ្សងៗលទៀត្ កងកមាល ងំ
ម្បដ្ឋប់អាវុធ ស្ត្ងស្ត្ឈាន្រុខ ជួយសម្មាលនូ្វទុកាលំបាក ម្គប់ស្បបោ៉ា ងរបស់ម្បជាជន្។ 

ៃូចគាន ស្ៃរ លយងីស្ៃលជារន្រន្តីរាជការសុីវលិ និ្ងម្បជាជន្លៅសររភូរិលម្កាយ ក៏មាន្សមាន្ចិត្ត
ម្សឡាញ់រាប់អាន្ នឹ្ករលឹក លហយីស្ត្ងស្ត្នរអងាគ សថវកិា ចុះរកស្វកសួរសុខទុកាបងបែូន្ស្ៃលបាន្លះ
បង់ខពស់ បំលរកិីចចការពារជាតិ្មាតុ្ភូរិ តារម្ពំស្ៃន្ និ្ងរស់លៅឃាល ត្ឆ្ៃ យពីម្កុរម្គួស្វរ។ 
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បែូន្ៗទាងំអស់ម្តូ្វគិត្ថា សន្តិភាពមាន្ត្នរលរិន្អាចកាត់្នថលបាន្លៃយី។ សន្តិភាពជាម្គឹះៃ៏
សំខាន្ស់ម្មាប់ការអភិវឌឍន៍្។ ករពុជាខាល ចណ្ឋស់ សន្រងាគ រ និ្ងធ្លល ប់ភលក់លហយីសន្រងាគ រ។ សន្រងាគ ររិន្ម្តឹ្រ
ស្ត្បន្ទុចបងាែ ក់ការអភិវឌឍ របស់ករពុជាលនាះលទ លហយីក៏បាន្បំផ្កល ញអវីៗទាងំអស់ របស់ករពុជាររួទាងំ             
លសចកតីសុខរបស់ម្បជាជន្ផ្ងស្ៃរ។ ម្បលទសស្ៃលមាន្សន្រងាគ រ គាម ន្អនកវនិិ្លោគរកវនិិ្លោគ និ្ងគាម ន្
លទសចររកកំស្វន្តលៃយី។ 

ៃូលចនះ សូរបងបែូន្ទាងំអស់ ជាពិលសស កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធសូរត្រាល់ផ្លម្បលោជន៍្ជាតិ្ជា
ធំ ម្តូ្វលៃីរតារមាគ៌ារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលមាន្សលរតចលត្លជាជាម្បរុខ ការពារឱយខាងស្ត្បាន្នូ្វសុខ
សន្តិភាព សាិរភាព និ្ងសុភរងគលរបស់ម្បជាជន្ ម្បឆ្ងំដ្ឋច់ខាត្នូ្វអំលពីកបត់្ជាតិ្ និ្ងកលលបចិ របស់
ម្កុរកបត់្ជាតិ្ ស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយ សរ រងស។ី 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរថាវ យ-ម្បលគន្ម្ពះពរជូន្សលរដចម្ពះសងឃរាជ សលរដចម្ពះរាជាគណ្ៈ 
ម្ពះលថរានុ្លត្ារៈម្គប់ម្ពះអងគ និ្ងសូរជូន្ពរ  ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លោក
ោយ លោកតា បងបែូន្ ម្បជាពលរៃា ទាងំអស់ សូរទទួលបាន្នូ្វពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ      
សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី ៕ 
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១៩. ម្តិសលំណ្ះសណំាលសមាគម្នារកីម្ពុជាលដ្ើម្បសីនតភិារ និង
អភិវឌឍន៏ សាខាលខតតករំង់ចាម្ 

 
 

ម្តិសលំណ្ះសណំាល 
លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងរដ្ាសភា ព្រឹទធសភានិងអធិការកិចច 
ព្បធានសមាគម្នារកីម្ពុជាលដ្ើម្បសីនតិភារនងិអភិវឌឍន ៏

 សាខាលខតតកំរង់ចាម្ 
ម្កុងកំពង់ចារ លខត្តកំពង់ចារ 

នថៃច័ន្ទ ៥លកីត្ ស្ខរិគសិរ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព .ស២៥៦៣  
នថៃទី៣០ ស្ខធនូ ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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- - ឯកឧត្តរ អិុន្ ច័ន្ទដ្ឋ ម្បធ្លន្គណ្ៈកមាម ធិការគណ្បកសលខត្ត  អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្តកំពង់
ចារ និ្ងលោកជំទាវ ! 
-  ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ជាសមាជិកគណ្អចិនន្រន្តយប៍កសលខត្ត សមាជិកម្កុរម្បឹកា 
អភិបាលរងលខត្ត អភិបាល អភិបាលរងម្សុក សមាជិកាម្កុរចលនាន្រសតី និ្ងស្វខាសមាគរនារលីខត្តកំពង់
ចារ ម្ពរទាងំលភ្ៀវកិត្តយសទាងំអស់ជាទីនឹ្ករលឹក! 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងនម្កស្លង ស្ៃលបាន្រកចូលររួកនុងសន្និបាត្បូក
សរុបលទធផ្លការងារឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ងលលីកទិសលៅអនុ្វត្តិបន្តឆ្ន  ំ និ្ងពិធីម្បកាសទទួលស្វគ ល់សមាសភាព
ថាន ក់ៃឹក នាសំ្វខាសមាគរនារកីរពុជាលៃីរបសីន្តិភាព និ្ងអភិវឌឍន៍្លខត្តកំពង់ចារស្ៃលលទីបស្កសម្រួល។ 
ពិធីលន្ះម្បម្ពឹត្តលៅលៅលពលស្ៃលលយងីលទីបបាន្បញ្ច ប់ លដ្ឋយលជាគជ័យសន្និបាត្បូកសរុបលទធផ្លការងារ
ឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ងទិសលៅបន្ត របស់គណ្ចលនារោជន្ នន្គណ្កមាម ធិការកណ្ឋត ល គណ្បកសម្បជាជន្
ករពុជា។ កនុងឱកាសលនាះសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ម្បធ្លន្គណ្បកស និ្ងសលរតច
វបុិលលសនាភកត ីសាយ ឈុ ំបាន្ស្ថលងនូ្វការលកាត្សរលសីរ ៃល់គណ្ចលនារោជន្ ស្ៃលបាន្បំលពញ
ភារកិចចទទួលបាន្លទធផ្លៃ៏ធំលធង លៃីរបជីាតិ្មាតិ្ភូរិ និ្ងមាន្អនុ្ស្វសន្ៃឹ៍កនាសំំខាន់្ៗជាលម្ចីន្ៃល់
អងគសន្និបាត្ សម្មាប់យកលៅអនុ្វត្តលៅរូលដ្ឋា ន្។ ខំុ្សងឃរឹោ៉ា ងរុត្មាថំាគណ្ករមការស្វខាសមាគរនារ ី
នឹ្ងខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងអស់ពីសរត្ាភាព កមាល ងំកាយ ចិត្ត ម្បាជ្ា ស្វម រតី្អនុ្វត្តឲ្យបាន្លជាគជ័យនូ្វទិសលៅ 
ភារកិចចស្ៃលបាន្លលីកលៃងី លដ្ឋយបលងាីន្ស្វរគគីភាព ឯកភាព សហការគាន លែ និ្ងមាន្ទំនាក់ទំន្ងជិត្
សនិត្ជារួយគណ្បកស អាជ្ាធរម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ នៃគូពាក់ព័ន្ធ ម្ពរទាងំម្បជាពលរៃា។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏វលិសសវសិ្វលលន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ ចំលពាះឯកឧត្តរ ម្បធ្លន្គណ្បកស 
ម្បជាជន្ករពុជាលខត្ត  អភិបាលនន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដ ម្កុរការងារ និ្ងថាន ក់ៃឹកនាលំខត្តទាងំអស់ ស្ៃល         
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បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់និ្ងជួយឧបត្ារោ គាមំ្ទ ៃល់សករមភាពរបស់សមាគរនារនិី្ងម្កុរចលនាន្រសតីកន្លងរក 
ម្ពរទាងំបាន្សម្រួលៃល់ការជួបជំុរបស់បងបែូន្នារលីខត្តនាលពលលន្ះ។ លន្ះគ៉ឺជាឱកាសរួយ ៃ៏លែម្បនព
ស្ៃលលយងីអាចស្ចករសំ្លកនូ្វព៌ត្មាន្បទពិលស្វធន៍្លែៗ  កនុងការបំលពញភារកិចច និ្ងររួគាន លដ្ឋះម្ស្វយ      
ការម្បឈរនានា ម្ពរទាងំការលបតជ្ាចិត្ត លៃីរបឈីាន្លៅសលម្រចលជាគជ័យ កនុងការលបាះលឆ្ន ត្លៅឆ្ន  ំ
២០២២-២០២៣ ខាងរុខលន្ះ។ 
 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ  លោក លោកម្សី ជាទីម្សឡាញ់រាប់អាន្ ! 

តាររយៈរតិ្ស្វវ គរន៍្របស់ឯកឧត្តរម្បធ្លន្គណ្កមាម ធិការបកសលខត្ត និ្ងរបាយការណ៍្របស់ស្វខា
សមាគរនារ ីនិ្ងម្កុរចលនាន្រសតី បាន្ ល្ុះបញ្ញច ងំនិ្ងសបញ្ញជ ក់ឱយលឃញីនូ្វការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងម្បកបលដ្ឋយ
ការលបតជ្ាចិត្តខពស់ របស់ថាន ក់ៃឹកនាមំ្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់កនុងលខត្ត កនុងរយៈលពលកន្លងរកបាន្លធវីឲ្យលខត្តកំពង់
ចារមាន្លស្វភ័ណ្ភាព និ្ងមាន្ការរកីចលម្រីន្លលីម្គប់វសិ័យ កាល យជាលខត្តស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលស្ផ្នកលសៃាកិចច
ខពស់។ 

លជាគជ័យទាងំអស់លន្ះ ពិត្ជាមាន្ចំស្ណ្កពីការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងអស់ពីកមាល ងំកាយចិត្ត របស់ថាន ក់
ៃឹកនាសំមាគរនារ ី និ្ងម្កុរចលនាន្រសតី ពិលសសលោកជំទាវម្បធ្លន្កិត្តិយសសមាគរនារលីខត្ត ម្ពរទាងំ
ការចូលររួោ៉ា ងសករម របស់សមាជិកាសមាគរនារទីាងំអស់ លហយីលជាគជ័យទាងំលន្ះបាន្ររួចំស្ណ្ក
ោ៉ា ងធំលធង ៃល់ការពម្ងឹងភាពរងឹមារំបស់គណ្បកស និ្ងការអភិវឌឍន៏្របស់លខត្តនិ្ងរូលដ្ឋា ន្។ ខំុ្សូរ
ស្ថលងអំណ្រគុណ្ចំលពាះគណ្ៈកមាម ធិការបកស ម្កុរម្បឹកាលខត្ត គណ្ៈអភិបាលលខត្ត ម្កុង ម្សុក ម្កុរម្បឹកា
ឃុ ំ ភរោិថាន ក់ៃឹកនា ំ សបបុរសជន្ ស្ៃលបាន្ឧបត្ារោគាមំ្ទទាងំថវកិា ស្វម រតី្និ្ងផ្តល់ឱកាស ម្ពរទាងំ            
ការជួយសម្រួលឱយន្រសតីម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់អាចរា៉ា ប់រង និ្ងសលម្រចបាន្លជាគជ័យ ម្គប់សករមភាពស្ៃលបកស  
រាជរដ្ឋា ភិបាលម្បគល់ជូន្។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

លបីរលំឹកលៅអតី្ត្កាល លយងីទាងំអស់គាន ពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាពខាល ងំណ្ឋស់ ចំលពាះសរិទធផ្លៃ៏ធំ
លធងស្ៃលគណ្បកស ក៏ៃូចជារាជរដ្ឋា ភិបាលលយងីទទួលបាន្រយៈលពល៤០ឆ្ន កំន្លងរកលន្ះ។ ម្បលទស
លយងីបាន្ស្ម្បកាល យ ពីម្បលទសរួយលពារលពញលៅលដ្ឋយសន្រងាគ រ វនិាសករម ការម្ពាត់្ម្បាស់ ទុកាលវទនា ការឈ៉ឺ
ចាប់លខាល ចផ្ារកទីបំផុ្ត្គាម ន្  និ្ងភាពឯលកាលៅលលីឆ្កអន្តរជាតិ្ លៅជាម្បលទសរួយស្ៃលមាន្សន្តិភាព 
សារិភាព សុវត្ាិភាព និ្ងការរកីចំលរនី្ម្គប់វសិ័យ ម្បជាជន្មាន្ជីវភាពធូរធ្លរជាលំដ្ឋប់ និ្ងមាន្ការទទួល
ស្វគ ល់ពីសហគរន៍្អន្តរជាតិ្។ កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ករពុជារកាបាន្នូ្វភាពលជាគជ័យកនុង
ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចច លដ្ឋយអាចរកាបាន្នូ្វកំលណី្ន្លសៃាកិចចខពស់ម្បស្ហល៧ %ជាប់ៗ គាន  ៃូចស្ៃលបាន្
លម្គាងទុក កនុងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្។ វសិ័យធំៗស្ៃលជាកាលមា៉ា សុីន្រុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច
ៃូចជាវសិ័យកាត់្លៃរ កសិករម លទសចរណ៍្ និ្ងសំណ្ង់លៅស្ត្បន្តលូត្ោស់លៅរុខជានិ្ចច។ លដ្ឋយស្វរ
លយងីសលម្រចបាន្នូ្វកំលណី្ន្ ៃ៏ខពស់លន្ះលទីបរាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្លទធភាពម្គប់ម្គាន់្ត្លរលីងម្បាក់លបៀវត្ស 
ៃល់រន្រន្តរីាជការ ម្គូបលម្ងៀន្ និ្ងកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធជាបន្តបនាទ ប់។ករពុជាបាន្ចាកលចញពីម្កុរម្បលទស
ស្ៃលមាន្ម្បាក់ចំណូ្លកម្រិត្ទាប លៅជាម្បលទសមាន្ម្បាក់ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប ម្ពរទាងំកំពុងម្បឹង
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ស្ម្បង លៃីរបកីាល យជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៣០ និ្ងជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់
លៅឆ្ន  ំ២០៥០។  

លដ្ឋយស្ៃក ការស្កទម្រង់សុីជលម្ៅ ម្គប់វសិ័យទទួលបាន្លទធផ្លលែម្បលសីរ។ ជាក់ស្សតង ការស្ក
ទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ការស្កទម្រង់រៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈ ការស្កទម្រង់ការអភិវឌឍតារ
ស្បបម្បជាធិបលត្យយលៅថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ងការស្កទម្រង់ការម្គប់ម្គងៃីធលី និ្ងនម្ពលឈ។ីល។កំពុងស្ត្លធវី       
ៃំលណី្រលៅរុខកនុងទិសលៅម្តឹ្រម្តូ្វ លហយីបាន្និ្ងកំពុងផ្តល់លទធផ្លគាប់ម្បលសីរ។ ការផ្តល់របបសន្តិសុខ
សងគរៃល់រន្រន្តីរាជការ ករមករ ន្លោជិក កំពុងទទួលបាន្ការគាមំ្ទោ៉ា ងខាល ងំ។ សរិទធផ្លទាងំលន្ះបាន្
ពម្ងឹងជំហររបស់គណ្បកសលយងីស្ថរលទៀត្ តាររយៈផ្លម្បលោជន៍្ ស្ៃលម្បជាជន្ទទួលបាន្កាន់្ស្ត្
លម្ចីន្លៃងីពីសន្តភិាព ការស្កទម្រង់ និ្ងកិចចអភិវឌឍ។ លន្ះគ៉ឺជាឱកាសស្ៃលមាន្ភាពអំលណ្ឋយផ្លលែ
បំផុ្ត្ ស្ៃលលយងីម្តូ្វចារឲ្យជាប់ និ្ងលចះលម្បីម្បាស់ឱកាសលន្ះលៃីរបៃីលណ្តី រជ័យជរនះ កនុងការលបាះលឆ្ន ត្
ឆ្ន ២ំ០២២ -២០២៣ខាង រុខលន្ះ។ 

 

អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

លទាះបីរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃឹកនាលំដ្ឋយសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន  មសន  ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង
អភិឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្រកីចលម្រីន្លលីម្គប់វសិ័យោ៉ា ងណ្ឋក៏លដ្ឋយ ក៏ពួកអតី្ត្គណ្បកសម្បឆ្ងំស្ៃលមាន្
សរ រងសជីាលរលកាល ងបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងប៉ាុន្ប៉ាងលធវីរៃាម្បោរផ្តួលរលំំរដ្ឋា ភិបាលម្សបចាប់តាររយៈបៃិវត្ត
ព៌ណ្ បងាចោចលសងគរ លឃាសនាបំលផ្លីសការពិត្ និ្ងបំលបា៉ា ងសភាពការណ៍្ លធវីឲ្យម្បជាពលរៃារួយ
ចំនួ្ន្មាន្ការម្សពិចម្សពិល និ្ងមាន្ការយល់ខុស ចំលពាះគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាល 
សករមភាពបទលលមីសម្ពហមទណ្ឌ  បទលលមីសលម្គឿងលញៀន្ ការជួញៃូររនុ្សស និ្ងបទលលមីសរួយចំនួ្ន្លទៀត្
ស្ៃលលៅស្ត្លកីត្មាន្ ជារួយនឹ្ងអម្តាលម្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្ ស្ៃលលៅស្ត្បន្តបំផ្កល ញអាយុជីវតិ្ម្បជាជន្ 
បំផ្កល ញម្ទពយសរបត្តិស្វធ្លរណ្ៈនិ្ងឯកជន្។ល។ ៃូលចនះលយងីលៅមាន្ឧបសគគ និ្ងបញ្ញា ម្បឈរជាលម្ចីន្
ស្ៃលម្តូ្វពិចារណ្ឋ និ្ងលបតជ្ាចិត្តលៃីរបដី្ឋក់លចញនូ្វវធិ្លន្ការអនុ្វត្តបន្ត សំលៅធ្លនានូ្វបាន្នូ្វសន្តិភាព 
ភាពសុខៃុរររនារបស់ម្បជាពលរៃាស្ៃលជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះកនុងការអភិវឌឍ។ 

ៃូលចនះចាប់ពីលពលលន្ះរហូត្លៅៃល់ការលបាះលឆ្ន ត្ឆ្ន ២ំ០២២- ២០២៣ ខាងរុខ គណ្បកសបាន្
និ្ងកំពុងម្បរូលផ្តុ ំលលីការងារៃឹកនាសំំខាន្់ៗ លៃីរបពីម្ងឹងសន្តិភាព សាិរភាពន្លោបាយ សន្តិសុខ និ្ង          
សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ សលម្រចឲ្យបាន្នូ្វកំលណី្ន្លសៃាកិចចខពស់  អនុ្វត្តករមវធីិស្កទម្រង់ចាបំាច់នានា
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លលីកករពស់គុណ្ភាព ម្បសិទធភាព នន្លសវាស្វធ្លរណ្ៈ ។ល។ ឲ្យមាន្លកាណ្ៈកាន់្
ស្ត្សុជំីលៅនិ្ងទទួលបាន្លទធផ្ល លៃីរបទីទួលបាន្នូ្វការលពញចិត្តពីសំណ្ឋក់ម្បជាពលរៃា និ្ងលធវីឲ្យគាត់្
បាន្យល់ចាស់ពីភាពអគតិ្និ្ងលបចិកលៃ៏ពិសពុល របស់គណ្បកសម្បឆ្ងំ។  ការងារលន្ះ ទារទារឲ្យ
លយងីខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងនិ្ងចុះរូលដ្ឋា ន្ជាប់ជាម្បចា ំលហយីខំុ្ក៏សូរសំណូ្រពរថាន ក់ៃឹកនាបំកស អាជ្ាធរលខត្ត 
និ្ងអងគភាពនានាបន្តការគាមំ្ទ សហការណ៍្និ្ងបងាលកាណ្ៈៃល់ថាន ក់ៃឹកនានំារ ី ម្ពរទាងំសមាជិកាទាងំ
អស់អាចបំលពញភារកិចចកនុងម្កបខ័ណ្ឌ សមាគរបាន្លែ លហយីខំុ្សូរសមាគរនារមី្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ម្តូ្វយក
ចិត្តទុកដ្ឋក់លលីការងារសនូលរួយចំនួ្ន្ៃូចខាងលម្ការ៖ 
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១. អនុ្វត្តឱយបាន្នូ្វទិសលៅការងារ របស់សមាគរនារ ី និ្ងគណ្ៈចលនាន្រសតី តាររយៈការពម្ងឹង
អងគការចាត់្តាងំ ពម្ងីកសមាជិកសមាគរនារ ីពម្ងឹងរលបៀបរបបលធវីការងារ ពម្ងឹង និ្ងស្ថរកាស្វម រតី្ស្វរគគីភាព 
ឯកភាពទសសន្ៈ លគាលជំហរន្លោបាយ សតិ្អាររមណ៍្ ឲ្យកាន់្ស្ត្រងឹមា។ំ 

២. រួយកិចចសហការលែនិ្ង ជារការបបរាយការណ៍្ជាម្បចា ំ ពម្ងឹងនិ្ងបលងាីន្ម្បសិទធភាពៃឹកនា ំ
លំដ្ឋប់ថាន ក់ម្គប់គណ្បកស  ម្កុរការងារន្លោបាយ គណ្ៈចលនារោជន្ ម្កុរចលនាន្រសតី ។ 

៣. កនុងលៅភាពសករមលធវីស្ៃលគរពម្ងឹងនិ្ងពម្ងីកទំនាក់ទំន្ងលែជារួយសបបុរសជន្ អងគការសមា
លខត្តនិ្ងស្ផ្នកពាក់ពន្ធ័ទាងំអស់។ 

៤. ពិលសសរៃា សនិទធជារួយម្បជាពលជិត្ម្តូ្វលស្វម ះម្ត្ង់ និ្ងរកាទំនាក់ទំន្ងនិ្ង ជារួយកមាល ងំគាមំ្ទ
បកស ចុះរូលដ្ឋា ន្ជាប់ជាម្បចា ំជួបម្បជំុជារួយបងបែូន្នារ ីលៃីរបអីប់រ ំផ្សពវផ្ាយ បំពាក់បំប៉ាន្ ពម្ងឹងសតិ្
អាររមណ៍្ន្លោបាយនិ្ងរកាលម្បៀបខាល ងំរបស់គណ្បកស ចិញ្ច ឹរចលនា និ្ងលធវីបចចុបបន្នភាពកមាល ងំន្រសតី កនុង
បកស កាត ប់ឲ្យបាន្ជាប់នូ្វត្ម្រូវការ របស់ម្បជាពលរៃា និ្ងររួគាន លដ្ឋះម្ស្វយឱយទាន់្លពលលវោនូ្វត្ម្រូវការ
ចាបំាច់របស់គាត្់។ 

៥. ជាតិ្លយងី ជាពិលសសរបស់ថនូរនថលលសចកតី រកាម្បនពណី្លែ និ្ងពម្ងឹងសីលធរ៌រស់លៅស្វែ ត្សែំ        
ការផ្តល់ត្នរលៃល់ន្រសតីនិ្ងការស្ថរកា ការពារកិត្តិយន្រសតី និ្ងររួចំស្ណ្កទប់ស្វា ត់្អំលពីពាោអាវា៉ា ស្ស អំលពី         
ហងឹា ការរលំោភ ការលសពលម្គឿងលញៀន្ លម្គឿងម្សវងឹ។ល។ 

៦. ររួភាព  និ្ងលទធភាពឲ្យន្រសតី ចូលជាជន្បាន្ផ្តល់អាទិលដ្ឋយស្វរ គណ្បកសម្ប កនុងវសិ័យន្លោបាយ 
និ្ងលធវីលសចកតីសលម្រចចិត្ត ៃូលចនះន្រសតីម្តូ្វពម្ងឹងសរត្ាភាពផ្កទ ល់ខលួន្ជាម្បចា ំទាងំស្ផ្នកជំនាញ និ្ងបលចចកលទស 
តាររយៈការបងាា ញសរត្ាភាព ម្បជាម្បិយភាព ម្បសិទធភាព នន្ការងារៃឹកនា ំនិ្ងចលនាឱយន្រសតីគាមំ្ទៃល់
ន្រសតីៃូចគាន  និ្ងម្តូ្វស្ត្ពម្ងឹងយន្តការ នន្ការម្គប់ម្គងធន្ធ្លន្រនុ្សស និ្ងការៃឹកនារំស់រលវកីលៃីរបផី្ល
ម្បលោជន៍្និ្ងលសចកតីម្តូ្វការ របស់ម្បជាពលរៃា ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ ពិលសសន្រសតី និ្ងកុមារ។ី 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនាលំខត្ត គណ្បកសលខត្ត ថាន ក់
ៃឹកនាសំ្វខាសមាគរនារនិី្ងម្កុរចលនាន្រសតី លខត្ត កំពង់ចារ សមាជិកាសមាគរម្ពរទាងំបងបែូន្នារទីាងំ
អស់ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង លះបង់ម្គប់ស្បបោ៉ា ង លៃីរបវីឌឍន្ភាពរបស់លខត្ត និ្ងសូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ 
ចំលពាះវត្តមាន្របស់លោកជំទាវ ឯកឧត្តរ លោកម្សីទាងំអស់ និ្ងសូរជូន្ពរ មាន្សុខភាពលែ លជាគជ័យ
ម្គប់ភារកិចច ជួបម្បទះនូ្វពុទធពរទាងំបួន្ម្បការ គ៉ឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ  ពុលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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២០. ម្តិសលំណ្ះសណំាលសមាគម្នារកីម្ពុជាលដ្ើម្បសីនតិភារនងិ
អភិវឌឍន៏សាខាលខតតតបងូឃមុ ំ

 
ម្តិសលំណ្ះសណំាល 

លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 
រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងរដ្ាសភា ព្រឹទធសភានិងអធិការកិចច 
ព្បធានសមាគម្នារកីម្ពុជាលដ្ើម្បសីនតិភារនងិអភិវឌឍន ៏

សាខាលខតតតបងូឃមុ ំ
ស្វោលខត្តត្បូងឃមុ ំ

នថៃច័ន្ទ ៥លកីត្ ស្ខរិគសិរ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព .ស២៥៦៣  
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-  ឯកឧត្តរ ជារ ច័ន្ទលស្វភ័ណ្ ម្បធ្លន្គណ្ៈកមាម ធិការគណ្បកសលខត្តនិ្ងជា អភិបាលនន្គណ្ៈអភិបាល
លខត្តត្បូងឃមុ ំនិ្ងលោកជំទាវ ! 
-  ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ជាសមាជិកគណ្អចិនន្រន្តយប៍កសលខត្ត សមាជិកម្កុរម្បឹកា 
អភិបាលរងលខត្ត អភិបាល អភិបាលរងម្សុក សមាជិកាម្កុរចលនាន្រសតី និ្ងស្វខាសមាគរនារ ីលខត្ត ត្បូង 
ឃមុ ំម្ពរទាងំលភ្ៀវកិត្តយសទាងំអស់ជាទីនឹ្ករលឹក! 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងនម្កស្លង ស្ៃលបាន្រកចូលររួកនុងសន្និបាត្បូក
សរុបលទធផ្លការងារឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ងលលីកទិសលៅអនុ្វត្តិបន្តឆ្ន  ំនិ្ងពិធីម្បកាសទទួលស្វគ ល់សមាសភាព
ថាន ក់ៃឹក នាសំ្វខាសមាគរនារកីរពុជាលៃីរបសីន្តិភាព និ្ងអភិវឌឍន៍្លខត្តត្បូងឃមុ ំស្ៃលលទីបស្កសម្រួល។ ពិធី
លន្ះម្បម្ពឹត្តលៅលៅលពលស្ៃលលយងីលទីបបាន្បញ្ច ប់ លដ្ឋយលជាគជ័យសន្និបាត្បូកសរុបលទធផ្លការងារឆ្ន ំ
២០១៩ និ្ងទិសលៅបន្តរបស់គណ្ចលនារោជន្ នន្គណ្កមាម ធិការកណ្ឋត ល គណ្បកសម្បជាជន្      
ករពុជា។ កនុងឱកាសលនាះសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ម្បធ្លន្គណ្បកស និ្ងសលរតច
វបុិលលសនាភកត ីសាយ ឈុ ំបាន្ស្ថលងនូ្វការលកាត្សរលសីរៃល ់គណ្ចលនា រោជន្ ស្ៃលបាន្បំលពញ
ភារកិចចទទួលបាន្លទធផ្លៃ៏ធំលធងលៃីរបជីាតិ្មាតិ្ភូរិ និ្ង មាន្អនុ្ស្វសន្៍ ៃឹកនាសំំខាន់្ៗជាលម្ចីន្ៃល់
អងគសន្និបាត្សម្មាប់យកលៅអនុ្វត្តលៅរូលដ្ឋា ន្។ ខំុ្សងឃរឹោ៉ា ងរុត្មាថំា គណ្ករមការស្វខាសមាគរ
នារ ី នឹ្ងខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងអស់ពីសរត្ាភាព កមាល ងំកាយ ចិត្ត ម្បាជ្ា ស្វម រតី្អនុ្វត្តឲ្យបាន្លជាគជ័យនូ្វទិស
លៅ ភារកិចចស្ៃលបាន្លលីកលៃងី លដ្ឋយបលងាីន្ស្វរគគីភាព ឯកភាព សហការគាន លែ និ្ងមាន្ទំនាក់ទំន្ង
ជិត្សនិត្ជារួយគណ្បកស អាជ្ាធរម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ នៃគូពាក់ព័ន្ធ ម្ពរទាងំម្បជាពលរៃា។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏វលិសសវសិ្វលលន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ ចំលពាះឯកឧត្តរ ម្បធ្លន្គណ្បកស
ម្បជាជន្ករពុជាលខត្ត  អភិបាលនន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដ ម្កុរការងារ និ្ងថាន ក់ៃឹកនាលំខត្តទាងំអស់ស្ៃលបាន្
យកចិត្តទុកដ្ឋក់និ្ងជួយឧបត្ារោ -គាមំ្ទ  ៃល់សករមភាពរបស់សមាគរនារ ី និ្ងម្កុរចលនាន្រសតីកន្លងរក 
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ម្ពរទាងំបាន្សម្រួលៃល់ការជួបជំុរបស់បងបែូន្នារលីខត្តនាលពលលន្ះ។ លន្ះគ៉ឺជាឱកាសរួយ ៃ៏លែម្បនព
ស្ៃលលយងីអាចស្ចករសំ្លកនូ្វព៌ត្មាន្បទពិលស្វធន៍្លែៗ កនុងការបំលពញភារកិចច និ្ងររួគាន លដ្ឋះម្ស្វយការម្បឈរ
នានាម្ពរទាងំការលបតជ្ាចិត្តលៃីរបឈីាន្លៅសលម្រចលជាគជ័យកនុងការលបាះលឆ្ន ត្លៅឆ្ន  ំ ២០២២- ២០២៣  
ខាងរុខលន្ះ។ 

 

ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ  លោក លោកម្សី ជាទីម្សឡាញ់រាប់អាន្ ! 

តាររយៈរតិ្ស្វវ គរន៍្របស់ឯកឧត្តរម្បធ្លន្គណ្កមាម ធិការបកសលខត្ត និ្ងរបាយការណ៍្របស់ស្វខា
សមាគរនារ ី និ្ងម្កុរចលនាន្រសតី បាន្ ល្ុះបញ្ញច ងំនិ្ងសបញ្ញជ ក់ ឱយលឃញីនូ្វការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង  ម្បកប
លដ្ឋយការលបតជ្ាចិត្តខពស់របស់ថាន ក់ៃឹកនាមំ្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ កនុងលខត្តកនុងរយៈលពលកន្លងរក បាន្លធវីឲ្យលខត្ត
ត្បូងឃមុមំាន្លស្វភ័ណ្ភាព និ្ងមាន្ការរកីចលម្រីន្លលីម្គប់វសិយ័កាល យជាលខត្តស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលលសៃា
កិចចខពស់។ 

លជាគជ័យទាងំអស់លន្ះ ពិត្ជាមាន្ចំស្ណ្កពីការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងអស់ពីកមាល ងំកាយចិត្ត របស់ថាន ក់
ៃឹកនាសំមាគរនារ ី និ្ងម្កុរចលនាន្រសតី ពិលសសលោកជំទាវម្បធ្លន្កិត្តិយសសមាគរនារលីខត្ត ម្ពរទាងំ
ការចូលររួោ៉ា ងសករមរបសស់មាជិកាសមាគរនារទីាងំអស់ លហយីលជាគជ័យទាងំលន្ះបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងធំ
លធងៃល់ការពម្ងឹងភាពរងឹមារំបស់គណ្បកស និ្ងការអភិវឌឍន៏្របស់លខត្តនិ្ងរូលដ្ឋា ន្។ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្
ចំលពាះគណ្ៈកមាម ធិការបកស ម្កុរម្បឹកាលខត្ត    គណ្ៈអភិបាលលខត្ត ម្កុង ម្សុក ម្កុរម្បឹកាឃុ ំភរោិថាន ក់
ៃឹកនា ំសបបុរសជន្ ស្ៃលបាន្ឧបត្ារោគាមំ្ទទាងំថវកិា ស្វម រតី្និ្ងផ្តល់ឱកាស ម្ពរទាងំការជួយសម្រួលឱយ
ន្រសតីម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់អាចរា៉ា ប់រង និ្ងសលម្រចបាន្លជាគជ័យ ម្គប់សករមភាពស្ៃលបកស  រាជរដ្ឋា ភិបាល
ម្បគល់ជូន្។ 

 

អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

លបីរលំឹកលៅអតី្ត្កាល លយងីទាងំអស់គាន ពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាពខាល ងំណ្ឋស់ចំលពាះសរិទធផ្លៃ៏ធំ
លធងស្ៃលគណ្បកស ក៏ៃូចជារាជរដ្ឋា ភិបាលលយងីទទួលបាន្រយៈលពល៤០ឆ្ន កំន្លងរកលន្ះ។ ម្បលទសករពុជា
បាន្ស្ម្បកាល យ ពីម្បលទសរួយលពារលពញលៅលដ្ឋយសន្រងាគ រ វនិាសករម ការម្ពាត់្ម្បាស់ ទុកាលវទនា ការឈ៉ឺ
ចាប់លខាល ចផ្ារកទីបំផុ្ត្គាម ន្  និ្ងភាពឯលកាលៅលលីឆ្កអន្តរជាតិ្ លៅជាម្បលទសរួយស្ៃលមាន្សន្តិភាព 
សាិរភាព សុវត្ាិភាព និ្ងការរកីចំលរនី្ម្គប់វសិ័យ ម្បជាជន្មាន្ជីវភាពធូរធ្លរជាលំដ្ឋប់ និ្ងមាន្ការទទួល
ស្វគ ល់ពីសហគរន៍្អន្តរជាតិ្។ កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ករពុជារកាបាន្នូ្វភាពលជាគជ័យកនុង
ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចច លដ្ឋយអាចរកាបាន្នូ្វកំលណី្ន្លសៃាកិចចខពសម់្បស្ហល ៧ ភាគរយ ជាប់ៗគាន ៃូច
ស្ៃលបាន្លម្គាងទុក កនុងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្។ វសិ័យធំៗស្ៃលជាកាលមា៉ា សុីន្រុញកំលណី្ន្
លសៃាកិចចៃូចជា វសិ័យកាត់្លៃរ កសិករម លទសចរណ៍្ និ្ងសណំ្ង់លៅស្ត្បន្តលូត្ោស់លៅរុខជានិ្ចច។ 
លដ្ឋយស្វរលយងីសលម្រចបាន្នូ្វកំលណី្ន្ ៃ៏ខពស់លន្ះលទីបផ្តល់លទធភាពឲ្យរាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្លទធភាព         
ត្លរលីងម្បាក់លបៀវត្ស ៃល់រន្រន្តីរាជការ ម្គូបលម្ងៀន្ និ្ងកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធជាបន្តបនាទ ប់។  
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ករពុជាបាន្ចាកលចញពីម្កុរម្បលទសស្ៃលមាន្ម្បាក់ចំណូ្លកម្រិត្ទាប លៅជាម្បលទសមាន្ម្បាក់
ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប ម្ពរទាងំកំពុងម្បឹងស្ម្បង លៃីរបកីាល យជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ខពស់
លៅឆ្ន ២ំ០៣០  និ្ងជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន  ំ២០៥០។  

លដ្ឋយស្ៃក ការស្កទម្រង់សុីជលម្ៅ ម្គប់វសិ័យទទួលបាន្លទធផ្លលែម្បលសីរ ៃូចស្ៃលបាន្លម្គាង
ទុក។ ជាក់ស្សតង ការស្កទម្រង់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ការស្កទម្រង់រៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈ ការស្ក
ទម្រង់ការអភិវឌឍតារស្បបម្បជាធិបលត្យយលៅថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ងការស្កទម្រង់ការម្គប់ម្គងៃីធលី និ្ងនម្ព
លឈ។ីល។ កំពុងស្ត្លធវីៃំលណី្រលៅរុខកនុងទិសលៅម្តឹ្រម្តូ្វ លហយីបាន្និ្ងកំពុងផ្តល់លទធផ្លគាប់ម្បលសីរ។ 
ការផ្តល់របបសន្តិសុខសងគរៃល់រន្រន្តីរាជការ ករមករ ន្លោជិកកំពុងទទួលបាន្ការគាមំ្ទោ៉ា ងខាល ងំ។ 
សរិទធផ្លទាងំលន្ះបាន្ពម្ងឹងជំហររបស់គណ្បកសលយងីស្ថរលទៀត្ តាររយៈផ្លម្បលោជន៍្ស្ៃលម្បជា
ជន្ទទួលបាន្កាន់្ស្ត្លម្ចីន្លៃងីពីសន្តិភាព ការស្កទម្រង់ និ្ងកិចចអភិវឌឍ។ លន្ះគ៉ឺជាឱកាសស្ៃលមាន្ភាព
អំលណ្ឋយផ្លលែបំផុ្ត្ ស្ៃលលយងីម្តូ្វចារឲ្យជាប់ និ្ងលចះលម្បីម្បាស់ឱកាសលន្ះលៃីរបៃីលណ្តី រជ័យជរនះ 
កនុងការលបាះលឆ្ន ត្ឆ្ន ២ំ០២២ រុខលន្ះ។២០២៣ខាង  
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

លទាះបីរាជរដ្ឋា ភិបាល ៃឹកនាលំដ្ឋយសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន  មសន  ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង
អភិឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្រកីចលម្រីន្លលីម្គប់វសិ័យោ៉ា ងណ្ឋក៏លដ្ឋយ ក៏ពួកអតី្ត្គណ្បកសម្បឆ្ងំ ស្ៃល មាន្ 
សរ រងសជីាលរលកាល ងបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងប៉ាុន្ប៉ាងលធវីរៃាម្បោរផ្តួលរលំំរដ្ឋា ភិបាលម្សបចាប់ តាររយៈ 
បៃិវត្តព៌ណ្បងាចោចលសងគរ លឃាសនាបំលផ្លីសការពិត្ និ្ងបំលបា៉ា ងសភាពការណ៍្លធវីឲ្យម្បជាពលរៃា 
រួយ ចំនួ្ន្តូ្ចមាន្ការម្សពិចម្សពិល និ្ងមាន្ការយល់ម្ចៃ ំ ចំលពាះគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា និ្ង            
រាជរដ្ឋា ភិបាល សករមភាពបទលលមីសម្ពហមទណ្ឌ  បទលលមីសលម្គឿងលញៀន្ ការជួញៃូររនុ្សស និ្ងបទលលមីស
រួយចំនួ្ន្លទៀត្ស្ៃលលៅស្ត្លកីត្មាន្ ជារួយនឹ្ងអម្តាលម្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្ស្ៃលលៅស្ត្បន្តបំផ្កល ញអាយុ
ជីវតិ្ម្បជាជន្ បំផ្កល ញម្ទពយសរបត្តិស្វធ្លរណ្ៈនិ្ងឯកជន្។ល។ ៃូលចនះលយងីលៅមាន្ ឧបសគគ និ្ង បញ្ញា
ម្បឈរជាលម្ចីន្ស្ៃលម្តូ្វពិចារណ្ឋ និ្ងលបតជ្ាចិត្តលៃីរបដី្ឋក់លចញនូ្វវធិ្លន្ការអនុ្វត្តបន្ត សំលៅធ្លនានូ្វ
បាន្នូ្វសុខសន្តិភាព ភាពសុខៃុរររនារបស់ម្បជាពលរៃាស្ៃលជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះកនុងការអភិវឌឍ។ 

ៃូលចនះចាប់ពីលពលលន្ះរហូត្លៅៃល់ការលបាះលឆ្ន ត្ឆ្ន ២ំ០២២- ២០២៣ ខាងរុខ គណ្បកសបាន្
និ្ងកំពុងម្បរូលផ្តុ ំលលីការងារៃឹកនាសំំខាន្់ៗ លៃីរបពីម្ងឹងសន្តិភាព សាិរភាពន្លោបាយ សន្តិសុខ និ្ង          
សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ សលម្រចឲ្យបាន្នូ្វកំលណី្ន្លសៃាកិចចខពស់  អនុ្វត្តករមវធីិស្កទម្រង់ចាបំាច់នានា
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លលីកករពស់គុណ្ភាព ម្បសិទធភាព នន្លសវាស្វធ្លរណ្ៈ ។ល។ ឲ្យមាន្លកាណ្ៈកាន់្
ស្ត្សុជំីលៅនិ្ងទទួលបាន្លទធផ្ល លៃីរបទីទួលបាន្នូ្វការលពញចិត្តពីសំណ្ឋក់ម្បជាពលរៃា និ្ងលធវីឲ្យគាត់្
បាន្យល់ចាស់ពីភាពអគតិ្និ្ងលបចិកលៃ៏ពិសពុល របស់គណ្បកសម្បឆ្ងំ។  ការងារលន្ះទារទារឲ្យ
លយងីខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងនិ្ងចុះរូលដ្ឋា ន្ជាប់ជាម្បចា ំលហយីខំុ្ក៏សូរសំណូ្រពរថាន ក់ៃឹកនាបំកស អាជ្ាធរលខត្ត 
និ្ងអងគភាពនានាបន្តការគាមំ្ទ សហការណ៍្និ្ងបងាលកាណ្ៈៃល់ថាន ក់ៃឹកនានំារ ី ម្ពរទាងំសមាជិកាទាងំ
អស់អាចបំលពញភារកិចចកនុងម្កបខ័ណ្ឌ សមាគរបាន្លែ លហយីខំុ្សូរសមាគរនារមី្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ម្តូ្វយក
ចិត្តទុកដ្ឋក់លលីការងារសនូលរួយចំនួ្ន្ៃូចខាងលម្ការ៖  
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១. រនិ្ងគណ្ចលនាន្រសតី តារគរនារ ីសមារ របស់ជ័យនូ្វទិសលៅការងាអនុ្វត្តឲ្យបាន្លជាគ យៈ   
ការពម្ងឹងអងគការចាត់្តាងំ ពម្ងីកសមាជិកសមាគរនារ ី ពម្ងឹងរលបៀបរបបលធវីការងារ ពម្ងឹង និ្ងស្ថរកា
ស្វម រតី្ស្វរគគីភាព ឯកភាពទសសន្ៈ លគាលជំហរន្លោបាយ សតិ្អាររមណ៍្ ឲ្យកាន់្ស្ត្រងឹមា។ំ 

២. រួយកិចចសហការលែនិ្ង ជាភាពៃឹកនា ំពម្ងឹងនិ្ងបលងាីន្ម្បសិទធ រការបបរាយការណ៍្ជាម្បចាំ
លំដ្ឋប់ថាន ក់ម្គប់គណ្បកស  ម្កុរការងារន្លោបាយ គណ្ៈចលនារោជន្ ម្កុរចលនាន្រសតី ។ 

៣. កនុងលៅភាពសករមលធវីស្ៃលគរម្ងីកទំនាក់ទំន្ងលែជារួយសបបុរសជន្ អងគការសមាពម្ងឹងនិ្ងព
កស្ផ្ននិ្ងលខត្ត ពាក់ពន្ធ័ទាងំអស់។ 

៤. ម្តូ្វ ពិលសរៃា សនិទធជារួយម្បជាពលជិត្លស្វម ះម្ត្ង់ និ្ងរកាទំនាក់ទំន្ងនិ្ង សជារួយកមាល ងំគាមំ្ទ
បកស ចុះរូលដ្ឋា ន្ជាប់ជាម្បចា ំជួបម្បជំុជារួយបងបែូន្នារ ីលៃីរបអីប់រ ំផ្សពវផ្ាយ បំពាក់បំប៉ាន្ ពម្ងឹងសតិ្
អាររមណ៍្ន្លោបាយនិ្ងរកាលម្បៀបខាល ងំរបស់គណ្បកស ចិញ្ច ឹរចលនានិ្ងលធវីបចចុបបន្នភាពកមាល ងំន្រសតី កនុង
បកស កាត ប់ឲ្យបាន្ជាប់នូ្វត្ម្រូវការ របស់ម្បជាពលរៃា និ្ងររួគាន លដ្ឋះម្ស្វយទាន់្លពលលវោនូ្វត្ម្រូវការ
ចាបំាច់របស់គាត្់។ 

៥. តិ្លយងី ជាពិលសសជារបស់ថនូរនថលពម្ងឹងសីលធរ៌រស់លៅស្វែ ត្សែំ រកាម្បនពណី្លែ និ្ងលសចកតី         
ការផ្តល់ត្នរលៃល់ន្រសតីនិ្ងការស្ថរកា ការពារកិត្តិយន្រសតី និ្ងររួចំស្ណ្កទប់ស្វា ត់្អំលពីពាោអាវា៉ា ស្ស អំលពី     
ហងឹា ការរលំោភ ការលសពលម្គឿងលញៀន្ លម្គឿងម្សវងឹ។ល។ 

៦. ររួលដ្ឋយស្វរ គណ្បកសម្បជាជន្បាន្ផ្តល់អាទិភាព  និ្ងលទធភាពឲ្យន្រសតីចូល កនុងវសិ័យន្លោបាយ 
និ្ងលធវីលសចកតីសលម្រចចិត្ត ៃូលចនះន្រសតីម្តូ្វពម្ងឹងសរត្ាភាពផ្កទ ល់ខលួន្ជាម្បចា ំទាងំស្ផ្នកជំនាញ និ្ងបលចចកលទស 
តាររយៈការបងាា ញសរត្ាភាព ម្បជាម្បិយភាព ម្បសិទធភាព នន្ការងារៃឹកនា ំនិ្ងចលនាឱយន្រសតីគាមំ្ទៃល់
ន្រសតីៃូចគាន  និ្ងម្តូ្វស្ត្ពម្ងឹងយន្តការ នន្ការម្គប់ម្គងធន្ធ្លន្រនុ្សស និ្ងការៃឹកនារំស់រលវកីលៃីរបផី្ល
ម្បលោជន៍្និ្ងលសចកតីម្តូ្វការ របស់ម្បជាពលរៃា ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ ពិលសសន្រសតី និ្ងកុមារ។ី 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនាលំខត្ត គណ្បកសលខត្ត ថាន ក់
ៃឹកនាសំ្វខាសមាគរនារនិី្ងម្កុរចលនាន្រសតី លខត្តត្បូងឃមុ ំ សមាជិកាសមាគរម្ពរទាងំបងបែូន្នារទីាងំ
អស់ស្ៃលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង លះបង់ម្គប់ស្បបោ៉ា ង លៃីរបវីឌឍន្ភាពរបស់លខត្ត និ្ងសូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ 
ចំលពាះវត្តមាន្របស់លោកជំទាវ ឯកឧត្តរ លោកម្សីទាងំអស់ និ្ងសូរជូន្ពរ មាន្សុខភាពលែ លជាគជ័យ
ម្គប់ភារកិចច ជួបម្បទះនូ្វពុទធពរទាងំបួន្ម្បការ គ៉ឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ  ពុលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី ។    
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២១. រធិីសលមាព ធអណ្តូ ងទឹកសាែ ត លៅលខតតសាេ យលរៀង 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 
រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
កនងុរិធីសលមាព ធដ្ឋក់ឲ្យលព្បើព្បាសជ់ាផ្ែូវការនូវអណ្តូ ងទឹកសាែ ត 

លៅឃុអំងគតាសូ ម្សុកស្វវ យម្ជំុ លខត្ដស្វវ យលរៀង 
នថៃទី៣០ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
-ឯកឧត្តរ ស្រ៉ាន្ វបុិល អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្តស្វវ យលរៀង 
-លោកជំទាវ ៃួង វណ្ឋណ  និ្ងលោកជំទាវ ឈុន្ ស្វររឹ តំ្ណ្ឋងរាន្រសដរណ្ឌ លស្វវ យលរៀង 
-លោក អាងំ ពីទូរយ ម្បធ្លន្អងគការកូៃូស្ខមរលៅម្បលទសបារាងំ 
-លោក លោកម្សីតំ្ណ្ឋងស្វា ន្ទូត្បារាងំម្បចាមំ្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 
-ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវជាតិ្ និ្ងអន្ដរជាតិ្  
-លោក លោកម្សីថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងតំ្ណ្ឋងរន្ទីរអងគភាពនានា អភិបាល អភិបាលរងម្សុក និ្ងរន្រន្ដី
រាជការលៅកនុងលខត្ដស្វវ យលរៀង 
-លោកោយ លោកតា និ្ងកមួយៗជាទីម្សឡាញ់! 
នថៃលន្ះខំុ្មាន្លសចកដីរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជារួយឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ លោកម្ស ីអស់លោក 

រន្រន្ដីរាជការកនុងពិធីសលមាព ធដ្ឋក់ឲ្យលម្បីម្បាស់ជាផ្លូវការនូ្វអណ្តូ ងទឹកស្វែ ត្ចំនួ្ន្ ១១ ស្ៃលអងគការកូៃូស្ខមរ
លៅម្បលទសបារាងំបាន្ជីក និ្ងៃំលណី្រការ សម្មាប់បលម្រីៃល់លសចកតីម្តូ្វការរបស់ម្បជាពលរៃាលៅលខត្ត
ស្វវ យលរៀង ជាពិលសសលៅឃុអំងគតាសូ ឃុសំ្វវ យោ និ្ងឃុតំាសួស ម្សុកស្វវ យម្ជំុលយងីនាលពលលន្ះ។ 

អងគពិធីលន្ះម្បម្ពឹត្ដលៅ ចំលពលស្ៃលម្បលទសករពុជាកំពុងជួបលម្គាះរាងំសៃួត្ លហយីលខត្ដស្វវ យលរៀង
របស់លយងីកំពុងជួបម្បទះបញ្ញា ខវះខាត្ទឹកស្វែ ត្លៃីរបលីម្បីម្បាស់ ស្ៃលជាត្ម្រូវការចាបំាច់របស់ជីវភាពរស់
លៅ ម្បចានំថៃ។ 

ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរ ចំលពាះការខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង របស់អងគការកូៃូស្ខមរស្ៃលមាន្លោក អាងំ ពីទូរយជា
ម្បធ្លន្ ររួជារួយសបបុរសជន្ទាងំឡាយ ស្ៃលបាន្បរចិាច កធន្ធ្លន្ សម្មាប់ការស្វងសង់ អណ្តូ ងទឹក 
សម្មាប់បលម្រីៃល់ម្បជាពលរៃារូលដ្ឋា ន្លៅទីលន្ះ។ ជំនួ្យលន្ះពិត្ជាមាន្ស្វរៈសំខាន់្ោ៉ា ងខាល ងំ កនុងស្វា ន្ភាព
បចចុបបន្ន។  លន្ះគ៉ឺជាសកាីភាពរួយស្ៃលបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ពីស្វរគគីភាព និ្ងស្វម រតី្ស្ចករសំ្លក របស់
សបបុរសជន្ ស្ៃលមាន្លៃីរកំលណី្ត្ជាស្ខមរ លទាះលៅម្បលទសបារាងំ ស្ៃលមាន្ចមាៃ យរាប់ពាន់្គីៃូស្រ៉ាម្ត្ពី
ករពុជា ក៏បងបែូន្លយងីចង់ចូលររួជារួយរាជរដ្ឋា ភិបាល សំលៅលធវីជួយកនុងវសិ័យសងគរ និ្ងរនុ្សសធរ៌ ររួ
ចំស្ណ្កៃល់ការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក និ្ងជម្រុញការអភិវឌឍន៍្ ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព និ្ងសរភាព។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 
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រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយ សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន្ ស្សន្ ស្ត្ងស្ត្យក
ចិត្តទុកដ្ឋក់ៃល់ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្វែ ត្ លៃីរបបីលម្រីៃល់ត្ម្រូវការចាបំាច់ម្បចានំថៃរបស់ម្បជាជន្។ ម្បព័ន្ធ ផ្គត់្
ផ្គង់ទឹកស្វែ ត្បាន្ម្តូ្វស្វងសង់លៅរាជធ្លនី្ និ្ងម្គប់ទីររួលខត្ត ម្កុងកនុងម្បលទសករពុជា។ លទាះជាោ៉ា ងលន្ះកតី 
លៅតាររូលដ្ឋា ន្ជាលម្ចីន្ ជាពិលសសតារជន្បទ ការផ្គត់្ផ្គង់ទឹកស្វែ ត្លៅមាន្កំរតិ្លៅលៃយី។  

ៃូលចនះ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ និ្ងអបអរស្វទរៃល់ សករមភាពផ្តល់អណ្តូ ងទឹក
ស្បបលន្ះ និ្ងសូរអំពាវនាវៃល់សបបុរសជន្លរតាត ជួយផ្តល់អណ្តូ ងទឹកបស្ន្ារលទៀត្តារស្ៃលអាចលធវីបាន្ 
លៅតំ្បន់្ដ្ឋច់ម្សោ៉ា លលផ្សងៗលទៀត្។ 

ខំុ្សូរល ល្ៀត្ឱកាសលន្ះ ទាញការចាប់អាររមណ៍្របស់ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ លោកោយ លោកតា 
លោក លោកម្សី កមួយៗទាងំអស់ថាឆ្ន លំន្ះ ម្បលទសលយងីអាចនឹ្ងជួបម្បទះការរាងំសៃួត្ ស្ៃលអូសបនាល យ 
ៃូលចនះសូរលយងីទាងំអស់គាន លរតាត ជួយស្ថរកាម្បភពទឹក ររួទាងំទឹកលម្ការៃីផ្ង។ 

ការងារលន្ះត្ម្រូវឲ្យលយងីទាងំអស់គាន  ទាងំរន្រន្ដីរាជការ ស្ៃលបលម្រីការលៅតារម្គប់រន្ទីរស្វា ប័ន្ 
លោធ្ល ន្គរបាល កងរាជអាវុធហត្ា លោកោយ លោកតា កមួយៗទាងំអស់ម្តូ្វម្តូ្វបលងាីន្ការម្បុងម្បយត័្ន 
និ្ងបន្ដម្បនពណី្ ជួយលដ្ឋះទុកាធុរៈគាន  លៅវញិលៅរក លៃីរបលីដ្ឋះម្ស្វយកងវះទឹកជាពិលសសទឹកស្វែ ត្។  

ជាថមីរដងលទៀត្ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ចំលពាះអងគការកូៃូស្ខមរ លៅម្បលទសបារាងំ ម្ពរទាងំការររួ
ចំស្ណ្ករបស់សបបុរសជន្ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ររួចំស្ណ្ក ឧបត្ារោកនុងការកស្វងអណ្តូ ងទឹក លៅលខត្ដស្វវ យ
លរៀងលយងីលន្ះ និ្ងសូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ចំលពាះលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ចូលររួកនុងពិធីសលមាព ធ
ដ្ឋក់ឱយលម្បីម្បាស់អណ្តូ ងទឹកស្វែ ត្ទាងំ១១ លៅលពលលន្ះ ។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរម្បលគន្ពរៃល់ម្ពះសងឃ និ្ងជូន្ពរៃល់លោកោយ លោកតា ឯកឧត្ដរ លោក
ជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី ទាងំអស់ សូរទទួលបាន្នូ្វពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ        
ពលៈ និ្ងសូរម្បកបស្ត្លសចកដីសុខ និ្ងជ័យជំន្ះម្គប់ម្បការ ។ 

ខំុ្សូរម្បកាសសលមាព ធដ្ឋក់ឲ្យលម្បីម្បាស់ជាផ្លូវការ អណ្តូ ងទឹកស្វែ ត្ទាងំ១១ សម្មាប់បលម្រីៃល់
ម្បជាពលរៃារូលដ្ឋា ន្ ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ ។ 
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២២. រិធពី្បកាសលសចកតីសលព្ម្ចព្កមុ្ការងារថាន ក់ជាតចិុះម្ូលដ្ឋា នលម ី
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវ កិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនត ី
ព្កសងួទំនាក់ទំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

មលែងកនងុកិចចព្បជុពំ្បកាសលសចកតីសលព្ម្ចព្កុម្ការងារថាន ក់ជាតិលមី និងបនតការងារ
សព្មាប់ព្កុម្ការងារនតីិកាលទី៦ ននរដ្ាសភា របសព់្កុម្ការងារថាន ក់ជាតិចុះម្ូលដ្ឋា ន

លដ្ើម្បពី្តួតរិនិតយ និងគាពំ្ទការអនុវតត 
កម្មវិធីនលោបាយ និងយទុធសាន្តសតចតុលកាណ្របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 

ម្កុងស្វវ យលរៀង លខត្តស្វវ យលរៀង  
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• ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ អនុ្ម្បធ្លន្ និ្ងសមាជិកម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្! 
• ឯកឧត្តរ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 
 កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា កនុងនារសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃា 
រន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា កនុងនារម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ ចុះរូលដ្ឋា ន្លៃីរបតីារដ្ឋន្ ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ង
គាមំ្ទការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លៅ
លខត្តស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វកតីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ជួបជារួយឯកឧត្តរ 
លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ស្ៃលជាម្កុរការងារបាន្អលញ្ជ ីញចូលររួកនុងកិចចម្បជំុនាលពលលន្ះ។  
 ភិបាលចំលពលស្ៃលរាជរដ្ឋាកិចចម្បជំុលន្ះលធវីលៃងី  អណ្ត្តិថមីលន្ះបាន្បលងាីត្ម្កុរការងារថមី តារ           
លសចកតីសលម្រចលលខ៤០ សសរ ចុះនថៃទី ៦ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពីការបលងាីត្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះ
រូលដ្ឋា ន្លៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងគាមំ្ទការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី 
៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លដ្ឋយមាន្ការស្កសម្រួលសមាសភាពខលះ។ ៃូលចនះ លយងីជួបជំុគាន នថៃលន្ះលៃីរបចីាប់
លផ្តីរការងារថមី លដ្ឋយបន្តការអនុ្វត្តការងារចាស់ និ្ងឈរលលីរូលដ្ឋា ន្លជាគជ័យពីអណ្ត្តិរុន្។ 
 ចំលពាះឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីស្ៃល សូរលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះខំុ្ បាន្ចុះផ្កទ ល់
តាររូលដ្ឋា ន្ និ្ងបាន្យកអស់ពីស្វម រតី្ កមាល ងំកាយចិត្តកនុងការបំលពញភារកិចច និ្ងជួយគាមំ្ទោ៉ា ងសករម
ម្គប់សករមភាព ររួចំស្ណ្កតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាល
ទី ៤ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងររួចំស្ណ្កជួយលខត្តស្វវ យលរៀងទទួលបាន្លជាគជ័យ រាល់ភារកិចចជាបន្ត
បនាទ ប់ ពិលសសការធ្លនាសាិរភាពន្លោបាយ សន្តិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃលបាន្បងា        
លកាណ្ៈងាយម្សួល ៃល់ការអភិវឌឍលលីម្គប់វសិ័យ។ 
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ឯកឧត្តរ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 
រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ដ្ឋក់លចញ នូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ង 

ម្បសិទធភាព ស្ៃលមាន្បួន្ៃំណ្ឋក់កាល។លដ្ឋយស្ៃក រាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភាបាន្ក្បកាស
ដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ ផ្ដលជារធបៀបវារៈធគ្នលនធយបាយសក្មាប់ដឹកនា ំ
ក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍក្បធទសជាតិ្ សក្មាប់រយៈធ ល៥ឆ្ន ជំាបនតធទៀត្។ យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី
៤ មាន្អភិបាលកិចចលែជាសនូល និ្ងមាន្រំុបួន្គ៉ឺ ១) ការអភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស ២) ការលធវីពិពិធករម
លសៃាកិចច ៣) ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យឯកជន្ និ្ងការងារ និ្ង ៤) ការអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព និ្ងបរោិប័ន្ន។ 
យុទធស្វន្រសតថមីលន្ះបាន្ពម្ងីកវសិ្វលភាព សម្រិត្សម្មាងំបស្ន្ារ និ្ងលធវីអាទិភាពវូបនី្យករមរំុនី្រួយៗ នន្
ចតុ្លកាណ្យុទធស្វន្រសតទាងំ៤ ម្ពរទាងំស្កលរែរលបៀបវារៈ លគាលន្លោបាយ និ្ងយន្តការអនុ្វត្តរួយចំនួ្ន្
ឲ្យកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរលៃងី ធដើមបើកស្វងរូលដ្ឋា ន្ម្គឹះចាបំាច់ទាងំឡាយ កនុងចកាុវសិ័យស្ម្បកាល យឋាន្ៈរបស់
ម្បលទសករពុជា ពីម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប លៅជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ខពស់លៅ
ឆ្ន ២ំ០៣០  ម្ពរទាងំនាមំ្បលទសជាតិ្លយងី លឆ្ព ះលៅកាន់្ឋាន្ៈជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៥០
ខាងរុខ។  

លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្
ជាតិ្ ២០១៤ -យុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ២០១៩ស្ផ្ន្ការនឹ្ងបញ្ច ប់ និ្ងលទីប២០១៨ ស្ៃល-២០២៣  
ស្ៃលនឹ្ងម្តូ្វអនុ្រ័ត្កនុងឆ្ន លំន្ះ លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លដ្ឋយមាន្កំណ្ត់្នូ្វ
អាទិភាព សូចនាករ និ្ងម្កបខ័ណ្ឌ លពលលវោចាស់ោស់ សម្មាប់អនុ្វត្ត និ្ងយន្តការសម្មាប់តារដ្ឋន្ 
ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលស្ផ្ែកលលីកលទធផ្លការងារ ម្ពរទាងំមាន្កំណ្ត់្ការទទួលខុសម្តូ្វរបស់ ម្កសួង
ស្វា ប័ន្ ទទួលលៃីរបី នី្រួយៗវសិ័យឬ រំុតារលៅ បាន្លជាគជ័យលៅតារស្ផ្ន្ការ។ លលីសពីលន្ះលទៀត្         
រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាន្លម្ត្ៀរលកាណ្ៈជាលម្សច លៃីរបលីធវីកំស្ណ្ទម្រង់នានា កនុងលគាលបំណ្ងពម្ងឹងសរត្ាភាព  
រន្រន្តរីាជការសុីវលិ និ្ងវសិ័យឯកជន្ លៃីរបទីទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញជាអតិ្បរមិា ពីការលធវីសមាហរណ្ករម
លសៃាកិចចរបស់ករពុជា លៅកនុងសហគរលសៃាកិចចអាស្វ ន្ កនុងតំ្បន់្លផ្សងលទៀត្ និ្ងកនុងសកលលោក។ 
ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ក៏មាន្សងគតិ្ភាពផ្ងស្ៃរ ជារួយនឹ្ងឯកស្វរលគាលន្លោបាយ តារ      
វសិ័យៃ៏នទលទៀត្ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ៃូលចនះយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ គ៉ឺជាឯកស្វរលគាល 
និ្ងរគគុលទទសក៍ចាស់ោស់ សម្មាប់ត្ស្ម្រត្ម្រង់សករមភាពរបស់ម្គប់តួ្អងគអភិវឌឍន៍្ទាងំអស់ កនុងលគាល
លៅបន្ត និ្ងពម្ងឹងកិចចអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព សម្មាប់រយៈលពលស្វងសំលៅជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច 
បន្តបលងាីត្ការងារ ស្បងស្ចកផ្ល នន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចម្បកបលដ្ឋយសរធរ៌ និ្ងធ្លនាឱយបាន្នូ្វម្បសិទធភាព
នន្ស្វា ប័ន្ស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងការម្គប់ម្គងធន្ធ្លន្ម្គប់ម្បលភទរបស់ជាតិ្ ។ 

ៃូលចនះម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្លយងីពិត្ជាមាន្តួ្នាទីោ៉ា ងសំខាន់្ លៃីរបចុីះម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងគាមំ្ទ     
ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ការងារចុះរូលដ្ឋា ន្របស់លយងីមាន្ស្វរៈសំខាន់្ណ្ឋស់ លម្ពាះតាររយៈលបសកករមចុះរូលដ្ឋា ន្ 
លយងីទទួលបាន្៖ 
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ទី១. ការពម្ងឹងការងារ និ្ងបទពិលស្វធន៍្លរៀងៗខលួន្។  
ទី២. និ្ង លសៃាកិចច សន្តិសុខ លៅរូលដ្ឋា ន្ខាងស្សតងចាស់ពីស្វា ន្ភាពជាក់ការយល់ៃឹងកាន់្ស្ត្

ឱកាសបាន្ស្វកសួរសុខទុការបស់ម្បជាពលរៃា លៅថាន ក់រូលដ្ឋា ន្ ស្សវងយល់ពីសរិទធិផ្ល និ្ងភាពអសករម
របស់រន្រន្តី និ្ងយល់ពីត្ម្រូវការចាបំាច់ សម្មាប់លលីកលៃងីរកលដ្ឋះម្ស្វយថាន ក់ជាតិ្។ 

ទី៣. ឲ្យម្ជាបពីលគាលន្លោបាយ ម្បជាជន្ទាន់្លពលលវោពន្យល់រន្រន្តីថាន ក់រូលដ្ឋា ន្ និ្ងលទធភាព  
និ្ងយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្សុីជលម្ៅ។ 

ទី៤. ពិសពុលរអកុសល និ្ងពីការលឃាសនាវាយបកលទធភាព បស់ម្កុរម្បឆ្ងំ និ្ងលទធភាពពន្យល់
បកម្ស្វយចរៃល់ និ្ងភាពម្សពិចម្សពិល របស់ម្បជាពលរៃាលយងី និ្ងស្កទសសន្ៈខុស្គងរបស់គាត់្។ 

ទី៥. និ្ងម្បជាជន្ លៅតាររូលដ្ឋា ន្ លម្ពាះ រាជរដ្ឋា ភិបាលរវាងភាពជិត្សនិទធការបលងាីន្ តួ្នាទីរបស់        
រន្រន្តលីយងីគ៉ឺបំលរមី្បជាជន្។ 

   
ឯកឧត្តរ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 

តាររយៈរបាយការណ៍្របស់ឯកឧត្តរ ស្រ៉ាន្ វបុិល អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ង
តំ្ណ្ឋងម្កុរការងារតារម្សុក ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ទាងំអស់ 
ស្ៃលបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់បំលពញការងារចុះរូលដ្ឋា ន្ ជាពិលសសការចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងលវទិកា        
ស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃលលយងីបាន្លធវី លៅម្គប់ម្សុក និ្ងលៅតារឃុ ំសងាា ត់្រួយចំនួ្ន្ធំកនុងលខត្ត។ 

ខំុ្បាន្កត់្សមាគ ល់ថា កនុងលវទិកាទាងំលនាះ ម្បជាពលរៃាបាន្ចូលររួោ៉ា ងកុះករ និ្ងបាន្លលីកជា
របាយការណ៍្ សំណួ្រ និ្ងសំណូ្រពរជាលម្ចីន្ ស្ៃលលធវីឲ្យម្កុរការងារលយងីបាន្យល់កាន់្ស្ត្ចាស់ ពី
សភាពការណ៍្ជាក់ស្សតងលៅតាររូលន្ដ្ឋា ន្។ ចំស្ណ្កម្កុរការងារ និ្ងអាជ្ាធររូលដ្ឋា ន្ និ្ងអងគភាពពាក់
ព័ន្ធបាន្សហការគាន បកម្ស្វយ និ្ងល ល្ីយលៅនឹ្ងសំណួ្រជាលម្ចីន្ របស់ម្បជាពលរៃាលយងី ស្ៃលលធវីឲ្យពួក
គាត់្កាន់្ស្ត្យល់ចាស់ ពីលគាលន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកាន់្ស្ត្មាន្ទំនុ្កចិត្តលលីលយងី។  

ស្ត្លៅមាន្សំណូ្រពររួយចំនួ្ន្ ស្ៃលលយងីពិត្ជារិន្អាចលដ្ឋះម្ស្វយបាន្ កនុងលពលខលីបាន្លៃយី 
ស្ៃលទារទារឲ្យលយងីបន្តលលីកលៃងីលៅស្ផ្នកពាក់ព័ន្ធលផ្សងលទៀត្។ រា៉ាងលទៀត្ មាន្សំណូ្រពរខលះ លយងី
គាម ន្លទធភាពលដ្ឋះម្ស្វយបាន្លទ ៃូចជាសំណូ្រពរស្ៃលមាន្ទំហធំំលធងលពក ស្ៃលត្ម្រូវឲ្យមាន្ថវកិា
លម្ចីន្ និ្ងបញ្ញា រួយចំនួ្ន្ស្ៃលពាក់ព័ន្ធនឹ្ងចាប់ ឬពាក់ព័ន្ធនឹ្ងតុ្ោការជាលៃីរ។ 

លៃីរបបីន្តការតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្តំ្ណ្ឋក់កាលទី៤ របស់រដ្ឋា ភិបាលអណ្ត្តិ
ទី៦ នន្រៃាសភា ម្កុរការងារលយងីម្តូ្វម្បឹងស្ម្បងររួគាន បំលពញកិចចការសំខាន់្ៗ រួយចំនួ្ន្ៃូចខាងលម្ការ៖ 

ទី១) ម្តូ្វពម្ងឹងការងារ លដ្ឋយស្វរគគីភាពភាពឲ្យបាន្សែិត្ររួត្ កនុងម្កុរការងារ លដ្ឋយលធវីការ និ្ង
ពិភាកាគាន ជាសរូហភាព ឬជាម្កុរ លៃីរបរីរួគាន លដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា  និ្ងសំណួ្រស្ៃលម្បជាពលរៃាលលីកលៃងី
ស្ផ្ែកលលចីាប់ និ្ងការពិត្។ កនុងករណី្រិន្អាចលដ្ឋះម្ស្វយបាន្ម្តូ្វរាយការណ៍្រកថាន ក់លលី។ 

ទី២) ម្តូ្វមាន្កិរោិមាោទសុភាពរាបស្វរ ទន់្ភលន់្ រសួរាយ រាក់ទាក់ លចះលគារព ម្សឡាញ់ម្បជាជន្ 
ស្វគ ល់ចាស់ ស្វគ ល់ទំុ។ លជៀសវាងដ្ឋច់ខាត្នូ្វការម្បម្ពឹត្តទលងវីរិន្ម្តឹ្រម្តូ្វ ៃូចជាល ម្ីង វាយឬក និ្ោយសតី
ខវះសុជីវធរ៌ និ្ងម្បម្ពឹត្តអំលពីស្ៃលបំពាន្ៃល់សិទធ និ្ងផ្លម្បលោជន៍្របស់រន្រន្តីរូលដ្ឋា ន្ និ្ងម្បជាជន្។ 
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ទី៣) ម្តូ្វបន្តអនុ្វត្តឲ្យលជាគជ័យ នូ្វករមវធីិន្លោបាយ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិលសសយុទធស្វន្រសត
ចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លធវីកំស្ណ្ទម្រង់សុីជលម្ៅ កាត់្បន្ាយភាពអសករម របស់ថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងរន្រន្តី 
លដ្ឋយបន្តការអនុ្វត្តតារទិសលស្វល ក " ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្" ។  

ទី៤) ម្តូ្វជួបម្បាម្ស័យទាក់ទង លដ្ឋយផ្កទ ល់ជារួយម្បជាជន្លៅរូលដ្ឋា ន្ លដ្ឋយកាត ប់ឲ្យបាន្
ចាស់ោស់រាល់សំណូ្រពរ ឬសគល់នន្បញ្ញា  ការម្បឈរ និ្ងការលំបាករបស់ម្បជាជន្ទូលៅ និ្ងរះិរក
ម្គប់រលធាបាយជួយសម្រួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយ ឲ្យបាន្ទាន់្លពលលវោម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព លៃីរបផី្តល់
ភាពកក់លៅត  និ្ងការលជឿរជាក់លលីរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ទី៥) ម្តូ្វតារដ្ឋន្ស្វត ប់ម្បស្វសន្៍ សុន្ទរកថារបស់ថាន ក់ៃឹកនាជំាន់្ខពស់ ពិលសសសលរតចលត្លជា 
នាយករៃារន្រន្តី លៃីរបលីធវីជាទុន្ចំលណ្ះៃឹង និ្ងលធវីជារូលដ្ឋា ន្ លៃីរបលី ល្ីយបំភល៉ឺៃល់ម្បជាពលរៃា និ្ងលធវី
ម្បតិ្ករមរហ័សវាយបកភាល រៗ រាល់ឧបាយកលញុះញង់ លបាកបលញ្ញឆ ត្របស់ម្កុរម្បឆ្ងំ។ 

ទី៦) ម្តូ្វផ្សពវផ្ាយអំពីសរិទធិផ្ល និ្ងស្វន នៃរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងថាន ក់ៃឹកនា ំជាពិលសសថាន ក់
ៃឹកនាកំំពូលៗ ររួមាន្សលរតចនាយករៃារន្រន្តី ឧបនាយករៃារន្រន្តី និ្ងរៃារន្រន្តីនានា កនុងវសិ័យន្លោបាយ 
ការទូត្ ទំនាក់ទំន្ងអន្តរជាតិ្ លសៃាកិចច សងគរកិចច និ្ងការងារកំស្ណ្ទម្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិលសស
កំស្ណ្ទម្រង់វរិជឈការ និ្ងវសិហរជឈការ។ 

ទី៧) ម្តូ្វបលងាីន្ចំលណ្ះ ស្ផ្នកបលចចកវទីាព័ត៌្មាន្ IT ជាពិលសសម្តូ្វលចះលម្បីរលធាបាយបណ្ឋត ញ
សងគរលដ្ឋយម្បុងម្បយត័្ន និ្ងលដ្ឋយការម្តិ្ះរះិពិចារណ្ឋលដ្ឋយស្វរបចចុបបន្នលន្ះ ការលម្បីម្បាស់ទំនាក់ទំន្ង
តារ Facebook, Email, Line, WhatsApp និ្ង Telegram ជាលៃីរ ស្ៃលសុទធសឹងជារលធាបាយទំនាក់
ទំន្ង កំពុងលពញនិ្យរ និ្ងឆ្ប់រហ័ស។ ម្តូ្វជួយស្ចករសំ្លកសករមភាពរបស់ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្លយងី ក៏
ៃូចជាសករមភាពរបស់សលរតចលត្លជា តារ Facebook ឱយបាន្លម្ចីន្បំផុ្ត្ៃូចស្ៃលអាចលធវីបាន្។ និ្ងម្តូ្វ
ត្បត្ ជា Comment លៅពន្យល់ពួកម្ជុលនិ្យរ ស្ៃលស្ត្ងស្ត្វាយម្បោររាជរដ្ឋា ភិបាលឱយទាន់្លពល។ 
 កឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីរម្បសិទធពរជូន្ ឯជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូ កនុងអងគពិធីទាងំរូលសូរ
សលម្រចបាន្នូ្វលជាគជ័យថមីៗស្ថរលទៀត្ ជារួយនឹ្ងពុទធពរបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកំុបីលឃលៀង
ឃាល ត្លៃយី។  
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២៣. កិចចព្បជុំបកូសរបុព្កមុ្ការងារថាន ក់ជាតិចុះម្ូលដ្ឋា ន 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវ កិតតសិងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនត ី
ព្កសងួទំនាក់ទំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 

មលែងកនងុកិចចព្បជុំបកូសរបុព្កុម្ការងារថាន ក់ជាតិចុះម្ូលដ្ឋា នលដ្ើម្បពី្តួតរិនតិយ  
និងគាពំ្ទការអនុវតតកម្មវិធីនលោបាយ និងយទុធសាន្តសតចតុលកាណ្ 

របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 
ម្កុងស្វវ យលរៀង លខត្តស្វវ យលរៀង  
នថៃទី១១ ស្ខ កញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៩ 
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• ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ អនុ្ម្បធ្លន្ និ្ងសមាជិកម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្! 
• ឯកឧត្តរ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 
 បតី្លត្លជាករពុជា កនុងនារសលរតចអគគរោលសនាកនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល  ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី 
នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា កនុងនារម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ ចុះរូលដ្ឋា ន្លៃីរបតីារដ្ឋន្ ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យនិ្ងគាមំ្ទ
ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លៅលខត្ត
ស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វកតីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ជួបជារួយឯកឧត្តរ 
លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ស្ៃលជាម្កុរការងារបាន្អលញ្ជ ីញចូលររួកនុងកិចចម្បជំុនាលពលលន្ះ។  
 លម្កាយពីរាជរដ្ឋា ភិបាល  អណ្ត្តិថមីលន្ះបាន្បលងាីត្ម្កុរការងារថមី តារលសចកតីសលម្រចលលខ៤០ 
សសរ ចុះនថៃទី ៦ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ សតីពីការបលងាីត្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះរូលដ្ឋា ន្ លៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ
និ្ងគាមំ្ទការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
លដ្ឋយមាន្ការស្កសម្រួលសមាសភាពខលះរក លយងីជួបជំុគាន នថៃលន្ះលៃីរបបូីកសរុបការងារស្ៃលបាន្បំលពញ
កន្លងរក។ 
 ចំលពាះឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ស្ៃល សូរលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះខំុ្ បាន្ចុះផ្កទ ល់
តាររូលដ្ឋា ន្ និ្ងបាន្យកអស់ពីស្វម រតី្ កមាល ងំកាយចិត្តកនុងការបំលពញភារកិចច និ្ងជួយគាមំ្ទោ៉ា ងសករម
ម្គប់សករមភាពររួចំស្ណ្កតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាល
ទី ៤ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងររួចំស្ណ្កជួយលខត្តស្វវ យលរៀងទទួលបាន្លជាគជ័យ រាល់ភារកិចចជាបន្ត
បនាទ ប់ ជាពិលសសការធ្លនាសាិរភាពន្លោបាយ សន្តិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃលបាន្បងា  
លកាណ្ៈងាយម្សួល ៃល់ការអភិវឌឍលលីម្គប់វសិ័យ។ 
 ការចុះរូលដ្ឋា ន្របស់លយងីលន្ះមាន្ស្វរៈសំខាន់្ណ្ឋស់ លពាល គ៉ឺ៖ ទី១) លលីកករពស់ការផ្ារភាជ ប់
ទំនាក់ទំន្ង រវាងម្បជាពលរៃាជារួយរាជរដ្ឋា ភិបាល តាររយៈសករមភាពរបស់ថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជការ
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ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ កនុងការជួបម្បាម្ស័យផ្កទ ល់ជារួយម្បជាពលរៃា ម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ លៃីរបសី្សវងយល់អំពីជីវភាព
រស់លៅ និ្ងស្វត ប់នូ្វកងវល់ សំលណី្ សំណូ្រពរ និ្ងបញ្ញា ម្បឈរនានាលៅតាររូលដ្ឋា ន្។ ទី២) ផ្សពវផ្ាយ 
ករមវធីិន្លោបាយ និ្ងសរិទធផ្លនានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជូន្ម្បជាពលរៃាបាន្ម្ជាប និ្ងស្សវងរកការគាំ
ម្ទ និ្ងចូលររួការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយលនាះ។ និ្ងទី ៣) លដ្ឋះម្ស្វយ និ្ងបូកសរុប សំណូ្រពរ និ្ង
បញ្ញា ម្បឈរនានាលៅរូលដ្ឋា ន្ លៃីរបកំីណ្ត់្ទិសលៅ វធិ្លន្ការលដ្ឋះម្ស្វយ ល ល្ីយត្បនឹ្ងត្ម្រូវការរបស់
ម្បជាពលរៃា។ លលីសពីលន្ះលទៀត្ការចុះរូលដ្ឋា ន្ពិត្ជាជម្រុញការយល់ៃឹងពីរូលដ្ឋា ន្ និ្ងបលងាីន្ភាពជិត្
សនិទធ និ្ងសនិទធស្វន លរវាងថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងរន្រន្តីនន្រៃាបាលថាន ក់កណ្ឋត ល អាជ្ាធរ រៃាអំណ្ឋចរូលដ្ឋា ន្ និ្ង
ម្បជាជន្លៅតាររូលដ្ឋា ន្។ 
 បញ្ញា ម្បឈនឹ្ងពុងម្បឈរកំលយងីម្តូ្វទទួលស្វគ ល់ការពិត្ថា លខត្តស្វវ យលរៀងលយងី ពិត្ជា រ សមុម្គ
ស្វម ញខលះស្ៃលពិបាកនឹ្ងលដ្ឋះម្ស្វយស្ៃលទារទាការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ និ្ងការឧបត្ារោពីរាជរដ្ឋា ភិបាល 
និ្ងរៃាអំណ្ឋចថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ងរូលដ្ឋា ន្។ បញ្ញា ទាងំលនាះររួមាន្៖ បញ្ញា សន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់សងគរ 
ឧម្កឹៃាករម ឃាត្ករម ការលួច្ក់បលន់្ ការជួញៃូរលម្គឿងលញៀន្ ការជួញៃូរផ្លូវលភទ ការបំពុលបរសិ្វា ន្ ផ្លូវថនល់
ខូចខាត្ ការម្គប់ម្គងកាកសំណ្ល់ ការម្គប់ម្គងសំណ្ង់រិន្លរៀបរយ ។ល។ និ្ង ។ល។  
 ៃូចជា ម្គប់ម្គងរៃាបាលនិ្ងលដ្ឋយស្វរមាន្កងវះខាត្ និ្ងចលនាល ះម្បលោងខលះ កនុងការៃឹកនា ំ              

ស្វធ្លរណ្ៈរួយចំនួ្ន្ រិន្ទាន់្បាន្លែ បាន្ជាលសវាផ្តល់ការ លៅលខត្តលយងីលន្ះ លទីបលៅស្ត្មាន្ការថាន ងំ
ថាន ក់ និ្ងមាន្ការរះិគន់្ជាលម្ចីន្ពីម្បជាពលរៃា។ 
 
ឯកឧត្តរ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 

បចចុបបន្នលន្ះ លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកិត្តិបណ្ឌិ ត្របស់សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន ម្បលទស
មាន្ការរកីចលម្រីន្លលីម្គប់វសិ័យ ម្បជាជន្លយងីទូទាងំម្បលទសមាន្សិទធលសរភីាព និ្ងរស់លៅលដ្ឋយ              
ភាពសុខុៃុរររនា និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរ។  

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ង 
ម្បសិទធភាព ស្ៃលមាន្បួន្ៃំណ្ឋក់កាល។លដ្ឋយស្ៃក រាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភាបាន្ម្បកាស
ដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ ស្ៃលជារលបៀបវារៈលគាលន្លោបាយសម្មាប់ៃឹកនា ំ
ម្គប់ម្គង និ្ងអភិវឌឍម្បលទសជាតិ្ សម្មាប់រយៈលពល៥ឆ្ន ជំាបន្តលទៀត្។ យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់
កាលទី៤ មាន្អភិបាលកិចចលែជាសនូល និ្ងមាន្រំុបួន្គ៉ឺ ១  (ការអភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស ២( ការលធវីពិពិធករម
លសៃាកិចច ៣  (រ និ្ង ៤និ្ងការងា វសិ័យឯកជន្ការអភិវឌឍន៍្ ( ការអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព និ្ង           
បរោិប័ន្ន។ យុទធស្វន្រសតថមីលន្ះបាន្ពម្ងីកវសិ្វលភាព សម្រិត្សម្មាងំបស្ន្ារ និ្ងលធវីអាទិភាពវូបនី្យករមរំុ
នី្រួយៗ នន្ចតុ្លកាណ្យុទធស្វន្រសតទាងំ៤ ម្ពរទាងំស្កលរែរលបៀបវារៈ លគាលន្លោបាយ និ្ងយន្តការអនុ្វត្ត
រួយចំនួ្ន្ឲ្យកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរលៃងី លៃីរបកីស្វងរូលដ្ឋា ន្ម្គឹះចាបំាច់ទាងំឡាយ កនុងចកាុវសិ័យស្ម្បកាល យ
ឋាន្ៈរបស់ម្បលទសករពុជា ពីម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប លៅជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរ
កម្រិត្ខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៣០  ម្ពរទាងំនាមំ្បលទសជាតិ្លយងី លឆ្ព ះលៅកាន់្ឋាន្ៈជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់
លៅឆ្ន ២ំ០៥០ខាងរុខ។  



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     86 

លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្
ជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ ស្ៃលលទីបនឹ្ងបញ្ច ប់ និ្ងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ 
ស្ៃលនឹ្ងម្តូ្វអនុ្រ័ត្កនុងឆ្ន លំន្ះ លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លដ្ឋយមាន្កំណ្ត់្នូ្វ
អាទិភាព សូចនាករ និ្ងម្កបខ័ណ្ឌ លពលលវោចាស់ោស់ សម្មាប់អនុ្វត្ត និ្ងយន្តការសម្មាប់តារដ្ឋន្ 
ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលស្ផ្ែកលលីកលទធផ្លការងារ ម្ពរទាងំមាន្កំណ្ត់្ការទទួលខុសម្តូ្វរបស់ម្កសួង-
ស្វា ប័ន្ លៅតាររំុ ឬវសិ័យនី្រួយៗ លៃីរបទីទួលបាន្លជាគជ័យលៅតារស្ផ្ន្ការ។ លលីសពីលន្ះលទៀត្         
រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏បាន្លម្ត្ៀរលកាណ្ៈជាលម្សច លៃីរបលីធវកំីស្ណ្ទម្រង់នានា កនុងលគាលបំណ្ងពម្ងឹងសរត្ាភាព
រន្រន្តរីាជការសុវីលិ និ្ងវសិ័យឯកជន្ លៃីរបទីទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញជាអតិ្បរមិា ពីការលធវីសមាហរណ្ករម
លសៃាកិចចរបស់ករពុជា លៅកនុងសហគរលសៃាកិចចអាស្វ ន្ កនុងតំ្បន់្លផ្សងលទៀត្ និ្ងកនុងសកលលោក។ 
ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ក៏មាន្សងគតិ្ភាពផ្ងស្ៃរ ជារួយនឹ្ងឯកស្វរលគាលន្លោបាយ តារ       
វសិ័យៃ៏នទលទៀត្ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ៃូលចនះយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ គ៉ឺជាឯកស្វរលគាល 
និ្ងរគគុលទទសក៍ចាស់ោស់ សម្មាប់ត្ស្ម្រត្ម្រង់សករមភាពរបស់ម្គប់តួ្អងគអភិវឌឍន៍្ទាងំអស់ កនុងលគាល
លៅបន្ត និ្ងពម្ងឹងកិចចអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាពសម្មាប់រយៈលពលស្វង សំលៅជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច 
បន្តបលងាីត្ការងារ ស្បងស្ចកផ្ល នន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចម្បកបលដ្ឋយសរធរ៌ និ្ងធ្លនាឱយបាន្នូ្វម្បសិទធភាព
នន្ស្វា ប័ន្ស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងការម្គប់ម្គងធន្ធ្លន្ម្គប់ម្បលភទរបស់ជាតិ្ ។ 

ៃូលចនះម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្លយងីពិត្ជាមាន្តួ្នាទីោ៉ា ងសំខាន់្ លៃីរបចុីះតារដ្ឋន្ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ង
គាមំ្ទការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

តាររយៈរបាយការណ៍្របស់ឯកឧត្តរ ស្រ៉ាន្ វបុិល អភិបាល នន្ គណ្ៈអភិបាលលខត្តស្វវ យលរៀង 
និ្ងតំ្ណ្ឋងម្កុរការងារតារម្សុក ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ទាងំអស់ 
ស្ៃលបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់បំលពញការងារចុះរូលដ្ឋា ន្ ជាពិលសសការចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងលវទិកាស្វធ្លរណ្ៈ 
ស្ៃលលយងីបាន្លធវី លៅម្គប់ម្សុក និ្ងលៅតារឃុ ំសងាា ត់្រួយចំនួ្ន្ធំកនុងលខត្ត។ 

ខំុ្បាន្កត់្សមាគ ល់ថាកនុងលវទិកាទាងំលនាះ ម្បជាពលរៃាបាន្ចូលររួោ៉ា ងកុះករ និ្ងបាន្រាយការណ៍្ 
លលីកសំណួ្រ និ្ងសំណូ្រពរជាលម្ចីន្ ស្ៃលលធវីឲ្យម្កុរការងារបាន្យល់កាន់្ស្ត្ចាស់ ពីសភាពការណ៍្ជាក់
ស្សតងលៅតាររូលន្ដ្ឋា ន្។ ចំស្ណ្កម្កុរការងារ និ្ងអាជ្ាធររូលដ្ឋា ន្ និ្ងអងគភាពពាក់ព័ន្ធបាន្សហការ
គាន បកម្ស្វយ និ្ងល ល្ីយលៅនឹ្ងសំណួ្រជាលម្ចីន្ របស់ម្បជាពលរៃាលយងី ស្ៃលលធវីឲ្យពួកគាត់្កាន់្ស្ត្យល់
ចាស់ ពីលគាលន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកាន់្ស្ត្មាន្ទំនុ្កចិត្តលលីលយងី។  

ស្ត្លៅមាន្សំណូ្រពររួយចំនួ្ន្ លយងីពិត្ជារិន្អាចលដ្ឋះម្ស្វយបាន្ កនុងលពលខលីបាន្លៃយី 
ស្ៃលទារទារឲ្យលយងីបន្តលលីកលៃងីលៅស្ផ្នកពាក់ព័ន្ធលផ្សងលទៀត្។ រា៉ាងលទៀត្ មាន្សំណូ្រពរខលះ លយងី
គាម ន្លទធភាពលដ្ឋះម្ស្វយបាន្លទ ៃូចជា សំណូ្រពរស្ៃលមាន្ទំហធំំលធងលពក ស្ៃលត្ម្រូវឲ្យមាន្ថវកិា
លម្ចីន្ និ្ងបញ្ញា រួយចំនួ្ន្ស្ៃលពាក់ព័ន្ធនឹ្ងចាប់ ឬពាក់ព័ន្ធនឹ្ងតុ្ោការជាលៃីរ។ លទាះជាោ៉ា ងលន្ះកតី 
លយងីលៅស្ត្បន្តការងាររបស់លយងីលដ្ឋយអនុ្វត្តតារ លសចកតីស្ណ្នាពីំសលរតចនាយករៃារន្រន្តីទាក់ទងនឹ្ង        
ការចុះរូលដ្ឋា ន្ និ្ងលវទិកាស្វធ្លរណ្ៈ។ 
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លៃីរបបីន្តការតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្តំ្ណ្ឋក់កាលទី៤ របស់រដ្ឋា ភិបាលអណ្ត្តិ 
ទី៦ នន្រៃាសភាលន្ះ ម្កុរការងារលយងីម្តូ្វម្បឹងស្ម្បងររួគាន បំលពញកិចចការសំខាន់្ៗ រួយចំនួ្ន្ៃូចខាងលម្ការ៖ 

ទី១  ម្តូ្វពម្ងឹងការងារ  លដ្ឋយស្វរគគីភាពភាពឲ្យបាន្សែិត្ររួត្ កនុងម្កុរការងារ លដ្ឋយលធវីការ និ្ង
ពិភាកាគាន ជាសរូហភាព ឬជាម្កុរ លៃីរបរីរួគាន លដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា  និ្ងសំណួ្រស្ៃលម្បជាពលរៃាលលីកលៃងី
ស្ផ្ែកលលចីាប់ និ្ងការពិត្។ កនុងករណី្រិន្អាចលដ្ឋះម្ស្វយបាន្ម្តូ្វរាយការណ៍្រកថាន ក់លលី។ 

ទី២.  មាន្កិម្តូ្វ រោិមាោទសុភាពរាបស្វរ ទន់្ភលន់្ រសួរាយ រាក់ទាក់ លចះលគារព ម្សឡាញ់ម្បជា
ជន្ ស្វគ ល់ចាស់ ស្វគ ល់ទំុ។ លជៀសវាងដ្ឋច់ខាត្នូ្វការម្បម្ពឹត្តទលងវីរិន្ម្តឹ្រម្តូ្វ ៃូចជាល ម្ីង វាយឬក និ្ោយ
សតខីវះសុជីវធរ៌ និ្ងម្បម្ពឹត្តអំលពីស្ៃលបំពាន្ៃល់សិទធ និ្ងផ្លម្បលោជន៍្របស់រន្រន្តីរូលដ្ឋា ន្ និ្ងម្បជាជន្។ 

ទី៣.  ករមវធីិន្លោបាយរបស់ម្តូ្វបន្តអនុ្វត្តឲ្យលជាគជ័យ នូ្វ រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិលសសយុទធស្វន្រសត
ចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លធវីកំស្ណ្ទម្រង់សុីជលម្ៅ កាត់្បន្ាយភាពអសករម របស់ថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងរន្រន្តី 
លដ្ឋយបន្តការអនុ្វត្តតារទិសលស្វល ក ” ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្” 

ទី៤.  ជួបម្បាម្ស័យទាក់ទង លដ្ឋយផ្កទ ល់ជារួយម្បជាជន្លៅរូលដ្ឋា ន្ម្តូ្វ  លដ្ឋយកាត ប់ឱយបាន្
ចាស់ោស់រាល់សំណូ្រពរ ឬសគល់នន្បញ្ញា  ការម្បឈរ និ្ងការលំបាករបស់ម្បជាជន្ទូលៅ និ្ងរះិរក
ម្គប់រលធាបាយជួយសម្រួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយ ឲ្យបាន្ទាន់្លពលលវោម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព លៃីរបផី្តល់
ភាពកក់លៅត  និ្ងការលជឿរជាក់លលីរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ទី៥. ម្តូ្វតារដ្ឋន្ស្វត ប់ម្បស្វសន្៍ សុន្ទរកថារបស់ថាន ក់ៃឹកនាជំាន់្ខពស់ ពិលសសសលរតចលត្លជា 
នាយករៃារន្រន្តី លៃីរបលីធវីជាទុន្ចំលណ្ះៃឹង និ្ងលធវីជារូលដ្ឋា ន្ លៃីរបលី ល្ីយបំភល៉ឺៃល់ម្បជាពលរៃា និ្ងលធវី
ម្បតិ្ករមរហ័សវាយបកភាល រៗ រាល់ឧបាយកលញុះញង់ លបាកបលញ្ញឆ ត្របស់ម្កុរម្បឆ្ងំ។ 

ទី៦. ភិបាល និ្ងថាន ក់ៃឹកនា ំជាពិលសសរាជរដ្ឋានិ្ងស្វន នៃរបស់ អំពីសរិទធិផ្លម្តូ្វផ្សពវផ្ាយ ថាន ក់
ៃឹកនាកំំពូលៗ ររួមាន្សលរតចនាយករៃារន្រន្តី ឧបនាយករៃារន្រន្តី និ្ងរៃារន្រន្តីនានា កនុងវសិ័យន្លោបាយ 
ការទូត្ ទំនាក់ទំន្ងអន្តរជាតិ្ លសៃាកិចច សងគរកិចច និ្ងការងារកំស្ណ្ទម្រង់របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិលសស
កំស្ណ្ទម្រង់វរិជឈការ និ្ងវសិហរជឈការ។ 

ទី៧. បលចចកវទីាព័ត៌្មាន្ចំលណ្ះ ស្ផ្នកម្តូ្វបលងាីន្  IT ជាពិលសសម្តូ្វលចះលម្បីរលធាបាយបណ្ឋត ញ
សងគរលដ្ឋយម្បុងម្បយត័្ន និ្ងលដ្ឋយការម្តិ្ះរះិពិចារណ្ឋលដ្ឋយស្វរបចចុបបន្នលន្ះ ការលម្បីម្បាស់ទំនាក់ទំន្ង
តារ Facebook, Email, Line, WhatsApp និ្ង Telegram ជាលៃីរ ស្ៃលសុទធសឹងជារលធាបាយទំនាក់
ទំន្ង កំពុងលពញនិ្យរ និ្ងឆ្ប់រហ័ស។ ម្តូ្វជួយស្ចករសំ្លកសករមភាពរបស់ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្លយងី ក៏
ៃូចជាសករមភាពរបស់សលរតចលត្លជា តារ Facebook ឱយបាន្លម្ចីន្បំផុ្ត្ៃូចស្ៃលអាចលធវីបាន្។ និ្ងម្តូ្វ
ត្បត្ ជា Comment លៅពន្យល់ពួកម្ជុលនិ្យរ ស្ៃលស្ត្ងស្ត្វាយម្បោររាជរដ្ឋា ភិបាលឱយទាន់្លពល។ 
 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរម្បសិទធពរជូន្ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីកនុងអងគពិធីទាងំរូលសូរ
សលម្រចបាន្នូ្វលជាគជ័យថមីៗស្ថរលទៀត្ ជារួយនឹ្ងពុទធពរបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកំុបីលឃលៀង
ឃាល ត្លៃយី។  
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២៤. រធិីសលមាព ធសណាា គារនិងកាសុណូី្ ហគដ្លដ្ស អហេលបី៉ឺធ ី
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនដី 

រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា 
និងអធិការកិចច 

កនងុរិធីសលមាព ធសណាា គារនិងកាសុណូី្ ហគដ្លដ្ស អហេលបី៉ឺធ ី
(Goddess of Liberty Hotel & Casino) 

ម្កុងម្ពះសីហុ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
នថៃទី ស្ខ៣០ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨ 

8 
 
-ឯកឧត្ដរ គួច ចំលរនី្ អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
-លោក លីវ តាវយួ (Michael Liv) អគគនាយកម្កុរហ ុន្សណ្ឋា គារ និ្ងកាសីុណូ្ ហគៃលៃស អហវលីស្បធី  
-ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់ 
 នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ ជារួយឯកឧត្ដរ 
លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់កនុងពិធីសលមាព ធសណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្       
ហគៃលៃស អហវលីស្បធី លៅ ម្កុងម្ពះសីហនុ្ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ នាឱកាសលន្ះ។ 
 សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ ៃ៏លែម្បណិ្ត្ថមី ស្ៃលបំពាក់លដ្ឋយលម្គឿង សងាា ររឹ និ្ងឧបករណ៍្ទំលនី្បៗ
លន្ះពិត្ជាសរិទធផ្លថមីរួយលទៀត្ របស់លខត្តម្ពះសីហនុ្ ស្ៃលជាលខត្ដភាគនី្រតី្ នន្ម្បលទសករពុជា មាន្
សកាត នុ្ពលោ៉ា ងខាល ងំស្ផ្នកពាណិ្ជជករម និ្ងឧសាហករមលទសចរណ៍្។ លន្ះក៏ជាការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វការលូត្
ោស់លៅរុខឥត្ឈប់ឈរ នន្ការវនិិ្លោគបរលទស និ្ងវសិ័យឯកជន្លៅករពុជា ជាពិលសសការទាក់ទាញ
អនកវនិិ្លោគរកពីម្បលទសចិន្។  
 រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា តាររយៈយុទធស្វន្រសដចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ       
សរធរ៌ និ្ងម្បសិទធភាពលៅករពុជាចាត់្ទុកវសិ័យឯកជន្ជាកាលមា៉ា សុីន្ នន្ការអភិវឌឍន៍្ និ្ងបាន្បងា
លកាណ្ៈងាយម្សួល និ្ងជម្រុញវសិ័យឯកជន្ឲ្យលូត្ោស់ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កអភិវឌឍលសៃាកិចច-សងគរ។ 
 ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ និ្ងអបអរស្វទរចំលពាះសរិទធផ្លថមីលន្ះ របស់ម្កុរហ ុន្ ស្ៃលបាន្ផ្តល់ទំនុ្កចិត្ត
ៃល់ករពុជា និ្ងបាន្សលម្រចចិត្តវនិិ្លោគលៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លខត្តម្ពះសីហនុ្លន្ះ។ អាជីវករម សណ្ឋា គារ 
និ្ងកាសុីណូ្លន្ះ ថវីត្បតិ្ស្ត្មាន្ស្លបងសុីសងស្រន្ ស្ត្ជាអាជីវករមម្សបចាប់ ស្ៃលទទួលបាន្ការអនុ្ញ្ញា តិ្
ពីរាជរដ្ឋា ភិបាល លៃីរបបំីលរលីទសចរបរលទសរកស្វន ក់លៅ និ្ងកំស្វន្ត និ្ងបាន្ផ្តល់ការងារជាលម្ចីន្រយនាក់ 
ៃល់ករពុជាផ្ង និ្ងររួចំស្ណ្កអភិវឌឍន៍្ និ្ងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្កកនុងលខត្តម្ពះសីហនុ្ផ្ងស្ៃរ។ 
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ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង និ្ងវាងនវរបស់គណ្ៈបកសម្បជាជន្ករពុជា 
និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលមាន្សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជានាយករៃារន្រន្តី 
បចចុបបន្នលន្ះម្បលទសលយងីទទួលបាន្នូ្វសាិរភាព សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព និ្ងធ្លនាបាន្សន្ដិសុខលសបៀង និ្ង
ការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ។ កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច
ជារធយរ ម្បមាណ្ ៧ ភាគរយជាប់ៗគាន  ស្ៃលនាឲំ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ លយងីមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ង
មាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរផ្ងស្ៃរ។ 
 លដ្ឋយស្ៃក វសិ័យលទសចរណ៍្ ក៏កំពុងរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំ។ លដ្ឋយមាន្ម្បព័ន្ធលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ផ្លូវ
ថនល់ ស្ៃលម្តូ្វបាន្ស្វដ រលៃងីវញិឲ្យកាន់្ស្ត្ទំលនី្ប និ្ងជាប់ម្បទាក់ម្កឡាគាន លៅពាសលពញម្បលទស លធវីឲ្យ
ការលធវីៃំលណី្រនិ្ងៃឹកជញ្ជូ ន្កាន់្ស្ត្ងាយម្សួល។ តារសាិតិ្របស់ម្កសួងលទសចរណ៍្ លៅឆ្ន ២ំ០១៨ ករពុជា
បាន្ទទួលលទសចរបរលទសចំនួ្ន្ ជាង៦ោន្ នាក់ ស្ៃលរូរចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចចជាតិ្។ 
 ជាការពិត្ ការអភិវឌឍន៍្លទសចរណ៍្លៅលខត្តម្ពះសីហនុ្ លៅមាន្ការម្បឈរលម្ចីន្ៃូចជា៖ កងវះ
ធន្ធ្លន្រនុ្សស កងវះររណី្យដ្ឋា ន្កំស្វន្ត លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធលៅទន់្លខាយ និ្ងកងវះការផ្សពវផ្ាយជា    
លៃីរ។ 
 លទាះជាោ៉ា ងលន្ះកតី លម្កាយការលបីកទូោយទីផ្ារ និ្ងការស្វវ គរន៍្ការវនិិ្លោគពីបរលទសរបស់          
រាជរដ្ឋា ភិបាល លខត្តម្ពះសីហនុ្ មាន្ការរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំកាល  ជាពិលសសវសិ័យលទសចរណ៍្។ ជាក់ស្សតង
ការស្វងសង់សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះ មាន្សន្ទុះខាល ងំកាល ណ្ឋស់។  
 លទាះជារាជរដ្ឋា ភិបាលសលម្រចបិទការសុីណូ្អន្ឡាញចាប់ពីឆ្ន ២ំ០២០ត្លៅកតី ក៏ការលបីកសណ្ឋា គារ 
និ្ងកាសុីណូ្លៅទីលន្ះ បងាា ញចាស់ពីការលជឿរទុកចិត្តលលីការវនិិ្លោគពីម្បលទសចិន្ លៅទឹកៃីលខត្តម្ពះ
សីហនុ្។ លន្ះពិត្ជាជំលរសីៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ លម្ពាះទីម្កុងលន្ះ ជាទីតាងំយុទធស្វន្រសតៃ៏លែ ជាប់មាត់្សរុទទៃ៏ម្សស់
ស្វែ ត្ មាន្កំពង់ស្ផ្រអន្តរជាតិ្ និ្ងមាន្អាកាសោន្ដ្ឋា ន្អន្តរជាតិ្ ស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលស្ផ្នកពាណិ្ជជករម 
និ្ងលទសចរណ៍្ៃ៍សំខាន់្របស់ករពុជា។ ៃូលចនះលភ្ៀវលទសចរអន្តរជាតិ្ជាលម្ចីន្ពិត្ជាលចញចូល និ្ងស្វន ក់លៅ 
ម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះលម្ចីន្ និ្ងចូលសម្មាក និ្ងកំស្វន្តលៅទីលន្ះលម្ចីន្ជារិន្ខាន្។ 
  
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏មាន្ត្នរល និ្ងឱឡារកិលន្ះ ខំុ្សូរផ្កដ លំផី្្ៃល់វសិ័យឯកជន្ ជាពិលសសចំលពាះសហម្គិន្
ស្ផ្នកសណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ថា៖ លដ្ឋយស្វរការម្បកួត្ម្បស្ជងកនុងការទាក់ទាញអតិ្ថិជន្ កនុងតំ្បន់្មាន្
ភាពម្សួចម្ស្វល លយងីម្តូ្វផ្តល់លសវាម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងត្នរលសរររយស្ៃលអាចទទួលយកបាន្ 
លដ្ឋយគិត្ពីផ្លម្បលោជន៍្រយៈលពលយូរអស្ងវង លពាលគ៉ឺម្តូ្វលធវីោ៉ា ងណ្ឋកំុឲ្យខូចលឈាម ះ លៃីរបឱីយអតិ្ថិជន្
បាន្រកកំស្វន្តរតងលហយី លគនឹ្ងម្ត្ៃប់លៅវញិលដ្ឋយនាយំកនូ្វការលពញចិត្ត និ្ងអនុ្សាវរយីល៍ែៗ  និ្ង
មាន្បំណ្ងរករតងលទៀត្ ឬជួយផ្សពវផ្ាយបន្តឲ្យរិត្តភ័ម្ក ញាតិ្សនាត ន្រកកំស្វន្តនិ្ងស្វន ក់លៅលទៀត្។ 
 ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យលទសចរណ៍្ រិន្អាចលធវីលៃងីស្ត្ឯកឯងបាន្លទ លពាលគ៉ឺម្តូ្វអភិវឌឍជាអន្តរវសិ័យ 
ស្ៃលពាក់ព័ន្ធជាលម្ចីន្ ៃូចជាលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ សន្តិសុខ និ្ងសុខាភិបាល ជាលៃីរ ៃូលចនះលខត្តម្ពះសីហនុ្
ម្តូ្វជំរុញឲ្យមាន្ការកីចលម្រីន្ស្ថរលទៀត្ ស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ៃូចជា ម្បព័ន្ធផ្លូវគរនាគរន៍្ អគគិសនី្ 
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ទូរគរនាគរន៍្ សួន្ចារ ទីកំស្វន្តស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងម្តូ្វធ្លនាឲ្យបាន្នូ្វសន្ដិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ ជូន្
លទសចរ។ល។ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដ្ឋក់លដ្ឋយបលញ្ចញថវកិាជាតិ្រួយស្ផ្នកលៃីរបជួីសជុល កស្វង 
និ្ងស្វត រលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធនានាស្ៃលខូចខាត្ លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្ លៃីរបរីកាបរសិ្វា ន្វនិិ្លោគលែ លៃីរបី
រកាអនកវនិិ្លោគស្ៃលមាន្ម្ស្វប់ និ្ងទាក់ទាញអនកវនិិ្លោគថមីលទៀត្ឱយចូលរកបណ្ឋត ក់ទុន្លៅលខត្តៃ៏ទាក់
ទាញរួយលន្ះ។ 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 ជាថមីរដងលទៀត្ ខំុ្សូរសស្រដងការលកាត្សរលសីរ លដ្ឋយលស្វម ះៃល់ម្កុរហ ុន្ សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្  
ហគៃលៃស អហវលីស្បធី ស្ៃលបាន្សលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ កនុងការបណ្ឋត ក់ទុន្អភិវឌឍវសិ័យលសវាករម
លទសចរណ៍្ និ្ងកំស្វន្ត លៅលខត្តម្ពះសីហនុ្។ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំាលជាគជ័យស្ផ្នកលសវាករមរបស់ 
ម្កុរហ ុន្ គ៉ឺពិត្ជាររួចំស្ណ្ករកាសាិរភាព និ្ងកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា តាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្ល និ្ង
ឱកាសការងារ ៃល់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ ចាបំាច់កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។  លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ 
វាក៏ជាការររួចំស្ណ្កកនុងការងារន្គរូបនី្យករម និ្ងការអភិវឌឍន៍្លខត្តម្ពះសីហនុ្ និ្ងកាត់្បន្ាយការលធវី         
ចំណ្ឋកម្សុកលៅរៃាធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងលៅម្បលទសជិត្ខាងផ្ងស្ៃរ។ 
 ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ ហគៃលៃស អហវលីស្បធី សូរទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យ កនុង
អាជីវករមរបស់ខលួន្ និ្ងសូរជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  
និ្ងលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់នូ្វពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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២៥. រធិីសលមាព ធររិរណ៍្ពាណិ្ជជកម្ម លខតតឡាវនិញ-កម្ពុជា 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា កនងុរិធ ី
សលមាព ធរិររណ៍្ពាណិ្ជជកម្ម លខតតឡាវនញិ -កម្ពុជា  

សណ្ឋា គារ សូហវសី្ត្ល លភាគាម្តា  
នថៃទី២៦ ស្ខលរស្វ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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-ឯកឧត្តរ ឈវីោវ  លចន្ (Qiufa Chen) លលខាបកសកំុរមុយនិ្សត លខត្តឡាវនិ្ញនន្ស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្
ចិន្ 
-ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាង កញ្ញា  ជាលភ្ៀវកិត្តិយស ស្ៃលមាន្វត្តមាន្នាលពល
លន្ះ ជាទីលរម្តី្ 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយលដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្កនុងករមវធីិសលមាោ ធពិពរណ៍្
ពាណិ្ជជករម លខត្តឡាវនិ្ញ ករពុជា នាលពលលន្ះ។   

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរអបអរស្វទរ លកាត្សរលសីរ និ្ង ចំលពាះសភាពាណិ្ជជករមលខត្ត
ឡាវនិ្ញ លៅករពុជាស្ៃលបាន្លរៀបចំតាងំពិពរណ៍្ពាណិ្ជជករម លៅភនំលពញ។ ពិពរណ៍្លន្ះពិត្ជាររួចំស្ណ្ក
ជម្រុញពាណិ្ជជករម និ្ងធុរកិចចចិន្ លៅកនុងម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ឱយកាន់្ស្ត្រកីធំធ្លត់្ស្ថរលទៀត្។ រ៉ាាង
លទៀត្ ពិពរណ៍្លន្ះនឹ្ងផ្សពវផ្ាយផ្លិត្ផ្លពីម្បលទសចិន្ លៃីរបរីកទីផ្ារជូន្អតិ្ថិជន្ទាងំករពុជា និ្ងចិន្
ឱយកាន់្ស្ត្លែ។ 

ខំុ្ក៏សូរស្វវ គរន៍្ៃល់ឯកឧត្តរ ឈវី ោវ  លចន្ និ្ងសហការ ី ស្ៃលបាន្បំលពញទសសន្កិចចលៅ               
ករពុជា។ ខំុ្សងឃរឹថា ៃំលណី្រទសសន្កិចចរបស់ឯកឧត្តរនឹ្ងនារំកនូ្វលទធផ្លកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី កនុង
ទំនាក់ទំន្ងលទវភាគីរវាងករពុជា និ្ងចិន្ ជាពិលសស ករពុជា និ្ងលខត្តឡាវនិ្ញ។ 
 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោកលោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស 

លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង វាងនវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល បចចុបបន្នលន្ះ
ករពុជាទទួលបាន្នូ្វសាិរភាព សន្ដិសុខ និ្ងសន្តិភាព និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសវសិ័យ           
វនិិ្លោគ ពាណិ្ជជករម និ្ងលទសចរណ៍្។  

កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច ជារធយរ ម្បមាណ្ ៧ 
ភាគរយជាប់ៗគាន  ស្ៃលនាឲំ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្លយងីមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរ
ផ្ងស្ៃរ។  
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លដ្ឋយស្ៃករាជធ្លនី្ភនំលពញ កំពុងស្ត្រកីលូត្ោស់កាល យលៅជារជឈរណ្ឌ លពាណិ្ជជករមរួយៃ៏ទាក់
ទាញ និ្ងរស់រលវកីស្ៃលមាន្សករមភាពអាជីវករមរមាន្ញឹក មាន្ោងលក់ទំនិ្ញ និ្ងសំណ្ង់ធំៗ ជា
ពិលសសអគារខពស់ៗជាលម្ចីន្កំពុងស្ត្ស្វងសង់ និ្ងរកីៃុះដ្ឋលៃូច ផ្សតិ្បលម្រីៃល់ការរកសុី ស្វន ក់លៅ និ្ង
លធវីការងារម្បកបលដ្ឋយផ្កសុខភាព។ 

ករពុជាកំពុងស្ត្កាល យជាលគាលលៅថមីរួយគួរឲ្យចាប់អាររមណ៍្បំផុ្ត្ ពីអនកវនិិ្លោគកនុងម្សុក និ្ង
បរលទស លដ្ឋយស្វររាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្លគាលន្លោបាយចាត់្ទុកវសិ័យឯកជន្ ជាកាលមា៉ា សុីន្រុញ
កំលណី្ន្លសៃាកិចច និ្ងការស្វវ គរន៍្ោ៉ា ងកក់លៅត  ៃល់អនកវនិិ្លោគបរលទសលដ្ឋយគាម ន្ម្បកាន់្ជាតិ្ស្វសន៍្ 
និ្ងកតាត អំលណ្ឋយផ្លលផ្សងលទៀត្ ររួទាងំការលូត្ោស់ស្ផ្នកលសៃាកិចចោ៉ា ងលលឿន្ ជាពិលសសខាងពាណិ្ជជករម 
សំណ្ង់ លទសចរណ៍្ ហរិញ្ាវត្ាុ ទីផ្ារពលករមាន្ត្នរលទាប និ្ងចាប់វនិិ្លោគស្ៃលអនុ្លម្គាះៃល់ធុរកិចច។ 

លដ្ឋយស្ៃក ចំណ្ងស្វរគគីភាព រិត្តភាព និ្ងសហម្បតិ្បត្តិការរវាងចិន្ និ្ងករពុជាកាន់្ស្ត្មាន្   
ការរកីចំលរនី្លលីម្គប់វសិ័យ។ ចិន្ ជាម្បលទសស្ៃលបាន្ផ្តល់ជំនួ្យឥត្សំណ្ង និ្ងផ្តល់ឥណ្ទាន្អនុ្លម្គាះ
លម្ចីន្ជាងលគៃល់ករពុជា ជាម្បភពវនិិ្លោគទុន្ធំបំផុ្ត្ និ្ងជាទីផ្ារលទសចរណ៍្ធំបំផុ្ត្របស់ករពុជា។ 
ម្សបលពលម្បលទសចិន្មាន្គំលរាងៃ៏ធំរួយគ៉ឺ «គំនិ្ត្ផ្តួចលផ្តីរស្ខសម្កវា៉ា ត់្ និ្ងផ្លូវ» ស្ៃលកំពុងៃំលណី្រការ និ្ង
បាន្ទាក់ទាញការចូលររួោ៉ា ងសករមពីម្បលទសជាលម្ចីន្កនុងតំ្បន់្ និ្ងលម្ៅតំ្បន់្ ររួទាងំករពុជាផ្ងស្ៃរ     
ការតាងំពិពរណ៍្លន្ះពិត្ជាទទួលបាន្ផ្លម្បលោជន៍្ និ្ងលជាគជ័យជារិន្ខាន្។  

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ជាពិលសសសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ខំុ្សូរ
លលីកទឹកចិត្តឱយ ម្កុរហ ុន្រកពីម្បលទសចិន្ ជាពិលសសលខត្តឡាវនិ្ញ បលងាីន្ការចូលរកបណ្ឋត ក់ទុន្ និ្ង
លធវីពាណិ្ជជករមលៅករពុជា ស្ថរលទៀត្។ លដ្ឋយរលូន្ និ្ងបំលពញលបសកករម និ្ងសករមភាព របស់ខលួន្ម្បកប
លដ្ឋយការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ និ្ងសូរលគារពលៅតារចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តិ ជាធរមាន្របស់        
ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។  

ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំា ការតាងំពិពរណ៍្លន្ះពិត្ជាររួចំស្ណ្កជម្រុញពាណិ្ជជករមរវាង ចិន្ និ្ង
ករពុជា ។ 
 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្តរឈវីោវ  លចន្ និ្ងសហការសូីរទទួលបាន្លជាគជ័យកនុង
ៃំលណី្រទសសន្កិចចលៅករពុជា។ 
 ងលភ្ៀវកិត្ដិយសនិ្ ទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញាជូន្ពរៃល់ឯកឧត្ដរ លោកជំសូរខំុ្ក៏

លៃយី។ណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្ពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វសូរម្បកបលដ្ឋយទាងំអស់  
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២៦. រធិីសលមាព ធសណាា គារអនតរជាតិ តុង លយៀន 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនដី 

រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
កនងុរិធីសលមាព ធសណាា គារអនតរជាតិ តុង លយៀន 

ម្កុងម្ពះសីហុ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
នថៃទី ស្ខ៣០ ស្ខលរស្វ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ឯកឧត្ដរ យន្ត រីន្ អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ដម្ពះសីហនុ្ 
លោក ោវ ន្ ស ូ ជី (Fan Zuo Ji) អគគនាយកម្កុរហ ុន្តុ្ង លយៀន្ 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់ 
 នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ ជារួយឯកឧត្ដរ 
លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយស ទាងំអស់កនុងពិធីសលមាព ធសណ្ឋា គារអន្តរជាតិ្ តុ្ង លយៀន្ 
លៅម្កងុម្ពះសីហនុ្ លខត្ដម្ពះសីហនុ្ នាឱកាសលន្ះ។ 
 សណ្ឋា គារ ស្ៃលបាន្រចនាៃ៏ម្បណិ្ត្ និ្ងបំពាក់លដ្ឋយលម្គឿងសងាា ររឹ និ្ងឧបករណ៍្ទំលនី្បៗ និ្ង
ដ្ឋក់ឲ្យៃំលណី្រការលៅលពលលន្ះ ពិត្ជាសរិទធផ្លថមីរួយលទៀត្របស់លខត្តម្ពះសីហនុ្ ស្ៃលជាលខត្ដភាគនី្រតី្ 
នន្ម្បលទសករពុជា មាន្សកាត នុ្ពលៃ៏លែ ស្ផ្នកឧសាហករមលទសចរណ៍្។ 
 លន្ះក៏ការ ល្ុះបញ្ញច ងំ នូ្វការលូត្ោស់លៅរុខឥត្ឈប់ឈរ នន្ការវនិិ្លោគបរលទស និ្ងវសិ័យ             
ឯកជន្លៅករពុជា។ តាររយៈយុទធស្វន្រសដចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ង
ម្បសិទធភាព រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ចាត់្ទុកវសិ័យឯកជន្ជាកាលមា៉ា សុីន្ នន្ការអភិវឌឍន៍្ និ្ងបាន្បងា
លកាណ្ៈងាយម្សួល និ្ងជម្រុញវសិ័យឯកជន្ឲ្យលូត្ោស់ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កអភិវឌឍលសៃាកិចចសងគរ។ ខំុ្
សូរស្វវ គរន៍្ និ្ងអបអរស្វទរចំលពាះសរិទធផ្លថមីលន្ះ របស់លោក ោវ ន្ ស ូជីស្ៃលបាន្ផ្តល់ទំនុ្កចិត្ត
ៃល់ករពុជា និ្ងបាន្សលម្រចចិត្តវនិិ្លោគលៅម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះ។ ខំុ្សងឃរឹថា សណ្ឋា គារអន្តរជាតិ្លន្ះ
ពិត្ជាផ្តល់ការងារជាលម្ចីន្ ៃល់បុគគលិកកនុងម្សុកករពុជាផ្ង និ្ងររួចំស្ណ្កអភិវឌឍន៍្ និ្ងការកាត់្បន្ាយ
ភាពម្កីម្កកនុងលខត្តម្ពះសីហនុ្ផ្ងស្ៃរ។ 
 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 លម្ការការៃឹកនាមំ្បកបលដ្ឋយកត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង និ្ងវាងនវរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃល
មាន្សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជានាយករៃារន្រន្តី បចចុបបន្នលន្ះម្បលទសលយងីទទួល
បាន្សន្តិភាព ឯកភាពជាតិ្ និ្ងអធិបលត្យយភាព ោ៉ា ងលពញលលញ។ ម្បជាពលរៃាទាងំអស់រស់លៅកនុងសុខ
សន្តិភាព និ្ងសុភរងគល និ្ងធ្លនាបាន្សន្ដិសុខលសបៀង និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ។ កនុងរយៈលពល
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ប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចច ជារធយរ ម្បមាណ្ ៧ ភាគរយជាប់ៗគាន  
ស្ៃលនាឲំ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្ លយងីមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរផ្ងស្ៃរ។ សលរតច
លត្លជា ថមីៗលន្ះបាន្លៅចូលររួកនុងលវទិកា ផ្លូវនិ្ងស្ខសម្កវា៉ា ត់្ លៅម្កុងលប៉ាកាងំ ម្បលទសចិន្ លដ្ឋយបាន្ជួប
ជារួយថាន ក់ៃឹកនា ំ អនកវនិិ្លោគចិន្ និ្ងបាន្ទទួលលគាររងារ «ស្វន្រស្វត ចារយកិត្តិយសស្ផ្នកទំនាក់ទំន្ង          
អន្តរជាតិ្» ពីស្វកលវទិាល័យលប៉ាកាងំ ស្ៃលជាស្វកលវទិាល័យៃ៏ធំ និ្ងចំណ្ឋស់ជាងលគ លៅទីម្កុងលប៉ាកាងំ 
ម្បលទសចិន្ផ្ងស្ៃរ។ 
 លដ្ឋយស្ៃក វសិ័យលទសចរណ៍្ក៏កំពុងរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំ។ លដ្ឋយមាន្ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសត ម្បព័ន្ធ
លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ផ្លូវថនល់ស្ៃលម្តូ្វបាន្ស្វដ រលៃងីវញិឲ្យកាន់្ស្ត្ទំលនី្ប និ្ងជាប់ម្បទាក់ម្កឡាគាន លៅពាស
លពញម្បលទស  លធវីឲ្យការលធវីៃំលណី្រនិ្ងៃឹកជញ្ជូ ន្ កាន់្ស្ត្ងាយម្សួល។ តារសាិតិ្របស់ម្កសួងលទសចរណ៍្ 
លៅឆ្ន ២ំ០១៨ ករពុជាបាន្ទទួលលទសចរបរលទសចំនួ្ន្ ម្បមាណ្ ៦,២ ោន្នាក់ លដ្ឋយកំលណី្ន្ ម្បស្ហល
១១ ភាគរយ ស្ៃលបាន្រូរចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចចជាតិ្។ កនុងលនាះ លខត្តម្ពះសីហនុ្ជាលគាលលៅ
លទសចរណ៍្ៃ៏ទាក់ទាញរួយៃ៏សំខាន់្។ 
 ជាការពិត្ ការអភិវឌឍន៍្លទសចរណ៍្លៅលខត្តម្ពះសីហនុ្ លៅមាន្ការម្បឈរលម្ចីន្ៃូចជា៖ កងវះធន្
ធ្លន្រនុ្សស ខវះររណី្យដ្ឋា ន្កំស្វន្ត លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធលៅទន់្លខាយ និ្ងកងវះការផ្សពវផ្ាយ ជាលៃីរ។ 
 លទាះជាោ៉ា ងលន្ះកតី លម្កាយការលបីកទូោយទីផ្ារ និ្ងការស្វវ គរន៍្ការវនិិ្លោគពីបរលទស របស់         
រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិលសសលំហូទុន្វនិិ្លោគ ពីម្បលទសចិន្ លខត្តម្ពះសីហនុ្ មាន្ការរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំកាល  
ជាពិលសសវសិ័យ លទសចរណ៍្។ ជាក់ស្សតងការស្វងសង់សណ្ឋា គារ និ្ងកាសុីណូ្ លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះ 
មាន្សន្ទុះខាល ងំកាល ណ្ឋស់។ 
 ការសលម្រចចិត្តលបីក សណ្ឋា គារអន្តរជាតិ្ លៅទីលន្ះ ពិត្ជាជំលរសីៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ លម្ពាះបចចុបបន្នលន្ះករពុជា 
ជាម្បលទសស្ៃលមាន្សុខសន្តិភាព និ្ងកំលណី្ន្លសៃាកិចចខពស់។ រ៉ាាងលទៀត្ ទីម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះជាទីតាងំ
យុទធស្វន្រសតៃ៏លែ ជាប់មាត់្សរុទទៃ៏ម្សស់ស្វែ ត្ មាន្កំពង់ស្ផ្រអន្តរជាតិ្ និ្ងមាន្អាកាសោន្ដ្ឋា ន្អន្តរជាតិ្ 
ស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលលសៃាកិចច ពាណិ្ជជករម កសិឧសាហករមនិ្ងលទសចរណ៍្ៃ៍សំខាន្រ់បស់ករពុជា។ 
ៃូលចនះលភ្ៀវលទសចរជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ជាលម្ចីន្ពិត្ជាលចញចូល និ្ងស្វន ក់លៅម្កុងម្ពះសីហនុ្លន្ះលម្ចីន្ និ្ង
ចូលសម្មាក លំស្ហកាយ និ្ងកំស្វន្តលៅទីលន្ះលម្ចីន្ជារិន្ខាន្។ ខំុ្សងឈរឹោ៉ា ងរុត្មាថំា សណ្ឋា គារថមី
លន្ះ ពិត្ជាជួយបំលពញកងវះខាត្កស្ន្លងកំស្វន្ត និ្ងស្វន ក់លៅរបស់លភ្ៀវលទសចរណ៍្លៅលខត្តលន្ះ។ 
 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏មាន្ត្នរល និ្ងឱឡារកិលន្ះ ខំុ្សូរផ្កដ លំផី្្ៃល់វសិ័យឯកជន្ ជាពិលសស ចំលពាះ     
សហម្គិន្ស្ផ្នកសណ្ឋា គារ និ្ងកំស្វន្តថា៖ នាលពលបចចុបបន្ន ករពុជា រិន្អាចលគចផុ្ត្ពីសមាព ធនន្ការម្បកួត្
ម្បស្ជង និ្ងឥទធិពល នន្សកលភាវូបនី្យករមលៃយី។ លៅលពលស្ៃលម្បលទសជិត្ខាងលយងី ឬម្បលទសរួយ
ចំនួ្ន្កនុងតំ្បន់្កំពុងមាន្វបិត្ដិនផ្ទកនុង ស្ៃលប៉ាះពាល់ៃល់វសិ័យលទសចរណ៏្ លយងីក៏អាចល ល្ៀត្យកឱកាស
ទាក់ទាញលទសចរ ឲ្យបស្ងវទិសលៅរកទសសនាម្បលទសលយងីវញិ លម្ពាះម្បលទសករពុជាលយងីមាន្សន្តិភាព
និ្ងសាិរភាពន្លោបាយ។ 
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 ផ្ទុយលៅវញិ ការទាក់ទាញពីអាជីវករ ស្ៃលមាន្រុខរបរកនុងវសិ័យៃូចគាន  និ្ងការម្បកួត្ម្បស្ជងពី
ម្បលទសជិត្ខាង និ្ងកនុងតំ្បន់្ក៏អាចជះឥទធិពលអាម្កក់ៃល់អាជីវករមរបស់លយងីស្ៃរ។ ៃូលចនះលយងីម្តូ្វផ្តល់
លសវាម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព និ្ងត្នរលសរររយស្ៃលអាចទទួលយកបាន្ លដ្ឋយគិត្ពីផ្លម្បលោជន៍្រយៈ
លពលយូរអស្ងវង។ លធវីោ៉ា ងណ្ឋកំុឲ្យខូចលឈាម ះ លពាលគ៉ឺលបីអតិ្ថិជន្បាន្រករតងលហយី លធវីោ៉ា ងណ្ឋឲ្យលគ
ម្ត្ៃប់លៅវញិលដ្ឋយនាយំកនូ្វការលពញចិត្ត និ្ងអនុ្សាវរយីល៍ែៗ  និ្ងមាន្បំណ្ងរករតងលទៀត្ ឬជួយ
ផ្សពវផ្ាយបន្តឲ្យរិត្តភ័ម្ក ញាតិ្សនាត ន្រកកំស្វន្តនិ្ងស្វន ក់លៅលទៀត្។ 
 ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យលទសចរណ៍្រិន្អាចលធវីលៃងីស្ត្ឯកឯងបាន្លទ លពាលគ៉ឺម្តូ្វអភិវឌឍជាអន្តរវសិ័យ 
ស្ៃលពាក់ព័ន្ធជាលម្ចីន្ ៃូចជាលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ សន្តិសុខ និ្ងសុខាភិបាល ជាលៃីរ ៃូលចនះម្កុងម្ពះសីហនុ្
ម្តូ្វជំរុញឲ្យមាន្ការកីចលម្រីន្ស្ថរលទៀត្ ស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ៃូចជា ម្បព័ន្ធផ្លូវគរនាគរន៍្ អគគិសនី្ 
ទូរគរនាគរន៍្ សួន្ចារ ទីកំស្វន្តស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងម្តូ្វធ្លនាឲ្យបាន្នូ្វសន្ដិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ លស្វភ័ណ្ភាព 
និ្ងអនារ័យជូន្លទសចរ។ល។  
 ខំុ្សូរផ្កត លំផី្្ និ្ងរលំឹកៃល់ថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងអាជ្ាធរមាន្សរត្ាកិចច លខត្តម្ពះសីហនុ្ ជាពិលសស 
អភិបាលម្កុងម្ពះសីហនុ្ សូរពម្ងឹងការការពារសន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ អនារ័យ និ្ងលស្វភ័ណ្ភាព។ 
អាជ្ាធរ ររួជារួយម្បជាពលរៃាម្តូ្វលរៀបចំឲ្យមាន្ចិលញ្ច ីរថនល់ សម្មាប់រនុ្សសលៃីរ លរៀបចំឲ្យមាន្សួន្ចារ
ស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងសំអាត្កំុឲ្យមាន្សម្មារ និ្ងៃីហុយ។ 
 
ឯកឧត្ដរ លោកជទំាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់ 
 ជាថមីរដងលទៀត្ ខំុ្សូរសស្រដងការលកាត្សរលសីរ លដ្ឋយលស្វម ះៃល់ម្កុរហ ុន្តុ្ង លយៀន្ ស្ៃលបាន្
សលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ កនុងការបណ្ឋត ក់ទុន្ លៃីរបអីភិវឌឍវសិ័យលសវាករមលទសចរណ៍្ និ្ងកំស្វន្ត លៅលខត្ត
ម្ពះសីហនុ្។ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំាលជាគជ័យស្ផ្នកលសវាករមរបស់ម្កុរហ ុន្ពិត្ជាររួចំស្ណ្ករកាសាិរភាព 
និ្ងកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា តាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្ល និ្ងឱកាសការងារ ៃល់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ
ចាបំាច់កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។  លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ វាក៏ជាការររួចំស្ណ្ក កនុងការងារន្គរូបនី្យករម 
និ្ងការអភិវឌឍន៍្លខត្តម្ពះសីហនុ្ និ្ងកាត់្បន្ាយការលធវីចំណ្ឋកម្សុកលៅកាន់្រៃាធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងលៅ
ម្បលទសជិត្ខាងផ្ងស្ៃរ។ 
 ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ម្កុរហ ុន្ តុ្ង លយៀន្សូរទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យ កនុងអាជីវករមរបស់ខលួន្ និ្ងសូរ
ជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  និ្ងលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់
នូ្វពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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២៧. រិធសីលំណ្ះសណំាលជាម្យួសមាជិក សមាជកិា ព្កុម្ព្បកឹាឃុ-ំ
សងាក ត់លខតតសាេ យលរៀង 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន សមាជិកាគណ្ៈអចិនន្តនតយ ៍
គណ្ៈកមាម ធិការកណាដ ល ព្បធានព្កុម្ការងារថាន ក់កណាដ លចុះជូយលខតតសាេ យលរៀង 
កនងុរិធីជួបសលំណ្ះសណំាលជាម្ួយសមាជិក សមាជិកា ព្កុម្ព្បកឹាឃុ ំ ទូ សងាក ត់

ទាងំលខតតសាេ យលរៀង 
មដ្លជាអងគលបាះលឆ្ន តលព្ជើសលរ ើស ព្កុម្ព្បកឹាលខតត ព្សុក ព្កុង អាណ្តតិទី ៣ 

នថៃលៅ ៨លកីត្ ស្ខពិស្វខ ឆ្ន  ំកុរ ឯកស័ក ព .ស ២៥៦៣  
ស្វវ យលរៀង  ,នថៃទី ១១ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩  
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សូរលគារព គណ្ៈអធិបតី្! 
សូរលគារព ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ ម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ លចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង! 
សូរលគារព ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកាអងគម្បជុទំាងំអស់ ជាទីរាប់អាន្! 
 នថៃលន្ះ កនុងនារគណ្ៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល កនុងនារម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការ
កណ្ឋដ លចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយ ោ៉ា ងនម្កស្លង 
លដ្ឋយបាន្រកចូលររួជាអធិបតី្ កនុងពិធីជួបសំលណ្ះសំណ្ឋលជារួយលោក លោកម្សី សមាជិកម្កុរ
ម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ ទាងំ ៥១៨ នាក់ ទូទាងំលខត្ត ស្ៃលជាអងគលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសី ម្កុរម្បឹកាលខត្ត ម្សុក 
ម្កុង អាណ្ត្តិទី ៣ នានថៃទី ២៦ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ ខាងរុខលន្ះ ស្ៃលលរៀបចំលៃងីលដ្ឋយគណ្ៈកមាម ធិការ
គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាលខត្តស្វវ យលរៀងនាលពលលន្ះ។ ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏ស្សន្រលនាររយវលិសសវសិ្វល
លន្ះ ខំុ្សូរអបអរស្វទរ លកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ ចំលពាះលទធផ្ល ស្ៃលម្កុរការងារម្គប់ថាន ក់ ររួ
ជារួយថាន ក់ៃឹកនាគំណ្បកសម្គប់ថាន ក់បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់សហការ បំលពញភារកិចចសលម្រចបាន្លជាគ
ជ័យជាបន្ដបនាទ ប់ ររួចំស្ណ្កកនុងការស្ថរកាសុខសន្ដិភាព សាិរភាពន្លោបាយ រកាការពារបូរណ្ភាពទឹក
ៃី អធិបលត្យយភាពជាតិ្ សន្ដិសុខ សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ ស្វធ្លរណ្ៈ សុវត្ាិភាពសងគរ ខិត្ខំចូលររួជំរុញ                  
ការអភិវឌឍលសៃាកិចចសងគរលលីម្គប់វសិ័យ ជាក់ស្សដងលខត្តស្វវ យលរៀងទទួលបាន្ការអភិវឌឍលលីម្គប់វសិ័យ 
បាន្ស្ម្បរុខស្ម្បមាត់្លៅជាម្សស់បំម្ពង លលីកករពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជាជន្កាន់្ស្ត្ធូរធ្ល ពិលសសកនុង
ឱកាសចូលឆ្ន ថំមមី្បនពណី្ស្ខមរកន្លងរកលន្ះ លខត្តបាន្បងាលកាណ្ៈសរបត្តមិ្គប់ស្បបោ៉ា ងធ្លនាបាន្សុខ
សុវត្ាិភាព បងាការសបាយ ជូន្ម្បជាជន្ចូលររួម្បមាណ្ជាង ៤០០.០០០ នាក់ លៅម្កុងស្វវ យលរៀង។ 
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ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ អស់លោក លោកម្សី! 
 បាន្ម្បកាសដ្ឋក់លចញនូ្វយុទធស្វន្រសត ចតុ្លកាណ្រាជរដ្ឋា ភិបាល សម្មាប់នី្តិ្កាលទី ៦ នន្រៃាសភា 
ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤ ស្ៃលជារលបៀបវារៈលគាលន្លោបាយសម្មាប់ៃឹកនាមំ្គប់ម្គង និ្ង អភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្
សម្មាប់រយៈលពល ៥ ឆ្ន  ំជាបន្ដលទៀត្ ។ យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាល  ទី៤ គ៉ឺជាយុទធស្វន្រសតស្ៃល
ម្តូ្វបាន្អភិវឌឍលលីរូលដ្ឋា ន្ នន្សរិទធផ្លស្ៃលសលម្រចបាន្កនុងការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់
កាលទី ៣ លដ្ឋយរកាទុករចនាសរព័ន្ធៃស្ៃល លដ្ឋយពម្ងឹងវសិ្វលភាព សម្រិត្សម្មាងំបស្ន្ារ និ្ងលធវី       
អាទិភាពភាវូបនី្យករមរំុនី្រួយៗ នន្ចតុ្លកាណ្យុទធស្វន្រសតទាងំ ៤ ម្ពរទាងំស្កលរែរលបៀបវារៈ លគាល
ន្លោបាយ និ្ងយន្ដការអនុ្វត្តរួយចំនួ្ន្ឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី លៃីរប ី  កស្វងនូ្វរូលដ្ឋា ន្ម្គឹះចាបំាច់
ទាងំឡាយកនុងចកាុវសិ័យស្ម្បកាល យឋាន្ៈរបស់ម្បលទសករពុជា ពីម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប លៅ
ជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ខពស់លៅឆ្ន  ំ ២០៣០ ម្ពរទាងំ នាមំ្បលទសជាតិ្លយងី លឆ្ព ះលៅកាន់្         
ឋាន្ៈជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន  ំ២០៥០ ខាងរុខ ។ 
 របស់រាជរដ្ឋា ភិ ឆ្ន  ំ២០១៩ លន្ះជាឆ្ន ៃំំបូងនន្ការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤

ករពុជា ចាប់ពីលម្កាយការលបាះលឆ្ន ត្ជាតិ្លលីកទី ៦ រហូត្រកទល់លពលលន្ះ សភាពការណ៍្បាល ន្លោបាយ 
និ្ងលសៃាកិចចរបស់ម្បលទសជាតិ្លយងីមាន្លកាណ្ៈអំលណ្ឋយផ្លជាងលពលណ្ឋៗទាងំអស់។ ការបរាជ័យ
ជាបន្ដបនាទ ប់ និ្ងការបាត់្បង់ឥទធិពលកាន់្ស្ត្លម្ចីន្ ទាងំកនុងរជឈដ្ឋា ន្ជាតិ្ និ្ងអន្ដរជាតិ្ ពួកម្បឆ្ងំលៅ
លម្ៅម្បលទស ស្ៃលមាន្សរ រងសុ ីជាលរលកាល ង លៅស្ត្បន្ដលឃាសនាសន្រងាគ រ ចិត្តស្វន្រសត រួលបងាា ច់ និ្ងវាយ
ម្បោររកលលីរាជរដ្ឋា ភិបាលជាបន្ដបនាទ ប់។ ពួកបរលទសស្ៃលមាន្និ្នាន ការម្បឆ្ងំក៏បាន្លរៀបចំយុទធស្វន្រសត 
និ្ងបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វវធីិស្វន្រសតម្បទាក់ម្កឡាគាន ជារួយពួក សរ រងសុ ីតារម្គប់រូបភាព និ្ងម្គប់វធីិទាងំអស់ 
លៃីរបលីធវីឱយរស់លៃងីវញិគណ្បកសសលន្រងាគ ះជាតិ្ ស្ៃលលន្ះជាន្លោបាយ និ្ងលម្គាះថាន ក់បំផុ្ត្ និ្ងបងា         
រហន្ដរាយធៃន់្ធៃរៃល់ម្បលទសករពុជា លហយីលន្ះ ជាឧបាយកលៃ៏ពិលពុល និ្ងលម្គាះថាន ក់បំផុ្ត្ ស្ៃលលយងី
រិន្អាចលរីលម្ស្វលបាន្លៃយី លម្ពាះលបី ្ លុះបញ្ញច ងំតាររយៈឧបាយកលទាងំលន្ះ បងាា ញឱយលឃញីថា ពួក
លគរិន្បាន្លបាះបង់លចាលនូ្វស្ផ្ន្ការ បៃិវត្តន៍្ពណ៌្លៅលៃយីលទ លបីលទាះចលនាលន្ះ ម្តូ្វបាន្បន្រងាា ប និ្ង
កំលទចឱយរោយលៅលហយីកដី ។ កន្លងរកលន្ះ អតី្ត្រន្រន្តីអតី្ត្គណ្បកសសលន្រងាគ ះជាតិ្ សរុបចំនួ្ន្ ៩ រូប
លហយីម្តូ្វបាន្ម្ពះរោកសម្ត្ ឡាយម្ពះរាជម្កឹត្យម្តាស់បងាគ ប់ផ្ដល់នី្តិ្សរបទារលៃងីវញិ លៃីរបមីាន្សិទធិ
លធវីសករមភាពន្លោបាយ កនុងចំលណ្ឋរអនកទាងំលនាះមាន្អតី្ត្អនកតំ្ណ្ឋងរាន្រសត ៦ រូប អតី្ត្សមាជិក      
គណ្ៈនាយកគណ្បកស សលន្រងាគ ះជាតិ្ ០២ រូប អតី្ត្ទីម្បឹកាជាន់្ខពស់ CNRP ០១ រូប ។ លន្ះជាការបងាា ញ
ឱយលឃញីអំពីការអនុ្វត្តសិទធិលសរភីាព និ្ងជំហរម្បជាធិបលត្យយៃ៏ទូលំទូោយស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្    
អនុ្វត្ត ប៉ាុស្ន្ដការលសនីសុំនី្តិ្សរបទារលន្ះលធវីឱយសរ រងសុ ីនិ្ងបកសពួករួយកាដ ប់តូ្ចកាន់្ស្ត្ឯលកា រហូត្ទណ្ឌិ ត្
រូបលន្ះបាន្លចាទម្បកាន់្អនកទាងំលន្ះថាភលីលភលី និ្ងលថាកទាបបំផុ្ត្ លហយីស្ៃលលធវីឱយអនកស្ៃលបាន្ទទួលនី្តិ្
សរបទារ ម្ពរទាងំរនុ្សសជាលម្ចីន្លទៀត្ ស្ៃលជាអតី្ត្រន្រន្តីគណ្បកសសលន្រងាគ ះជាតិ្ ក៏ៃូចជាទាងំអនកខលះ
ស្ៃលសនទិធនឹ្ងសរ រងសុ ីនិ្ងកឹរ សុខា មាន្ការខឹងសរារលហយីលចាទម្បកាន់្សរ រងសុ ីជារនុ្សស គាម ន្ជំហរ
ចាស់ោស់ ជាបុគគលអាតាម និ្យរ ។  
 
 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     98 

ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោក លោកម្សី! 
 ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹការាជធ្លនី្ ម្កុរម្បឹកាលខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុកការលបាះលឆ្ន       
ម្កុរម្បឹកាខណ្ឌ  លៅកាត់្ថា “ម្កុរម្បឹកា” អាណ្ត្តិទី ៣ លន្ះ នឹ្ងម្បម្ពឹត្តលៅលៅនថៃ អាទិត្យ ទី ២៦ ស្ខ
ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ សមាជិកម្កុរម្បឹកាម្តូ្វលម្ជីសលរសីលៃងីលដ្ឋយការលបាះលឆ្ន ត្អសកល រិន្ចំលពាះ 
លដ្ឋយលសរមី្តឹ្រម្តូ្វ យុត្តិធរ៌ តារវធីិលម្ជីសលរសីលឆ្ន ត្ជាសមាៃ ត់្ ។ សមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ លៅកនុង
រុខៃំស្ណ្ងទាងំអស់ គ៉ឺជាអនកលបាះលឆ្ន ត្ ម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  ជាការោិល័យលបាះលឆ្ន ត្ រាជធ្លនី្ លខត្តជា
រណ្ឌ លលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹការាជធ្លនី្ លខត្ត ឯម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  ជារណ្ឌ លលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសី
ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  ។ បចចុបបន្ន សមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ ំសងាា ត់្ ស្ៃលជាសមាជិកគណ្បកសម្បជា
ជន្ករពុជា មាន្ចំនួ្ន្សរុប ១១.០៥១ នាក់ លសមីនឹ្ង ៩៥,៥០ % នន្ចំនួ្ន្សរុបររួ ១១.៥៧២ នាក់ កនុង
ម្កបខណ្ឌ ទូទាងំម្បលទស ។ ស្ផ្ែកលលីទិន្នន័្យខាងលលី សម្មាប់អាណ្ត្តិទី ៣ ខាងរុខ ម្គប់រណ្ឌ លរាជធ្លនី្ 
លខត្ត ម្កុងម្សុក ខណ្ឌ នី្រួយៗម្តូ្វខិត្ខំសលម្រចឱយបាន្នូ្វចំនួ្ន្អាសន្ៈស្ៃលមាន្បចចុបបន្ន និ្ងរកាឱយបាន្
ៃំស្ណ្ងជាម្បធ្លន្ ម្កុរម្បឹការាជធ្លនី្ លខត្ត ម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  ៃស្ៃល លៃីរបពីម្ងឹងរូលដ្ឋា ន្ន្លោបាយ
របស់គណ្បកស លៅរូលដ្ឋា ន្សម្មាប់បន្ដរកាលម្បៀបខាល ងំ លម្បៀបឈនះរបស់គណ្បកសលយងី កនុងការលបាះ
លឆ្ន ត្ឃុ-ំសងាា ត់្ នាឆ្ន  ំ២០២២ និ្ងការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសតាងំតំ្ណ្ឋងរាន្រសតនី្តិ្កាលទី ៧ ឆ្ន  ំ២០២៣ និ្ង   
ការលបាះលឆ្ន ត្ជាបន្ដបនាទ ប់ខាងរុខលទៀត្។ នថៃទី ៧ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ គណ្ៈកមាម ធិការជាតិ្លរៀបចំ               
ការលបាះលឆ្ន ត្ (គ.ជ.ប) បាន្ៃំលណី្រការចុះបញ្ជ ី និ្ងចុះលឈាម ះលបកាជន្ទាងំលពញសិទធិ និ្ងបម្រុងមាន្
ចំនួ្ន្សរុប ២០.៦៦០ នាក់លៃីរបចូីលររួកនុងការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាអាណ្ត្តិទី ៣ ស្ៃលនឹ្ង
ម្បម្ពឹត្តលៅនថៃអាទិត្យ ទី២៦ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ មាន្គណ្បកសន្លោបាយចំនួ្ន្ ៧ បាន្ចុះបញ្ជ ីលៅ
គ.ជ.ប សម្មាប់ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹការាជធ្លនី្ លខត្ត គ៉ឺគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាឈរលឈាម ះ 
២៥ រណ្ឌ ល, គណ្បកសយុវជន្ករពុជា ឈរលឈាម ះ ០៨ រណ្ឌ ល, គណ្បកសហវ ៊ុន្សុិន្បិុច ឈរលឈាម ះ ៧ 
រណ្ឌ ល, គណ្បកស្ន្ទៈស្ខមរឈរលឈាម ះ ០៤ រណ្ឌ ល, គណ្បកសសញ្ញជ តិ្ករពុជាឈរលឈាម ះ ៨ រណ្ឌ ល, 
គណ្បកសស្ខមររបួររួជាតិ្ឈរលឈាម ះ ៦ រណ្ឌ ល និ្ងគណ្បកសស្ខមរស្វធ្លរណ្រៃាឈរលឈាម ះ ០២ រណ្ឌ ល។ 
សម្មាប់ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  គ៉ឺគណ្បកសម្បជាជន្ ករពុជា ឈរលឈាម ះ 
២០៣ រណ្ឌ ល, គណ្បកសយុវជន្ករពុជា ឈរលឈាម ះ ២៣ រណ្ឌ ល, គណ្បកស ហវ ៊ុន្សុិន្បិុចឈរលឈាម ះ 
៧១ រណ្ឌ ល, គណ្បកស្ន្ទៈស្ខមរឈរលឈាម ះ ០៣ រណ្ឌ ល, គណ្បកស សញ្ញជ តិ្ករពុជាឈរលឈាម ះ ១០៩ 
រណ្ឌ ល, គណ្បកសស្ខមររបួររួជាតិ្ឈរលឈាម ះ ៥៣ រណ្ឌ ល និ្ង គណ្បកសស្ខមរស្វធ្លរណ្រៃាឈរលឈាម ះ 
០១ រណ្ឌ ល។ 
 សម្មាប់លខត្តស្វវ យលរៀង គណ្បកសន្លោបាយបាន្ចុះបញ្ជ ី និ្ងបាន្ទទួលស្វគ ល់ជាផ្លូវការមាន្
ចំនួ្ន្ ០៣ គណ្បកស ររួមាន្៖  
 ១. គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា ៩ រណ្ឌ លលលី ៩ រណ្ឌ ល កនុងលនាះ ម្កុរម្បឹកាលខត្តលពញសិទធិ ២៣ 
នាក់ ម្សី ៧ នាក់ បម្រុង ២៣នាក់ ម្សី ៤ នាក់ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ២ម្កុង (កនុងលនាះ លពញសិទធិ៣០ នាក់ ម្សី 
៤នាក់បម្រុង ៣២ នាក់ ម្សី ៧ នាក់) ម្កុរម្បឹកាម្សុក ៦ម្សុក (កនុងលនាះលពញសិទធិ១១០ នាក់ ម្សី ១៨
នាក់ បម្រុង ១១៤ នាក់ ម្សី ២៦នាក់) សរុប លពញសិទធិ១៦៣ នាក់ ម្សី២៩ នាក់ បម្រុង១៦៩ នាក់ ម្សី 
៣៧នាក់។ 
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 ២. គណ្បកសសញ្ញជ តិ្ករពុជា ៩ រណ្ឌ លលលី ៩ រណ្ឌ ល (កនុងលនាះ ម្កុរម្បឹកាលខត្តលពញសិទធិ 
២៣ នាក់ ម្សី ១៤ នាក់ បម្រុង២៣ នាក់ ម្សី ១៥នាក់ ម្កុរម្បឹកាម្កុង ០២ ម្កុង លពញសិទធិ៣០ នាក់ 
ម្សី ១៨នាក់ បម្រុង ៣០ នាក់ ម្សី១៩ នាក់ ម្កុរម្បឹកាម្សុក ០៦ម្សុក លពញសិទធិ១១០ នាក់ ម្សី ៣៩
នាក់ បម្រុង១១០  នាក់ ម្សី៦៩ នាក់។ 
 ៣. គណ្បកស្ន្ទៈស្ខមរ ១ រណ្ឌ ល លលី ៩ រណ្ឌ ល កនុងលនាះ ម្កុរម្បឹកាលខត្តលពញសិទធិ២៣ នាក់ 
ម្សី ០៨នាក់ បម្រុង ២៣ នាក់ ម្សី០៨ នាក់។ 
 ចំលពាះលំដ្ឋប់លលខលរៀងគណ្បកសន្លោបាយលៅលលីសន្លឹកលឆ្ន ត្មាន្ៃូចខាងលម្ការ៖ 
  + ម្កុរម្បឹកាលខត្ត មាន្ ៣ គណ្បកស : លលខលរៀងទី ១ គណ្បកស្ន្ទៈស្ខមរ លលខលរៀងទី ២ គណ្
បកសសញ្ញជ តិ្ករពុជា លលខលរៀងទី ៣ គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា 
  + ម្កុរម្បឹកាម្សុក-ម្កុង មាន្ ០២ គណ្បកស ៖ 
 មាន្ម្សុកចន្រនាទ  និ្ងម្សុកកំពង់លរាទិ៍ ស្ៃលលលខលរៀងទី ១ គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា លលខលរៀងទី ២ 
គណ្បកសសញ្ញជ តិ្ករពុជា 
 និ្ងម្សុក-ម្កុង ០៦ លទៀត្ ស្ៃលលលខលរៀងទី ១ គណ្បកសសញ្ញជ តិ្ ករពុជា លលខលរៀងទី ២ គណ្
បកសម្បជាជន្ករពុជា។ 
 ការលបដជ្ាចិត្តជាយុទធស្វន្រសត របស់គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាលខត្តស្វវ យលរៀង កនុងការលបាះលឆ្ន ត្ 
លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាអាណ្ត្តិទី ៣ នានថៃអាទិត្យ ទី២៦ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ លន្ះ ម្តូ្វសលម្រចឱយ បាន្
អាសន្ៈម្កុរម្បឹកាលខត្តចំនួ្ន្ ២៣ លលី ២៣ លសមីនឹ្ង ១០០% និ្ងសលម្រចឱយបាន្អាសន្ៈម្កុរម្បឹកា
ម្សុក-ម្កុងចំនួ្ន្ ១៤០ លលី ១៤០ លសមីនឹ្ង ១០០ % ស្ៃរ គ៉ឺអងគលបាះលឆ្ន ត្ទាងំ ៥១៨ នាក់ សុទធស្ត្
សមាជិកគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា លហយីធ្លល ប់បាន្លបាះលឆ្ន ត្គាមំ្ទកនុងការលម្ជីសតាងំសមាជិកម្ពឹទធសភា
ជូន្គណ្បកសម្បជាន្ជន្ករពុជា ទាងំ ៥១៨ នាក់ លសមីនឹ្ង ៥១៨ សំលៃង រចួលហយី។ លៃីរបជីាជំនួ្យស្វម រតី្ 
គួបផ្សនឹំ្ងទិសលៅ ភារកិចចសំខាន់្ៗស្ៃលបាន្លលីកលៃងីកនុងលសចកដីសលម្រច លលខ ៧៦៦/១៨ សស.គក 
ចុះនថៃទី ២៧ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ ២០១៨ សដីពីស្ផ្ន្ការររួលឆ្ព ះលៅកាន់្ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកា       
រាជធ្លនី្ ម្កុរម្បឹកាលខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាខណ្ឌ  អាណ្ត្តិទី ៣ ឆ្ន  ំ២០១៩ ខំុ្
សូរលសនឯីកឧត្តរ លោកជំទាវ ពិលសសលោក លោកម្សី ជាសមាជិក សមាជិកាម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ទាងំ 
៥១៨ នាក់ ស្ៃលបាន្ចុះលឈាម ះកនុងបញ្ជ ីលបាះលឆ្ន ត្  ផ្លូវការរចួលហយី សូរលរតាត យកចិត្តទុកដ្ឋក់លទវៃង
បស្ន្ារលទៀត្ ររួសហការគាន កនុងស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វ ការងាររួយៃូចខាងលម្ការ៖ 
 ១- ជាររួគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ រន្រន្តីបកសម្គប់រូប ម្តូ្វកាដ ប់ជាប់ភារកិចចររួជាយុទធស្វន្រសត គ៉ឺពម្ងឹង 
កមាល ងំរោស្វរគគីម្បជាជាតិ្ ការពារឯករាជយ អធិបលត្យយ និ្ងបូរណ្ភាពទឹកៃីករពុជា ស្ថរកា    សន្ដិភាព 
និ្ងរាល់សរិទធផ្លនន្សងគរជាតិ្ឱយបាន្រងឹមាសំាិត្លសារ លលីកករពស់លទធិម្បជាធិបលត្យយ និ្ងនី្តិ្រៃា បន្ដ
ជំរុញៃំលណី្រការអភិវឌឍលសៃាកិចចសងគរ ម្បកបលដ្ឋយចីរភាពឈាន្លៅសលម្រចចកាុវសិ័យ  រយៈលពលរធយរ 
និ្ងរយៈលពលស្វងរបស់គណ្បកស។ ពម្ងឹងការផ្ារភាជ ប់ជារួយម្បជាជន្ ខិត្ខំលលីកករពស់ជីវភាពម្បជាជន្ 
និ្ងចលនាម្បជាជន្ចូលររួអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសត ចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ម្ពរទាងំរាងំស្វា ត់្រាល់ឧបាយកល និ្ងសករមភាព ពីម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ទាងំកនុង និ្ងលម្ៅ
ម្បលទសស្ៃលប៉ាុន្ប៉ាងបំផ្កល ញរាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងគណ្បកសម្បជាជន្ ករពុជា ជាពិលសសតាររយៈបៃិវត្តន៍្



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     100 

ពណ៌្ លហយីកាដ ប់ជាប់យុទធស្វន្រសតកនុងការម្គប់ម្គង និ្ងអភិវឌឍន៍្ ម្បលទសជាតិ្ លដ្ឋយស្ផ្ែកលលីអភិម្ករទាងំ 
៥ គ៉ឺ “ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្” និ្ងបាវចនាពីរគ៉ឺ “ស្កទម្រង់ខាងកនុង បលងាីន្រិត្ត
ខាងលម្ៅ កនុងស្វម រតី្ឯករាជយ”។ បន្ដកស្វងពម្ងឹង គណ្បកសឱយបាន្រងឹមាខំាងន្លោបាយ សតិ្អាររមណ៍្ 
និ្ងចាត់្តាងំលៃីរបធី្លនាការៃឹកនាសំលម្រចរាល់ ភារកិចចន្លោបាយកនុងៃំណ្ឋក់កាលថមីៗ  យកចិត្តទុកដ្ឋក់
ម្គប់ម្គង កស្វង ពម្ងឹងជួររន្រន្តីគណ្បកស ឱយមាន្លកាណ្ៈសរបត្តិម្គប់ម្គាន់្ទាងំសរត្ាភាពបំលពញ
ការងារ ទាងំគុណ្ធរ៌ ស្ៃលធ្លនានូ្វការអនុ្វត្តលគាលន្លោបាយរបស់គណ្បកសម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព 
ការផ្ារភាជ ប់រវាងគណ្បកស និ្ង រោជន្ និ្ងធ្លនាៃល់ការបន្ដលវន្។ 
 ២-រន្រន្តីគណ្បកសម្គប់រូបម្តូ្វត្រាល់ខពស់ស្វម រតី្លសនោជាតិ្បរសុិទធ ការពារឯករាជយ  អធិបលត្យយ 
និ្ងបូរណ្ភាពទឹកៃីឱយបាន្គង់វងសម្បឆ្ងំដ្ឋច់ខាត្ការលម្ជៀត្ស្ម្ជករបស់បរលទសចូលកិចចការនផ្ទកនុងករពុជា 
និ្ងរិន្ឱន្កាលចំលពាះការដ្ឋក់សមាព ធណ្ឋរួយពីខាងលម្ៅ ស្ថរកាសន្ដិភាព សន្ដិសុខ សាិរភាព
ន្លោបាយ សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ សុវត្ាិភាពសងគរ ឱយបាន្រងឹមាលំលីរូលដ្ឋា ន្ម្បតិ្បត្តិ ោ៉ា ងរុ៉ឺងមា៉ា ត់្ រៃាធរមនុ្ញ្ា 
និ្ងចាប់ជាធរមាន្។ ពម្ងឹងវធិ្លន្ការចាប់ៃ៏រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ចំលពាះម្គប់អងគការ ចាត់្តាងំ ឬបុគគលស្ៃលម្បម្ពឹត្ត
ខុសចាប់ និ្ងរិន្អនុ្ញ្ញា ត្ឱយរចនាសរព័ន្ធស្ខសរយៈចាត់្តាងំ និ្ងសករមភាពនន្អងគការចាត់្តាងំបៃិវត្តពណ៌្
រស់លៃងីវញិបាន្លៃយី។ 
 ៣-ម្តូ្វបន្ដជំរុញអប់រផំ្សពវផ្ាយតារម្គប់រូបភាពឱយបាន្ទូលំទូោយនិ្ងសុីជលម្ៅ លៃីរបមី្ជាបចូល
លៅកនុងម្គប់ម្សទាបម់្បជាជន្ ពិលសសម្សទាប់យុវជន្ អំពីសភាពការណ៍្រកីចំលរនី្របស់ម្បលទសជាតិ្ អំពី
លគាលការណ៍្ លគាលន្លោបាយនានារបស់គណ្បកស និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាលអំពីភាពជាមាច ស់របស់ម្បជាជន្ 
និ្ងវាយបករាល់ការលឃាសនាអកុសលរបស់ពួកម្បឆ្ងំ លៃីរបបីលងាីន្ជំលន្ឿរបស់ម្បជាជន្ ចំលពាះការៃឹកនាំ
របស់គណ្បកស និ្ងរាងំស្វា ត់្ឧបាយកលបំផ្លិចបំផ្កល ញរបស់ពួកម្បឆ្ងំ និ្ងអរិត្ត។ ចំលពាះរុខ រន្រន្តីម្គប់
ថាន ក់ ទាងំស្ផ្នកបកស និ្ងស្ផ្នករៃា ម្តូ្វលរៀបចំការងារពាក់ព័ន្ធរបស់ខលួន្ឱយបាន្ចាស់ោស់ និ្ងម្តូ្វលចះសន្សំ
ពិន្ទុជារួយម្បជាជន្ តាររយៈម្បសិទធភាពការងារម្បចានំថៃ តាររយៈអំលពីលែរបស់លយងី  ពិលសសការផ្ដល់
លសវាស្វធ្លរណ្ៈជូន្ម្បជាពលរៃាទូលៅ លន្ះជាកាត្ពវកិចចរបស់រន្រន្តីបកសលយងី ចំលពាះ ម្បជាជន្ ។ 
 ៤-ការលឃាសនាលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាអាណ្ត្តិទី ៣ លន្ះ ម្តូ្វលធវីលៃងីកនុងរយៈលពល ០៨ 
នថៃជាប់ៗគាន  គ៉ឺចាប់ពីនថៃទី ១៧ ៃល់នថៃទី ២៤ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ លហយីម្តូ្វបញ្ច ប់ ២៤លមា៉ា ង រុន្នថៃ
លបាះលឆ្ន ត្។ កនុងរយៈលពលលន្ះ ម្កុរការងារររួជារួយគណ្បកសម្សុក-ម្កុង-ឃុ-ំសងាា ត់្ និ្ងលបកាជន្ឈរ
លឈាម ះម្តូ្វម្បរូលផ្ដុ ំលធវីសករមភាពររួមាន្៖ 
    + បលងាីន្ការម្គប់ម្គងសមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ របស់គណ្បកសឱយបាន្លែ លដ្ឋយ
     ខិត្ខំពម្ងឹងស្វរគគីភាព ឯកភាពគាន ឱយបាន្រងឹមាជំំរុញការៃឹកនារំបស់គណ្បកស ។ 
    + ខិត្ខំទប់ស្វា ត់្រាល់សករមភាព ស្ៃលប៉ាុន្ប៉ាងបំស្បកបំបាក់នផ្ទកនុងសមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ ំ

សងាា ត់្ របស់លយងី ឬកនុងជួរលបកាជន្ ឬលៅកនុងនផ្ទកនុងរបស់គណ្បកស ។ 
    + ស្ណ្នាសំមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្របស់លយងីឱយស្វគ ល់លំដ្ឋប់លលខលរៀងគណ្បកស លលី

សន្លឹកលឆ្ន ត្ និ្ងស្ណ្នាកំារគូលសន្លឹកលឆ្ន ត្ម្ពរទាងំរលបៀបលបាះលឆ្ន ត្ឱយបាន្ម្តឹ្រម្តូ្វ។ 
    + ខិត្ខំររួគាន លដ្ឋះម្ស្វយសំណូ្រពរ និ្ងបញ្ញា ម្បឈរនានាលៅតាររូលដ្ឋា ន្ឱយបាន្លែ ។ 
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    + ម្តូ្វររួគាន មាច ស់ការវាយបកឱយបាន្ទាន់្លពលលវោ រាល់ការលឃាសនារួលបងាា ច់ និ្ង 
សករមភាពបំផុ្សបំផុ្ល ញុះញង់អុជអាលរបស់ម្កុរម្បឆ្ងំតារម្គប់រូបភាពលៅតារ  

     រូលដ្ឋា ន្ ។ 
 ៥-គិត្ម្តឹ្រនថៃលន្ះ គ៉ឺលៅសល់ស្ត្ ១៥ នថៃលទៀត្ប៉ាុលណ្ឋណ ះៃល់នថៃលបាះលឆ្ន ត្លហយី ៃូចលន្ះ កនុងរយៈ
លពលលន្ះ ទាងំម្កុរការងារ ទាងំម្សុក-ម្កុង ម្តូ្វម្បរូលផ្ដុ ំលធវីសករមភាពចាបំាច់រួយចំនួ្ន្៖ 
   + ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសរលសីម្កុរម្បឹកា គ៉ឺជាការលបាះលឆ្ន ត្អសកលស្ៃលសមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំ
សងាា ត់្ លៅកនុងតំ្ស្ណ្ងជាអងគលបាះលឆ្ន ត្ ។ ការលបាះលឆ្ន ត្លន្ះ មាន្ការខុសស្បលកពីការ  លបាះលឆ្ន ត្សកល 
លដ្ឋយអនកលបាះលឆ្ន ត្មាន ក់ៗ ម្តូ្វលបាះលឆ្ន ត្ពីរសន្លឹក លៃីរបលីម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកា តារម្បលភទនី្រួយៗ និ្ង
មាន្ហបិលឆ្ន ត្ចំនួ្ន្ពីរ ៖ 
    - សន្លឹកលឆ្ន ត្ទី ១ មាន្ពណ៌្លលឿង លម្បីកនុងការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុង 

សម្មាប់ដ្ឋក់កនុងហបិលឆ្ន ត្រួយ ។ 
    - សន្លឹកលឆ្ន ត្ទី ២ មាន្ពណ៌្ស លម្បីកនុងការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាលខត្ត សម្មាប់

ដ្ឋក់កនុងហបិរួយលផ្សងលទៀត្។ ៃូចលន្ះ សូរអងគលបាះលឆ្ន ត្ទាងំអស់ លរតាត  ម្បុងម្បយត័្នកំុ
ឱយមាន្ការខុស្គងលដ្ឋយម្បការណ្ឋរួយឱយលស្វះ ។  

   + ខំុ្សូររលំឹករដងលទៀត្ សន្លឹកលឆ្ន ត្សម្មាប់លបាះលម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាលខត្តមាន្ ៣គណ្បកស 
លហយីគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាលៅឈរលលខលរៀងទី ៣ កនុងសន្លឹកលឆ្ន ត្។ ឯសន្លឹកលឆ្ន ត្ លម្ជីសលរសីម្កុង-
ម្សុកមាន្ស្ត្ ០២ គណ្បកសប៉ាុលណ្ឋណ ះ សម្មាប់ម្សុកចន្រនាទ  និ្ងម្សុកកំពង់លរាទិ៍   គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា 
ឈរលលខលរៀងទី ១ ឯម្សុក-ម្កុង លម្ៅពីលន្ះ គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា ឈរលលខលរៀងទី ២ ម្តូ្វចងចាឱំយ
បាន្ចាស់ោស់ ។ 
   + លោក លោកម្សី សមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ ជាអងគលបាះលឆ្ន ត្ទាងំអស់ម្តូ្វខិត្ខំ  ស្ថរកា
សុខភាពរបស់ខលួន្ឱយបាន្រងឹមាជំាប់ជានិ្ចច និ្ងម្បុងម្បយត័្នឱយហមត់្ចត់្ទាងំការហូបចុក ទាងំ ការលធវីៃំលណី្រ 
ទាងំការស្វន ក់អាម្ស័យ លហយីរ៉ាាងលទៀត្ម្តូ្វស្ថរកាឯកស្វរ សម្មាប់បលម្រីការលបាះលឆ្ន ត្ ៃូចជាអត្ត
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសញ្ញជ តិ្ស្ខមរ ឬឯកស្វរបញ្ញជ ក់អត្តសញ្ញា ណ្ “ប័ណ្ណសំគាល់ សមាជិកកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំ
សងាា ត់្” ឱយបាន្រ៉ាត់្ចត់្ ករណី្បាត់្ ឬខូច ម្តូ្វរាយការណ៍្ជូន្ថាន ក់ៃឹកនាជំាបនាទ ន់្ លៃីរបលីដ្ឋះម្ស្វយឱយ
បាន្ទាន់្លពលលវោចំណុ្ចលន្ះសំខាន្់ណ្ឋស់។ 
   + ោៃ ចនថៃទី ២៥ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ ម្កុរការងារររួជារួយគណ្បកសម្សុក-ម្កុង ទាងំអស់ 
ម្តូ្វធ្លនាការម្បរូលម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យរដងលទៀត្ អនកលបាះលឆ្ន ត្តារម្សុក-ម្កុងនី្រួយ  ៗ និ្ងជួយលដ្ឋះម្ស្វយការស្វន ក់
លៅ ការហូបចុក ជូន្អងគលបាះលឆ្ន ត្ លៅតារទីស្វន ក់ការគណ្បកសម្សុក-ម្កុងរបស់ខលួន្ ។ 
   + ម្ពឹកនថៃទី ២៦ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ ម្កុរការងារ និ្ងគណ្បកសម្សុក-ម្កុង ម្តូ្វស្ណ្នា ំអនក
លបាះលឆ្ន ត្ លដ្ឋយម្បគល់ភារកិចចជូន្ម្បធ្លន្ម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ នី្រួយៗ ទទួលខុសម្តូ្វៃឹកនា ំសមាជិក
ម្កុរម្បឹការបស់ខលួន្លចញលៅលបាះលឆ្ន ត្ លបាះជូន្គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាទាងំអស់គាន  ចាប់ ពី លមា៉ា ង ៧ : 
០០ ម្ពឹកត្លៅ ។ 
 ៦-ម្កុរការងារ និ្ងគណ្បកសម្សុក-ម្កុងទាងំអស់ម្តូ្វសហការណ៍្ជារួយអាជ្ាធរពាក់ព័ន្ធ ធ្លនា 
ស្ថរកាសន្ដិសុខ សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ឱយបាន្លែម្បលសីរ ពិលសសម្តូ្វការពារទាងំរណ្ឌ ល និ្ងការោិល័យលបាះ
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លឆ្ន ត្ ការពារសុវត្ាិភាពជូន្លបកាជន្ឈរលឈាម ះ និ្ងការពារលទធផ្លលបាះលឆ្ន ត្ ម្ពរទាងំម្គប់ម្គង       
សភាពការណ៍្លម្កាយការលបាះលឆ្ន ត្ឱយបាន្លែម្បលសីរ លហយីម្តូ្វរាយការណ៍្ជូន្គណ្ៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្បកស
លខត្ត នូ្វលទធផ្លនន្ការលបាះលឆ្ន ត្ សភាពការណ៍្លផ្សងៗឱយបាន្លទៀងទាត់្ តារការជាក់ស្សដង ។  
 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរម្បសិទធិពរជូន្ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សូរម្បកបនូ្វ  ពុទធពរទាងំ 
៤ ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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២៨. រធិីសលមាព ធម្នទីររហុរាបាល នងិសម្ភរ អលរៀនដ្ឋ 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា~ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចច 

មលែងកនងុរិធីសលមាព ធដ្ឋក់ឲ្យលព្បើព្បាសជ់ាផ្ែវូការ 
ម្នទីររហុរាបាល និងសម្ភរ អលរៀនដ្ឋ 

អគារលលខ ៩A ផ្លូវលលខ ៤៦៦ ស.ទលន្លបាស្វក់ ខ. ចំការរន្ 
ភនំលពញ នថៃទី២៦ ស្ខលរស្វ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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- ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្  
- លោក លោកម្សី គណ្ៈម្គប់ម្គង និ្ងបុគគលិករន្ទីរពហុពាបាល និ្ងសរោពអលរៀន្ដ្ឋទាងំអស់ជាទី 
លរម្តី្! 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ កនុងពិធីសលមាព ធ ដ្ឋក់ឲ្យលម្បី
ម្បាស់ជាផ្លូវការ រន្ទីររន្ទីរពហុពាបាលនិ្ងសរោពអលរៀន្ដ្ឋ។ លន្ះក៏ជាឱកាសៃ៏លែរួយសម្មាប់រូបខំុ្ លដ្ឋយ
បាន្រកជួបសំលណ្ះសំណ្ឋលលដ្ឋយផ្កទ ល់ជារួយលោក លោកម្សី កមួយៗជាអនកជំនាញខាងផ្តល់លសវាស្ថ
ទាសុំខភាពទាងំអស់ស្ៃលមាន្វត្តមាន្លៅទីលន្ះ។ 

រន្ទីរលពទយៃ៏ទំលនី្បលន្ះគ៉ឺជាសរិទធផ្លថមីរួយលទៀត្កនុងវសិ័យសុខាភិបាលលៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ ស្ៃល
ជាលបះៃូង និ្ងៃួងវញិ្ញា ណ្ របស់ម្បលទសករពុជា ស្ៃលកំពុងមាន្សកាដ នុ្ពលភាពោ៉ា ងលែម្បលសីរ ស្ផ្នក
ពាណិ្ជជករម លសវាករម និ្ងវនិិ្លោគ។ លន្ះគ៉ឺការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វការលូត្ោស់លៅរុខឥត្ឈប់ឈរ នន្វសិ័យ
សុខាភិបាល ជាពិលសសការចូលររួនន្វសិ័យឯកជន្ស្ៃលបាន្ស្វងសង់រន្ទីរលពទយ លៃីរបបំីលពញបស្ន្ារលលី
ការផ្តល់លសវាសុខភាពស្ៃលកំពុងមាន្ម្ស្វប់ទាងំស្ផ្នករៃា និ្ងឯកជន្ររួចំស្ណ្កជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច         
ជាតិ្។  

ការអភិវឌឍន៍្ របស់វសិ័យឯកជន្បាន្ និ្ងកំពុងទទួលបាន្ការគាមំ្ទោ៉ា ងលពញទំហងឹ ពីសំណ្ឋក់
រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា តាររយៈយុទធស្វន្រសដចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៣ លៃីរបកំីលណី្ន្ការងារ សរធរ៌ 
និ្ងម្បសិទធភាព ស្ៃលបាន្កំណ្ត់្យកការអភិវឌឍន៍្វសិ័យឯកជន្កនុងលបសកករមអភិវឌឍលសៃាកិចច-សងគរ។ 
លលីសពីលន្ះលទៀត្ លន្ះពិត្ជាគូសបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ពីការទុកចិត្ត ពីសំណ្ឋក់អនកវនិិ្លោគទុន្ ទាងំកនុង
ម្បលទស និ្ងលម្ៅម្បលទសលលីការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចច និ្ងសាិរភាពន្លោបាយ ស្ៃលបងារការងាយម្សួល ៃល់
ការបណ្ឋត ក់ទុន្ និ្ងម្បកបអាជីវករមលៅករពុជា។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា និ្ងខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរអបអរស្វទរ និ្ងលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ
ចំលពាះមាច ស់ភាគហ ុន្ទាងំអស់ នន្រន្ទីរលពទយលន្ះស្ៃលបាន្លបាះទុន្វនិិ្លោគកស្វងអគាររន្ទីរលពទយ ៃ៏
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ទំលនី្បរួយ លៃីរបលីធវីសករមភាពធុរកិចច ផ្កទ ល់ខលួន្ផ្ង និ្ងររួចំស្ណ្កកនុងការអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្ផ្ង តារ  
រយៈការផុ្ដល់លសវាសុខាភិបាល ម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព។ ខំុ្ក៏សូរសស្រតងនូ្វការអបអរស្វរទរៃល់ការចុះ
អនុ្សារណ្ៈលោគយល់ រវាងរន្ទីររន្ទីរពហុពាបាលនិ្ងសរោពអលរៀន្ដ្ឋ និ្ងស្វា ប័ន្សុខាភិបាលឯកជន្           
សឹងាបុរ ីខរន្៉ឺរសតូន្លអស្វ ស្ហល (Cornerstone Asia Health)ស្ៃលររួគាន សហការផ្តល់លសវាសុខាភិបាល
លៅករពុជា។ កិចចសហម្បតិ្បត្តិការលន្ះនឹ្ងនាឱំយរន្ទីរលពទយថមីលន្ះកាន់្ស្ត្ទទួលបាន្លជាគជ័យលៅអនាគត្។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ចាប់តាងំពីនថៃរលំដ្ឋះ៧រករាឆ្ន ១ំ៩៧៩រក វសិ័យសុខាភិបាលលៅករពុជាមាន្ការរកីចំលរនី្ជាលំដ្ឋប់។ 
ចំនួ្ន្រន្ទីរលពទយរៃា និ្ងឯកជន្ស្ៃលម្តូ្វបាន្ស្វត រនិ្ងកស្វងជាថមី និ្ងបាន្លកីន្លៃងីពីរួយឆ្ន លំៅរួយឆ្ន ។ំ 
ម្បលទសករពុជាលយងីបាន្សលម្រចលដ្ឋយលជាគជ័យនូ្វលគាលលៅអភិវឌឍន៍្សហសសវត្ស លលីការកាត់្បន្ាយ
ររណ្ភាពមាតា ទារក និ្ងកុមារ និ្ងការស្កលរែកងវះអាោរូបត្ារោ ក៏ៃូចជាការកាត់្បន្ាយការចរលង នន្លរ
លរាគលអៃស៍។ ជាការពិត្ កតាដ គន្លឹះស្ៃលបាន្ជំរុញឲ្យលយងីសលម្រចបាន្នូ្វលទធផ្លជាវជិជមាន្កនុងការលលីក
សទួយស្វា ន្ភាពសុខភាព របស់ម្បជាពលរៃាលយងីលនាះ គ៉ឺ្ន្ទៈន្លោបាយៃ៏រងឹមា ំ និ្ងការគាមំ្ទៃ៏បតូរផ្កដ ច់
របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា លម្ការការៃឹកនាៃ៏ំឈាល សនវ និ្ងម្បកបលដ្ឋយគតិ្បណ្ឌិ ត្របស់ សលរដចអគគរោ
លសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្ដីនន្ ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា និ្ងការជួយឧបត្ារោគាមំ្ទោ៉ា ង
លពញទំហងឹ និ្ងលដ្ឋយទឹកចិត្តលស្វម ះសបំផុ្ត្ពីសលរតចកិត្តិម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ប ុន រា៉ែ នី ហ ុនមសន ម្បធ្លន្
សមាគរជាតិ្កាកបាទម្កហរករពុជា។  

លៅនី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់
កាលទី៤ ស្ៃលររួមាន្ការស្កទម្រង់សុីជលម្ៅតារវសិ័យនានា ររួទាងំវសិ័យសុខាភិបាលផ្ងស្ៃរ។ កាលពី
លៃីរឆ្ន ២ំ០១៦ ម្កសួងសុខាភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតសុខាភិបាលឆ្ន ២ំ០១៦- ២០២០
ស្ៃលជាស្ផ្ន្ទីចងែុលបងាា ញផ្លូវកនុងវសិ័យសុខាភិបាល សំលៅលលីកករពស់សុខភាព និ្ងសុខមាលភាពម្បជា
ពលរៃាករពុជា តាររយៈការពម្ងឹងការផ្តល់លសវាស្ថទាសុំខភាព ពិលសសការលធវីលរាគវនិិ្ច័ឆយ និ្ងការផ្តល់          
លសវាពាបាល និ្ងស្ថទា ំម្បកបលដ្ឋយគុណ្ភាព មាន្សុវត្ាិភាព និ្ងសកតិសិទធិភាព។ 

ម្សបលពលជារួយគាន លន្ះផ្ងស្ៃរ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វលគាលលៅជាយុទធស្វន្រសតរួយ
ចំនួ្ន្លទៀត្ ៃូចជាជំរុញការអភិវឌឍន៍្វសិ័យឯកជន្ឲ្យកាន់្ស្ត្មាន្ភាពរស់រលវកី និ្ងមាន្លកាណ្ៈម្បកួត្
ម្បស្ជងខាល ងំស្ថរលទៀត្ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កលលីកសទួយកំលណី្ន្លសៃាកិចច និ្ងស្ម្បកាល យករពុជាលៅជាលគាលលៅ
សម្មាប់ការវនិិ្លោគម្បកបលដ្ឋយភាពទាក់ទាញ លៅកនុងតំ្បន់្ ពិលសសកនុងលពលៃំលណី្រការនន្សហគរន៍្
លសៃាកិចចអាស្វ ន្ ស្ៃលបាន្ចាត់្ទុកវសិ័យសុខាភិបាលជាវសិ័យអាទិភាពរួយ លៅកនុងចំលណ្ឋរវសិ័យ         
អាទិភាពនានា សម្មាប់ការអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចច សងគរ ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព។ 

 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោកឧកញា៉ា  លភ្ៀវជាតិ្ អន្តរជាតិ្ លោក លោកម្សី ទាងំអស់ជាទីរាប់អាន្! 

ម្កសួងសុខាភិបាលបាន្លលីកលៃងីកនុងរបាយការណ៍្សរិទធផ្លឆ្ន ២ំ០១៧ និ្ងទិសលៅឆ្ន  ំ ២០១៨ 
ថា៖ ការពម្ងីកការម្គបៃណ្ត ប់នន្លសវាសុខភាព និ្ងអន្តរាគរន៍្សុខភាពស្វធ្លរណ្ៈ បាន្លៃីរទន្ទឹរគាន នឹ្ង
ការស្កលរែគុណ្ភាពលសវាឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី។ ៃូលចនះរន្ទីរពហុពាបាល និ្ងសរោពលន្ះនឹ្ងររួចំស្ណ្ក
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លលីកករពស់គុណ្ភាពលសវាស្ថទាសុំខភាពសម្មាប់ម្បជាពលរៃាលយងី តាររយៈការពិលម្គាះ ការម្ស្វវម្ជាវ 
ការវភិាគ និ្ងការពាបាលជំង៉ឺលៅតារសតង់ដ្ឋរជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ ធ្លនាសុវត្ាិភាព សកតិសិទធភាព និ្ងភាព
លជឿទុកចិត្ត។ ខំុ្លជឿជាក់ថា ការលបីកឲ្យៃំលណី្រការរន្ទីរលពទយលន្ះ គ៉ឺជាការល ល្ីយត្បរួយលៅនឹ្ងស្វា ន្ភាពរកី
ចលម្រីន្របស់ម្បលទសជាតិ្លយងី ក៏ៃូចជាការសម្របខលួន្លៅនឹ្ងចរន្តសមាហរណ្ករម នន្សហគរន៍្អាស្វ ន្។ 
លលីសពីលន្ះលទៀត្ លន្ះគ៉ឺជាការចូលររួចំស្ណ្កពម្ងឹងលសវាស្ថទាសុំខភាព កនុងវសិ័យឯកជន្ឲ្យមាន្        
លកាណ្ៈម្បកួត្ម្បស្ជងលៅតារទីផ្ារលសរ ី លៃីរបបីងាលកាណ្ៈឲ្យអនកលម្បីម្បាស់លសវាមាន្ជលម្រីសស្ថរលទៀត្ 
កនុងការស្សវងរកការពាបាលលៅតារត្ម្រូវការ និ្ងលទធភាពផ្កទ ល់របស់ខលួន្ កនុងលនាះរាប់ទាងំអនកលម្បីម្បាស់
លសវាសុខភាពជាជន្បរលទស ស្ៃលកំពុងរស់លៅ និ្ងបំលពញការងារកនុងម្បលទស ឬជាលភ្ៀវលទសចរណ៍្ ស្ៃល
រកទសសនាម្បលទសករពុជាលយងីផ្ងស្ៃរ។ រ៉ាាងលទៀត្ បចចុបបន្នមាន្ម្បជាពលរៃាលយងីរួយចំនួ្ន្ ស្ៃលមាន្
ជីវភាពរធយរ និ្ងធូរធ្លរស្ត្ងស្ត្ស្សវងរកការពិនិ្ត្យ និ្ងពាបាលជរៃ៉ឺលៅលម្ៅម្បលទស ៃូចជា លៅម្បលទស    
លវៀត្ណ្ឋរ នថ មា៉ា លៃសុី និ្ងសឹងាបុរជីាលៃីរ លដ្ឋយម្តូ្វចំណ្ឋយលពលលវោ ម្បាក់កាស និ្ងមាន្ការលំបាក
កនុងការលធវីៃំលណី្រ។ ៃូលចនះពួកគាត់្អាចនឹ្ងងាករករកការលម្បីម្បាស់លសវាស្ថទាសុំខភាព និ្ងពាបាលជំង៉ឺ
លៅកនុងម្សុកវញិ លៅលពលស្ៃលមាន្ជលម្រីស នន្ជំនាញ និ្ងលសវាឯកលទសកនុងម្សុកមាន្កាន់្ស្ត្លម្ចីន្ 
លហយីគុណ្ភាពនិ្ងជំលន្ឿរទុកចិត្តកាន់្ស្ត្ម្តូ្វបាន្លលីកករពស់ម្សបតារសតង់ដ្ឋសកល។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះស្ៃរ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរវាយត្នរលខពស់ និ្ងសូរលកាត្សរលសរី
លដ្ឋយលស្វម ះចំលពាះកិចចខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងរបស់អនកម្គប់ម្គង និ្ងបុគគលិករន្ទីរពហុពាបាល និ្ងសរោពអូលរៀន្ដ្ឋ
ស្ៃលបាន្ររួគាន សលម្រចបាន្នូ្វសរិទធផ្លគួរជាទីលមាទន្ៈលន្ះ។ លម្ៅពីបាន្ចូលររួលលីកករពស់គុណ្ភាព
លសវាស្ថទាសុំខភាព រន្ទីរលពទយថមីរួយលន្ះ ក៏បាន្ជួយបលងាីត្ឱកាសការងាររួយចំនួ្ន្ៃល់យុវជន្ជំនាន់្
លម្កាយរបស់លយងី ស្ៃលបាន្បញ្ច ប់ការសិកាពីស្វោជំនាញ និ្ងស្វោឯកលទសនានា បាន្ចូលបលម្រី
ការងារ ពម្ងីកការយល់ៃឹង និ្ងផ្កល ស់បតូរបទពិលស្វធន៍្ជារួយម្គូលពទយលរៀរចបង និ្ងម្គូលពទយបរលទសខលះ 
លៃីរបអីភិវឌឍន៍្ខលួន្ឲ្យបាន្កាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី លៅកនុងវជិាជ ជីវៈលវជជស្វន្រសត លហយីលម្បីម្បាស់នូ្វចំលណ្ះៃឹង
ថមីៗរបស់ខលួន្ ររួចំស្ណ្កពម្ងឹង និ្ងអភិវឌឍន៍្វសិ័យសុខាភិបាលរបស់ជាតិ្លយងី លឆ្ព ះលៅរកអនាគត្ម្ត្ចះ
ម្ត្ចង់ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងលសចកតីម្តូ្វការ របស់ស្វធ្លរណ្ជន្ទូលៅ ក៏ៃូចជាបាន្ចូលររួអនុ្វត្តលគាល
ន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ករបស់ម្បជាពលរៃាករពុជាផ្ងស្ៃរ។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសៃ៏ឱឡារកិលន្ះ ខំុ្សូរផ្កដ លំផី្្ៃល់វសិ័យឯកជន្ បលម្រីលសវាសុខាភិបាល ជាពិលសស
រន្ទីរលពទយឯកជន្ ស្ៃលកំពុងលធវីម្បតិ្បត្ដិការផ្ដល់លសវាលលីការសលន្រងាគ ះពិនិ្ត្យជរៃ៉ឺជូន្ម្បជាជន្ សូរម្បកាន់្
ភាជ ប់នូ្វម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ និ្ងត្រដល់នូ្វទឹកចិត្ដ អាណិ្ត្ម្សោញ់អនកជរៃ៉ឺ ស្ៃលជាអតិ្ថិជន្រកទទួល 
និ្ងលម្បីម្បាស់លសវាលៅរន្ទីរលពទយ និ្ងគលីនិ្កនានា។ សូរបុគគលិកលពទយលម្បីម្បាសកាយវកិារទន់្ភលន់្ សរតីស្ផ្ែរ
ស្លារ លចះគួរសរ សុភាពរាបស្វរ ដ្ឋក់អនកជរៃ៉ឺ ៃូចស្ៃលទំលន្ៀរទំោប់ៃូន្តាលយងីបាន្លម្បៀន្ម្បលៅ។ 
តារពិត្ការលធវីអាជីវករមម្គប់ម្បលភទ គ៉ឺលៃីរបមី្បាក់ចំលណ្ញ ប៉ាុស្ន្ដលដ្ឋយស្ៃក ចំលពាះអាជីវករមលលីវសិ័យ     
សុខាភិបាលគ៉ឺម្តូ្វមាន្តុ្លយភាពរវាងម្បាក់ចំលណ្ញ និ្ងការសលន្រងាគ ះជីវតិ្រនុ្សស ស្ៃលទារទារជំនាញ        
វជិាជ ជីវៈ បទពិលស្វធន៍្ និ្ងម្ករសីលធរ៌។ ម្បសិទធភាពនន្ការពាបាលក៏អាចបាន្រកពីអាកបបកិរោិ
ទន់្ភលន់្ ទឹកចិត្ដអាណិ្ត្អាសូរ ការផ្តល់កមាល ងំចិត្ត និ្ងការលលីកទឹកចិត្តៃល់អនកជរៃ៉ឺ និ្ងភាពកក់លៅត ស្ៃល
ម្គូលពទយផ្តល់ជូន្អនកជរៃ៉ឺផ្ងស្ៃរ។ រា៉ាងលទៀត្ ខំុ្សូរលសនីរន្ទីរលពទយទាងំអស់ម្តូ្វស្ថររកាអនារ័យ ភាពស្វែ ត្
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សែំ គាម ន្ធូលី និ្ងលរលរាគ ជាពិលសសម្តូ្វសំអាត្សមាោ រៈបរកិាា លពទយ កម្មាលឥៃា បន្ទប់អនកជរៃ៉ឺ និ្ងទីធ្លល លពទយ
ទាងំរូលជាម្បចា។ំ  

ៃូលចនះខំុ្សូរលលីកទឹកចិត្តៃល់ថាន ក់ៃឹកនា ំ ម្កុរម្គូលពទយ និ្ងបុគគលិកលៅទីលន្ះសូរម្បកាន់្យក
លគាលការណ៍្សម្មាប់ការលធវីធុរកិចច គ៉ឺ៖ លសវាលែ គុណ្ភាពលែ អនារ័យ ត្នរលសរររយ និ្ងម្ករសីលធរ៌         
វជិាជ ជីវៈ លៃីរបធី្លនាបាន្ឧត្តរភាពម្បកួត្ម្បស្ជង។  

លដ្ឋយមាន្កិចចសហការពីភាគីសឹងាបុរ ីខរន្៉ឺរសតូន្លអស្វ ស្ហល (Cornerstone Asia Health) ផ្ង 
ខំុ្លជឿរជាក់ថា រន្ទីរពហុពាបាល និ្ងសរោពអូលរៀន្ដ្ឋ នឹ្ងទទួលបាន្ការគាមំ្ទពីអតិ្ថិជន្ម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ 
ពម្ងីកបាន្វសិ្វលភាពកាន់្ស្ត្ធំលធង។ 

រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរឲ្យៃំលណី្រការនន្ការពិនិ្ត្យ ស្ថទា ំ និ្ងពាបាលជំង៉ឺ របស់រន្ទីរពហុ
ពាបាលអន្តរជាតិ្លខមា ម្បម្ពឹត្តិលៅលដ្ឋយរលូន្ និ្ងទទួលបាន្លជាគជ័យ។  

ខំុ្សូរជូន្ពរឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្
ទាងំអស់ សូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 

ខំុ្សូរម្បកាសដ្ឋក់ឲ្យលម្បីម្បាស់ជាផ្លូវការ រន្ទីរពហុពាបាល និ្ងសរោពអូលរៀន្ដ្ឋ ចាប់ពីលពលលន្ះត្
លៅ។ 
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២៩. រធិីជប់លលៀងសហរ័នធពាណិ្ជជកម្មចិនទាជីវសកលលោក និងកិចច
ព្បជុកំំរលូវនិិលោគលៅកម្ពុជា 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា និង

អធិការកិចច មលែងកនងុ 
រិធីជប់លលៀងសាេ គម្ន៍គណ្ៈព្បតិភូននសននសិទីលសដ្ាកិចចព្បចាឆំ្ន  ំនន 
សហរ័នធពាណិ្ជជកម្មចិនទាជីវសកលលោកអណ្តតិទី៥ និង 

កិចចព្បជុំកំរូលវនិិលោគលៅកម្ពុជា 
នថៃទី២៤ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ ស្វោបុរ ីលកាះលពម្ជ 

8 
 
-ឧកញា៉ា  ពុង ឃាវស្ស ម្បធ្លន្សមាគរសរព័ន្ធស្ខមរចិន្លៅករពុជា 
-ឯកឧត្តរ ឡាវ លរ៉ាងឃនី្ ម្បធ្លន្សមាគរនិ្កាយចិន្លទៀជីវលៅករពុជា 
-ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ថាន ក់ៃឹកនារំាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា 
-ថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងសមាជិក សមាគរនិ្កាយចិន្លទៀជីវលៅករពុជា 
-ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ និ្ង អន្តរជាតិ្  
 ពិធីជប់លលៀងកនុងនថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្ ស្វវ គរ         
គណ្ៈម្បតិ្ភូ នន្សន្និសីទលសៃាកិចចម្បចាឆំ្ន នំន្សហព័ន្ធពាណិ្ជជករមចិន្ទាជីវសកលលោកអណ្ត្តិទី៥ និ្ង 
កិចចម្បជំុកំពូលវនិិ្លោគលៅករពុជានាលពលលន្ះ។ 
 ងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករ ្កនុ ពុជា ខំុ្សូរអបអរស្វទរ លកាត្សរលសីរ និ្ង ចំលពាះសមាគរ ស្ៃលមាន្ 
ជំលន្ឿទុកចិត្តោ៉ា ងរុត្មា ំលលីរាជរដ្ឋា ភិបាលនន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា លដ្ឋយបាន្ៃំលណី្រការម្បកបលដ្ឋយ
លជាគជ័យ ជាពិលសសកនុងការងារជម្រុញសករមភាព វនិិ្លោគ ពាណិ្ជជករម លទសចរណ៍្ និ្ងធុរកិចច។ 
 ខំុ្សងឃឹរោ៉ា ងរុត្មាថំា សមាគរលន្ះនឹ្ងរួរចំស្ណ្កអភិវឌឍម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា តាររយៈ
ការម្បរូលផ្តុ ំនូ្វបញ្ញា ញាណ្ ពិលម្គាះលោបល់លៃីរបដី្ឋក់ទុន្វនិិ្លោគ លធវីអាជីវករម និ្ងជួយឧបត្ារោ 
សមាជិក លៅវញិលៅរក លៃីរបទីទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញៃល់សមាជិកផ្ង ៃល់សងគរជាតិ្ផ្ង។ 
 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ លោកលោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស 
 កត្ដិបណ្ឌិ ត្ និ្ងភាពភល៉ឺស្វវ ង វាងនវលដ្ឋយម្បកបៃឹកនាំលម្ការការ  របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលៃឹកនាំ
លដ្ឋយសលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន បចចុបបន្នលន្ះករពុជាទទួលបាន្នូ្វសាិរភាព សន្ដិសុខ 
និ្ងសន្តិភាព និ្ងការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសវសិ័យវនិិ្លោគ ពាណិ្ជជករម និ្ងលទសចរណ៍្។ 
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កនុងរយៈលពលប៉ាុនាម ន្ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ម្បលទសករពុជាមាន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចជារធយរម្បមាណ្ ៧ ភាគរយ
ជាប់ៗគាន  ស្ៃលនាឲំ្យចំណូ្លរបស់ម្បជាជន្លយងីមាន្ការលកីន្លៃងី និ្ងមាន្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ធូធ្លរផ្ងស្ៃរ។ 
 ករាជធ្លនី្ភនំលពញកំពុលដ្ឋយស្ៃ ងស្ត្រកីលូត្ោស់ កាល យលៅជារជឈរណ្ឌ លពាណិ្ជជករមរួយៃ៏ទាក់
ទាញ និ្ងរស់រលវកី ម្បកបលដ្ឋយសករមភាពអាជីវករមរមាន្ញឹក មាន្ោងលក់ទំនិ្ញ និ្ងសំណ្ង់ធំៗជា
ពិលសសអគារខពស់ៗជាលម្ចីន្កំពុងស្ត្ស្វងសង់ និ្ងរកីៃុះដ្ឋលៃូចផ្សតិ្បលម្រីៃល់ការរកសុី ស្វន ក់លៅ និ្ង
លធវីការងារម្បកបលដ្ឋយផ្កសុខភាព។ 
 លដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្លគាលន្លោបាយៃ៏លែរួយ ស្ៃលចាត់្ទុកវសិ័យឯកជន្ជាកាលមា៉ា សុីន្
រុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច និ្ងការស្វវ គរន៍្ោ៉ា ងកក់លៅត  ៃល់អនកវនិិ្លោគបរលទសលដ្ឋយគាម ន្ម្បកាន់្ជាតិ្
ស្វសន៍្ និ្ងកតាត អំលណ្ឋយផ្លលផ្សងលទៀត្ ររួទាងំការលូត្ោស់ស្ផ្នកលសៃាកិចចោ៉ា ងលលឿន្ ជាពិលសស
ខាងពាណិ្ជជករម សំណ្ង់ លទសចរណ៍្ ហរិញ្ាវត្ាុ ទីផ្ារពលករមាន្ត្នរលទាប និ្ងចាប់វនិិ្លោគស្ៃល
អនុ្លម្គាះៃល់ធុរកិចចជន្ លទីបករពុជាកំពុងស្ត្កាល យជាលគាលលៅថមីរួយគួរឲ្យចាប់អាររមណ៍្ ពីអនកវនិិ្លោគ
កនុងម្សុក និ្ងបរលទស។ 
 រាជរដ្ឋា ភិបាលស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជា
ណ្ឋចម្កករពុជាជាម្បរុខបាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វលគាលន្លោបាយជាលម្ចីន្លៃីរបអីភិវឌឍន៍្លសៃាកិចច និ្ងសងគរ
ជាតិ្ កនុងលនាះការអនុ្វត្តលគាលន្លោបាយសុខៃុរភាវូនី្យករមជាតិ្ស្វសន៍្ និ្ងស្វសនា បាន្បងាលកាណ្ៈឱយ
ម្គប់ជាតិ្ស្វសន៍្ និ្ងជន្ជាតិ្ទាងំអស់ ស្ៃលរស់លៅកនុងម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា អាចរស់លៅជារួយគាន
លដ្ឋយសុខៃុរររនា និ្ងររួគាន អភិវឌឍន៍្មាតុ្ម្បលទសលយងីទាងំអស់គាន ។  
 ជាក់ស្សតង បងបែូន្ស្ខមរចិន្ ស្ៃលររួទាងំបងបែូន្ស្ខសម្សឡាយចិន្លទៀជីវ គ៉ឺជាអនកពូស្កលធវីជំនួ្ញ និ្ងជា
អនកវនិិ្លោគៃ៏ឆ្ល ត្នវ ក៏បាន្រស់លៅលដ្ឋយសុខសន្តិភាព និ្ងបាន្កាល យជាធន្ធ្លន្ៃ៏សំខាន់្រួយកនុងការររួ
ចំស្ណ្កកស្វង និ្ងអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្លយងីផ្ងស្ៃរ។ លលីសពីលន្ះលទៀត្ ទំនាក់ទំន្ងលទវភាគីករពុជា ចិន្ 
លពាលគ៉ឺលគាលន្លោបាយចិន្ស្ត្រួយស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ដ្ឋក់លចញ និ្ង កិចចសហម្បតិ្បត្តិការភាព
ជានៃគូយុទធស្វន្រសតម្គប់ម្ជុងលម្ជាយ ក៏ម្តូ្វបាន្ល ល្ីយត្បជាវជិជមាន្ពីរិត្តចិន្ តាររយៈ ផ្តល់ការគាមំ្ទទាងំ
ស្ផ្នកហរិញ្ាវត្ាុ ជំនួ្យបលចចកលទស ការបណ្តុ ះបណ្ឋត លធន្ធ្លន្រនុ្សស ការកស្វងលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធ ររួនិ្ង
ការផ្តល់ជំនួ្យឥត្សំណ្ង ករចីឥត្ការម្បាក់ និ្ងករចីឥណ្ទាន្សម្មាប់ការអភិវឌឍ បូកនិ្ងការវនិិ្លោគ    
លផ្សងៗជាលម្ចីន្លទៀត្។ ជារួយគាន លន្ះ ម្បលទសចិន្រិន្ម្តឹ្រស្ត្បាន្លលីកករពសជី់វភាពម្បជាជន្ចិន្ខលួន្ឯង
ប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ប៉ាុស្ន្តស្ថរទាងំបាន្ និ្ងកំពុងររួចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍសងគរ-លសៃាកិចចករពុជា និ្ងបណ្ឋត
ម្បលទសកនុងតំ្បន់្និ្ងពិភពលោកលទៀត្ផ្ង។ ជាក់ស្សតង ម្បលទសចិន្បាន្ដ្ឋក់លចញនូ្វគំនិ្ត្ផ្តួចលផ្តីរ “ស្ខស
ម្កវាត់្រួយ ផ្លូវរួយ”  ការបលងាីត្ “រូលនិ្ធិផ្លូវសូម្ត្” និ្ង “ធនាគារវនិិ្លោគលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធអាសុី” លៃីរបី
ពម្ងឹងភាពជានៃគូ និ្ងជំរុញការអភិវឌឍតារស្បប “ ឈនះ ឈនះ ” កនុងម្បលទសកនុងតំ្បន់្ស្ខសម្កវា៉ា ត់្ និ្ងផ្លូវ      
សូម្ត្ តាររយៈការពម្ងឹងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការត្ភាជ ប់ទំនាក់ទំន្ងស្ផ្នកលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធរូបវន្ត ស្វា ប័ន្ 
ម្បជាជន្ វសិ័យធុរកិចច ហរិញ្ាវត្ាុ វបបធរ៌ និ្ងវសិ័យគន្លឹះលផ្សងៗលទៀត្។ 
 កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរលលីកទឹកចិត្តឱយសមាគរ លធវីសករមភាពរបស់ខលូន្លដ្ឋយរលូន្ 
និ្ងបំលពញលបសកករម និ្ងសករមភាព របស់ខលួន្ម្បកបលដ្ឋយការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ និ្ងសូរលគារពលៅតារ
ចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តិ ជាធរមាន្របស់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ ខំុ្មាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មាថំា 
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សមាគរលន្ះ ពិត្ជាររួចំស្ណ្កជម្រុញកំលណី្ន្លសៃាកិចចករពុជា តាររយៈការផ្ដល់ចំណូ្ល និ្ងឱកាស
ការងារៃល់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលជាកតាដ ចាបំាច់កនុងការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក។ 

 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ សមាគរ និ្ងថាន ក់ៃឹកនាអំាណ្ត្តិទី៧ ទទួលបាន្នូ្វលជាគជ័យធំលធង 
កនុងអាជីវករមរបស់ខលួន្។ ខំុ្ក៏សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាងកញ្ញា  
និ្ងលភ្ៀវកិត្ដិយសទាងំអស់សូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ៤ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្
លៃយី។ 
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៣០. ខបួ ១០ ឆ្ន  ំធនាគារវិនិលោគ និងអភិវឌឍន៍កម្ពជុា BIDC 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 

ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចចននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា 

កនងុឱកាសខួប ១០ ឆ្ន  ំននការបលងកើតធនាគារវិនិលោគ និងអភិវឌឍន៍កម្ពុជា BIDC 
និងបណាត អងគភារពាណិ្ជជកម្ម BIDV លៅព្បលទសកម្ពុជា 

សណាា គារ សហូេមីតល ភនំលរញ នលៃទី ១៩ មខកញ្ញា  ឆ្ន  ំ២០១៩ 

8 
ឯកឧត្តរ ជា ចាន់្តូ្ អគគលទស្វភិបាល ធនាគារជាតិ្ករពុជា 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីទាងំអស់ 

ជាបឋរ កនុងឱកាសខួប១០ឆ្ន  ំ នន្ការបលងាីត្ធនាគារវនិិ្លោគ និ្ងអភិវឌឍន៍្ករពុជា BIDC និ្ងប
ណ្ឋត អងគភាពពាណិ្ជជករម BIDV លៅម្បលទសករពុជា ជំនួ្សរុខរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ខំុ្សូរអបអរស្វទរ 
និ្ងសូរលកាត្សរលសីរចំលពាះលទធផ្លៃ៏គួរឱយកត់្សំគាល់ និ្ងជាលមាទន្ភាព ស្ៃលធនាគារ BIDC និ្ង          
បណ្ឋត អងគភាពពាណិ្ជជករម BIDV លផ្សងលទៀត្លៅម្បលទសករពុជា សំលរចបាន្លៅកនុងរយៈលពលកន្លងរក។ 

កនុងរយៈលពល ១០ឆ្ន  ំ នន្ៃំលណី្រការសករមភាពរបស់ខលួន្ ធនាគារ BIDC និ្ងបណ្ឋត អងគភាព
ពាណិ្ជជករម BIDV លៅម្បលទសករពុជាបាន្ចូលររួ និ្ងបលងាីត្បាន្ជាជំោន្ៗ នូ្វជំហរៃ៏រងឹមាលំៅលលទីី
ផ្ារម្បលទសករពុជា លដ្ឋយបាន្អនុ្វត្តបាន្ោ៉ា ងលែលលីសករមភាពអាជីវករមរបស់ខលួន្ ម្បកបលដ្ឋយសាិរភាព 
បលងាីន្ទំហចំំស្ណ្កទីផ្ារ និ្ងបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងសករមចំលពាះការអភិវឌឍលសៃាកិចចករពុជា។ 

កន្លងរក ធនាគារ BIDC និ្ងបណ្ឋត អងគភាពពាណិ្ជជករម BIDV លៅម្បលទសករពុជាស្ត្ងស្ត្យកចិត្ត
ទុកដ្ឋក់ ររួចំស្ណ្កៃល់ការជួយឧបត្ារោគាមំ្ទ ៃល់វសិ័យសងគរកិចច រនុ្សសធរ៌ សុខាភិបាល អប់របំណ្តុ ះ
បណ្ឋត ល លុបបំបាត់្ភាពម្កីម្ក អភិវឌឍន៍្ជន្បទ ៃូចជា ផ្តល់ថវកិាស្វងសង់ស្វោលរៀន្ ជួយឧបត្ារោលពល
មាន្លម្គាះធរមជាតិ្ ឧបត្ារោៃល់កាកបាទម្កហរករពុជា ជួយៃល់ម្បជាជន្ម្កីម្កលៅករពុជា ជាលៃីរ។ លទធផ្ល
សករមភាពទាងំអស់លនាះបងាា ញពីស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វ និ្ងការលបតជ្ាកនុងៃំលណី្រការសករមភាពអាជីវករម 
ផ្ារភាជ ប់ជារួយភាពទទួលខុសម្តូ្វសងគរ និ្ងផ្ារភាជ ប់បស្ន្ារលទៀត្ចំលពាះទំនាក់ទំន្ងកាន់្ស្ត្រងឹមារំវាង
ម្បលទសជាតិ្ទាងំពីរ ករពុជា និ្ងលវៀត្ណ្ឋរ និ្ងបាន្ររួចំស្ណ្កជួយលម្ជារស្ម្ជង និ្ងលលីកកំពស់ជីវភាពរស់
លៅរបស់ម្បជាជន្ករពុជាផ្ងស្ៃរ។ 

ទន្ទឹងនឹ្ងលន្ះ លយងីខំុ្សលងាត្លឃញីថា ចាប់តាងំពីលពលស្ៃលធនាគារ BIDC និ្ងបណ្ឋត អងគភាព
ពាណិ្ជជករម លផ្សងលទៀត្របស់ BIDV ម្តូ្វបាន្បលងាីត្លៅករពុជា សករមភាពវនិិ្លោគរបស់បណ្ឋត ម្កុរហ ុន្ 
សហម្គាសលវៀត្ណ្ឋរ រកករពុជាមាន្សន្ទុះ និ្ងរកីចំលរនី្ោ៉ា ងខាល ងំ។ ធនាគារ BIDV/BIDC បាន្ បងាា ញពី
ភាពស្វវ ោប់ និ្ងទទួលខុសម្តូ្វ កនុងការផ្ារភាជ ប់បណ្ឋត ម្កុរហ ុន្សហម្គាស ជំរុញសករមភាពវនិិ្លោគ 
និ្ងអភិវឌឍន៍្ទំនាក់ទំន្ងរវាងម្បលទសទាងំពីរតាររយៈសករមភាពជំនាញ ក៏ៃូចជាការលរៀបចំសន្និសីទ 
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សិកាា ស្វោ លវទិកាផ្កល ស់បតូរលោបល់ និ្ងផ្តល់ព័ត៌្មាន្។ ទន្ទឹរនឹ្ងលន្ះ ខំុ្ក៏បាន្កត់្សំគាល់លឃញីស្ៃរថា 
ធនាគារBIDC ក៏ៃូចជាបុម្ត្សរព័ន្ធរបស់ធនាគារ BIDV ទាងំអស់ស្ត្ងស្ត្អនុ្វត្តបាន្ោ៉ា ងលែ រាល់បទបញ្ាត្តិ 
នន្ចាប់របស់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា លៅកនុងៃំលណី្រការសករមភាព និ្ងស្ត្ងស្ត្សករម និ្ងលធវីជាគំរូកនុង   
ការអនុ្វត្តតារលគាលការណ៍្ និ្ងអនុ្ស្វសន៍្ស្ណ្នារំបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងបណ្ឋត ម្កសួងស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ 
របស់ករពុជា។ 

ជំនួ្សរុខលអាយរាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា និ្ងសលរតចអគគរោលសនាបតី្ លត្លជា ហ ុន មសន នាយក
រៃារន្រន្តី ខំុ្សូរចូលររួអបអរស្វទរចំលពាះសរិទធផ្ល ៃ៏លែម្បលសីរស្ៃល BIDV/BIDC សំលរចបាន្កនុងរយៈ
លពល១០ឆ្ន កំន្លងរក លហយីក៏ទទួលស្វគ ល់ និ្ងវាយត្ស្រលខពស់ចំលពាះកិចចខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង និ្ងការចូលររួ
ចំស្ណ្កៃ៏ធំលធងរបស់ធនាគារ BIDV/BIDC ចំលពាះលសៃាកិចចរបស់ករពុជា។ ទន្ទឹរនឹ្ងលន្ះ ខំុ្សូរឱយធនាគារ 
BIDV/BIDC បន្តរកាតួ្នាទីជាកាលមា៉ា សុីន្ៃ៏រងឹមា ំ កនុងចំលណ្ឋរបណ្ឋត សហម្គាសលវៀត្ណ្ឋរស្ៃលមាន្
ម្បតិ្បត្តិការអាជីវករមលៅករពុជា និ្ងបន្តលៃីរតួ្នាទីជាស្វព ន្ត្ភាជ ប់ កនុងសករមភាពម្បតិ្បត្តិការលសៃាកិចច 
ពាណិ្ជជករម និ្ងវនិិ្លោគ រវាងម្បលទសទាងំពីរ។  

ខំុ្សូរលសនីៃល់ធនាគារ BIDV/BIDC បន្តកិចចម្បឹងស្ម្បង និ្ងអភិវឌឍន៍្បស្ន្ារលទៀត្ លៃីរបលីធវីជាទី
បស្ងែកៃ៏មាន្ទំនុ្កចិត្តរបស់ម្បជាជន្ ម្កុរហ ុន្សហម្គាសលៅករពុជា បលងាីន្ទំហអំាជីវករមលៃីរបលី ល្ីយត្ប
ត្ម្រូវការ និ្ងជួយលម្ជារស្ម្ជងបស្ន្ារលទៀត្ៃល់ការអភិវឌឍ និ្ងភាពរុងលរឿង នន្លសៃាកិចចករពុជា។  

ខំុ្ក៏សូរលសនីសុំៃល់ម្កុរហ ុន្សហម្គាស ឯកជន្ទាងំអស់ លពលមាន្ត្ម្រូវការលសវាករមធនាគារ 
សូរពិនិ្ត្យលរីល និ្ងគិត្ៃល់ធនាគារ BIDC ស្ៃលជាទីទំនុ្កចិត្តសំរាប់កិចចសហម្បតិ្បត្តិការអាជីវករម
លម្ការពាកយលស្វល កថា ឈនះ-ឈនះ គ៉ឺមាន្ន័្យថាភាគីទាងំពីរសុទធស្ត្ទទួលបាន្ផ្លម្បលោជន៍្ទាងំសង      
ខាង។ រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាលម្ត្ៀរខលួន្ជាលម្សចកនុងការបងាលកាណ្ៈងាយម្សួល លៃីរបលីអាយធនាគារ 
BIDC និ្ងជាបុម្ត្សរព័ន្ធរបស់ធនាគារBIDV ៃំលណី្រការម្បកបលដ្ឋយលសារភាព មាន្ការអភិវឌឍន៍្រងឹមាសំ្ផ្ែក
លលីរូលដ្ឋា ន្អនុ្វត្តឱយបាន្លពញលលញនូ្វរាល់បទបញ្ាត្តិចាប់របស់ករពុជា។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរធនាគារ BIDC និ្ងបណ្ឋត អងគភាពពាណិ្ជជករម BIDV លៅម្បលទសករពុជា 
សំលរច បាន្លទធផ្លលែ និ្ងលជាគជ័យជាលម្ចីន្ស្ថរលទៀត្ នាលពលអនាគត្ខាងរុខ។ 

ខំុ្ក៏សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី និ្ងថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងបុគគលិក ធនាគារ 
ស្ៃលមាន្វត្តមាន្កនុងពិធីលន្ះ សូរម្បកបលៅលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និ្ងពលៈ កំុ
បីឃាល ងឃាល ត្លៃយី។ 
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៣១. រធិីផ្សរេផ្ាយលសចកតីមណ្នា ំសតរីីតួនាទី ភារកចិច និងរលបៀបរបប
ការងារ ព្កុម្ការងារថាន ក់ជាតិចុះម្លូដ្ឋា ន 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនត ី

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភានិងអធិការកិចច 
និងជាព្បធានព្កុម្ការងារថាន ក់ជាតិចុះម្ូលដ្ឋា ន 

លៅរាជធានីភនំលរញ 
មលែងកនងុរិធីផ្សរេផ្ាយលសចកតីមណ្នា ំសតរីីតួនាទី ភារកិចច និងរលបៀបរបបការងារ
សព្មាប់ ព្កុម្ការងារថាន ក់ជាតិចុះម្ូលដ្ឋា នលដ្ើម្បពី្តួតរិនិតយ និងគាពំ្ទការអនុវតត

កម្មវិធីនលោបាយ និងយទុធសាន្តសតចតុលកាណ្របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល 
ស្វោ រាជធ្លនី្ភនំលពញ 

8 
 

• ឯកឧត្តរ ឃួង លម្សង អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលរាជធ្លនី្ភនំលពញ 
• ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកាម្កុរម្បឹការាជធ្លនី្ និ្ងគណ្ៈអភិបាលរាជធ្លនី្ភនំលពញ 
• ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី អភិបាលខណ្ឌ ទាងំ១២ ម្បធ្លន្រន្ទីរ-អងគភាពជំនាញជំុវញិ
ស្វោរាជធ្លនី្ភនំលពញ លលខាធិការ ម្កុរជំនួ្យការ នន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ រន្រន្តីរាជការ  

• សមាជិក-សមាជិកា អងគម្បជំុទាងំអស់ ជាទីរាប់អាន្! 
 ករពុជា កនុងនារសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជាកនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល ហ ុន មសន នាយករៃា      
រន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា កនុងនារម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ ចុះរូលដ្ឋា ន្លៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងគាមំ្ទ         
ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងកនុង
នារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វកតីលស្វរន្សសរកីរាយលដ្ឋយបាន្ជួបជារួយឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក 
លោកម្សី ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ ចុះរូលដ្ឋា ន្ លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ ម្ពរទាងំសមាជិក សមាជិកាអងគម្បជំុ
ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ល ល្ៀត្ឱកាសអលញ្ជ ីញចូលររួកនុងពិធីលន្ះ។  
 សូរខំុ្ ល ល្ៀត្ឱកាសលន្ះ លកាត្សរលសីរចំលពាះ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ស្ៃលបាន្ចុះ
ផ្កទ ល់តារបណ្ឋត រូលដ្ឋា ន្ លដ្ឋយយកអស់ពីស្វម រតី្ កមាល ងំកាយចិត្ត ធន្ធ្លន្ ថវកិា សមាោ រ  គាមំ្ទជួយ ោ៉ា ង
សករម ម្គប់សករមភាព តារបណ្ឋត រូលដ្ឋា ន្នានាទូទាងំរាជធ្លនី្ ររួចំស្ណ្កឲ្យរាជធ្លនី្ភនំលពញទទួលបាន្
លជាគជ័យរាល់ភារកិចចជាបន្តបនាទ ប់ ពិលសសការធ្លនា សាិរភាពន្លោបាយ សន្តិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់          
ស្វធ្លរណ្ៈ សំលៅររួចំស្ណ្កអភិវឌឍរូលដ្ឋា ន្ និ្ងលលីកករពស់ជីវភាពជូន្ម្បជាជន្តាងំពីអណ្ត្តិទី ៥ 
កន្លងរក និ្ងរកៃល់អណ្ត្តិទី៦ នន្និ្តិ្កាលរៃាសភាលន្ះ។ 
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 លសចកតីស្ណ្នាសំតីពីតួ្នាទី ភារកិចច និ្ងរលបៀបរបបផ្ាយនថៃលន្ះលយងីបាន្ជួបជំុគាន  លៃីរបផី្សពវ
សមាសភាពថមីស្ៃលស្កសម្រួលការងារ និ្ងម្បកាស  នន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះ រូលដ្ឋា ន្លៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 

និ្ងគាមំ្ទការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ ៃូច
ស្ៃលបាន្ៃំលណី្រការជាបន្តបនាទ ប់អបាញ់រិុញលន្ះ។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ការចុះរូលដ្ឋា ន្របស់លយងីលន្ះមាន្ស្វរៈសំខាន់្ណ្ឋស់ លពាល គ៉ឺ៖ ទី១) លលីកករពស់ការផ្ារភាជ ប់
ទំនាក់ទំន្ង រវាងម្បជាពលរៃាជារួយរាជរដ្ឋា ភិបាល តាររយៈសករមភាពរបស់ថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជការ
ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ កនុងការជួបម្បាម្ស័យផ្កទ ល់ជារួយម្បជាពលរៃា ម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ លៃីរបសី្សវងយល់អំពីជីវភាព
រស់លៅ និ្ងស្វត ប់នូ្វកងវល់ សំលណី្ សំណូ្រពរ និ្ងបញ្ញា ម្បឈរនានាលៅតាររូលដ្ឋា ន្។ ទី២) ផ្សពវផ្ាយ 
ករមវធីិន្លោបាយ និ្ងសរិទធផ្លនានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជូន្ម្បជាពលរៃាបាន្ម្ជាប និ្ងស្សវងរកការគាំ
ម្ទ និ្ងចូលររួការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយលនាះ។ និ្ងទី ៣) លដ្ឋះម្ស្វយ និ្ងបូកសរុបសំលណី្ សំណូ្រពរ
បញ្ញា ម្បឈរនានាលៅរូលដ្ឋា ន្ លៃីរបកំីណ្ត់្ទិសលៅ វធិ្លន្ការលដ្ឋះម្ស្វយ ល ល្ីយត្បនឹ្ងត្ម្រូវការរបស់
ម្បជាពលរៃា។ លលីសពីលន្ះលទៀត្ការចុះរូលដ្ឋា ន្ពិត្ជាជម្រុញការយល់ៃឹងពីរូលដ្ឋា ន្ និ្ងបលងាីន្ភាពជិត្
សនិទធ និ្ងសនិទធស្វន លរវាងថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងរន្រន្តីនន្រៃាបាលថាន ក់កណ្ឋត ល អាជ្ាធរ រៃាអំណ្ឋចរូលដ្ឋា ន្ និ្ង
ម្បជាជន្លៅតាររូលដ្ឋា ន្។ 
 លយងីម្តូ្វទទួលស្វគ ល់ការពិត្ថា រាជធ្លនី្ភនំលពញពិត្ជាកំពុងម្បឈរនឹ្ងបញ្ញា ម្បឈរ ៃ៏សមុម្គ
ស្វម ញលម្ចីន្ ពិបាកនឹ្ងលដ្ឋះម្ស្វយ ស្ៃលទារទាការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ពីរាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងរៃាអំណ្ឋច
ថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ងរូលដ្ឋា ន្។ បញ្ញា ទាងំលនាះ ររួមាន្៖ បញ្ញា សន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់សងគរ ឧម្កឹៃាករម 
ឃាត្ករម ការលួច្ក់បលន់្ ការជួញៃូរលម្គឿងលញៀន្ ការជួញៃូរផ្លូវលភទ ការសទះចរាចរណ៍្ ការសទះលូ          
ការបំពុលបរសិ្វា ន្ ការខូចផ្លូវ ការម្គប់ម្គងកាកសំណ្ល់ ការម្គប់ម្គងសំណ្ង់រិន្លរៀបរយ ។ល។ និ្ង 
។ល។ 

លដ្ឋយស្វរមាន្កងវះខាង និ្ងចលនាល ះម្បលោងខលះ កនុងការៃឹកនា ំ និ្ងម្គប់ម្គងរៃាបាល ៃូចជា៖    
ការផ្តល់លសវាស្វធ្លរណ្ៈរួយចំនួ្ន្ រិន្ទាន់្បាន្លែ បាន្ជាលៅរាជធ្លនី្ភនំលពញលយងីលន្ះ លទីបលៅស្ត្មាន្
ការថាន ងំថាន ក់ និ្ងមាន្ការរះិគន់្ជាលម្ចីន្ពីម្បជាពលរៃា។ 
 
ឯកឧត្តរ សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជានាយករៃារន្រន្តី 
បាន្ៃឹកនាមំ្បលទសលឆ្ព ះលៅរកការអភិវឌឍន៍្ លៃីរបបីលម្រីម្បជាជន្ កស្វង និ្ងការពារម្បលទស លដ្ឋយបាន្
ធ្លនាកំលណី្ន្លសៃាកិចច និ្ងរកាបាន្នូ្វសាិរភាពមា៉ា ម្កូលសៃាកិចចបាន្លែម្បលសីរ។ ជាក់ស្សតង កំលណី្ន្                
លសៃាកិចចករពុជា ចលនាល ះឆ្ន ២ំ០១០ ៃល់២០១៩លន្ះ លៅស្ត្អាចរកាបាន្អម្តាម្បស្ហល៧% ៃូចស្ៃលបាន្
លម្គាងទុកកនុងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្។  អតិ្ផ្រណ្ឋម្តូ្វបាន្រកាឱយលៅទាបជាង ៤% ចំស្ណ្ក
អម្តាបតូរម្បាក់មាន្សាិរភាពគ៉ឺម្បស្ហលលសនីនឹ្ង ៤.០០០ លៅ ៤.១០០លរៀល កនុង១ៃុោល ។ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្
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បលងានី្ម្បាក់លបៀវត្សៃល់កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ និ្ងរន្រន្តីរាជការថាន ក់ទាប និ្ងម្គូបលម្ងៀន្ជាបលណ្តី រៗ និ្ង
ជួយសម្របសម្រួលឱយន្លោជកត្លរលីងម្បាក់ស្ខជូន្បងបែូន្កមួយៗជា ករមករ ករមការនីិ្ ។  

ថមីៗលន្ះសលរតចលត្លជាបាន្ចុះជួបសំលណ្ះសំណ្ឋល ករមករ លៅម្គប់លខត្ត និ្ងបាន្ម្បកាសៃំណឹ្ង
លែសម្មាប់ន្រសតីករមការនីិ្ លដ្ឋយមាន្ នានាររួមាន្ការអនុ្ញ្ញា ត្សម្មាកមាតុ្ភាព ការឧបត្ារោន្រសតីសម្មាល
កូន្ ការឧបត្ារោ លពលមាន្លម្គាះថាន ក់កនុងការងារ និ្ងផ្តល់ការពាបាលតាររយៈលបឡាសន្តិសុខសងគររបស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាលៃីរ។ 

 
ឯកឧត្តរ សមាជិក សមាជិកា អងគម្បជុ ំជាទីរាប់អាន្ ! 

លម្កាយពីបាន្ស្វត ប់របាយការណ៍្ និ្ងលោបល់របស់ ឯកឧត្តរ ឃួង លម្សង អភិបាល នន្គណ្ៈ
អភិបាលរាជធ្លនី្ភនំលពញ ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ទាងំអស់ ស្ៃលបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ 
និ្ងបំលពញការងារចុះរូលដ្ឋា ន្ ជាពិលសសការលរៀបចំលវទិកាស្វធ្លរណ្ៈ ស្ៃលលយងីបាន្លធវីលៅតារខណ្ឌ  
និ្ងសងាា ត់្រួយចំនួ្ន្ធំកនុងរាជធ្លនី្។ ខំុ្បាន្កត់្សមាគ ល់ថា កនុងលវទិកាទាងំលនាះ ម្បជាពលរៃាបាន្បលញ្ចញ
រតិ្ បាន្រាយការណ៍្ លលីកសំណួ្រ និ្ងសំណូ្រពរជាលម្ចីន្ ស្ៃលលធវីឲ្យម្កុរការងារបាន្យល់កាន់្ស្ត្ចាស់
ពីសភាពការណ៍្ជាក់ស្សតងលៅតាររូលដ្ឋា ន្។  

ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរម្កុរការងារលយងីស្ៃលបាន្បកម្ស្វយ ល ល្ីយត្បលដ្ឋះម្ស្វយនូ្វសំណួ្រ និ្ង
សំណូ្រពរជាលម្ចីន្របស់ម្បជាពលរៃា ស្ៃលលធវីឲ្យពួកគាត់្កាន់្ស្ត្យល់ចាស់ ពីលគាលន្លោបាយរបស ់       
រាជរដ្ឋា ភិបាល។ លដ្ឋយស្ៃកមាន្សំណូ្រពររួយចំនួ្ន្លយងីពិត្ជារិន្អាចលដ្ឋះម្ស្វយបាន្កនុងលពលខលី
បាន្លៃយី ស្ៃលទារទារឲ្យលយងីបន្តលលីកលៃងីលៅស្ផ្នកពាក់ព័ន្ធលផ្សងលទៀត្ និ្ងសំណូ្រពរខលះលទៀត្ លយងី
រិន្អាចលដ្ឋះម្ស្វយបាន្លទ លដ្ឋយស្វរភាពសមុគស្វម ញ និ្ងពាក់ព័ន្ធនឹ្ងផ្លូវចាប់ និ្ងតុ្ោការ។ 

លៃីរបលីធវីការងារលយងីបន្តឱយបាន្លជាគជ័យ លយងីម្តូ្វបលងាីន្ការផ្ារភាជ ប់ ខាងរលនាសលញ្ចត្នា 
ការងារ និ្ងជីវភាពរស់លៅ រវាងរន្រន្តីលយងី ម្កុរការងារលយងីជារួយរោជន្តារូលដ្ឋា ន្ តាររយៈការស្ក
លំអការផ្តល់លសវាស្វធ្លរណ្ៈ ការជួយលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា ម្បឈរ និ្ងការលំបាករបស់ម្បជាជន្ៃូចជា ការ
លដ្ឋះម្ស្វយទំនាស់ៃីធលី ការជួសជុល និ្ងកស្វងផ្លូវ ការស្វត រលូ ម្បឡាយ ការស្កលរៀបចំសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ 
សម្រួលចរាចរ ម្បរូលសំរារ ការលធវីសួន្ចារ និ្ងជួយឧបត្ារោម្បជាពលរៃា ស្ៃលជួបលម្គាះថាន ក់ និ្ងងាយ
រងលម្គាះៃូចជាជន្អនាថា កុមារកំម្ពា ជន្រងលម្គាះលដ្ឋយទឹកជំន្ន់្ អគគីភ័យ និ្ងអនកម្កស្ៃលមាន្ជរៃ៉ឺជាលៃីរ។  

ម្បជាពលរៃាពិត្ជាចង់បាន្ការរស់លៅ ម្បកបលដ្ឋយភាពសុខស្វន្ត និ្ងទទួលបាន្ការផ្តល់លសវាគួរ
ជាទីលពញចិត្ត ជាពិលសសពួកគាត់្ចង់លឃញីការទទួលផ្លម្បលោជន៍្ផ្កទ ល់ៃល់ពួកគាត់្ និ្ងចង់កាត់្
បន្ាយ ឬលុបបំបាត់្បាតុ្ភាពអសករមនានា ៃូចជាការពម្ងឹងសន្តិសុខ និ្ងសុវត្ាិភាពលៅរូលដ្ឋា ន្ ការកាត់្
បន្ាយ ឬឈាន្ៃល់ការលុបបំបាត់្ការបំពាន្លដ្ឋយអំណ្ឋចនានា ចង់ទទួលលសវាស្វធ្លរណ្ៈកាន់្ស្ត្
ម្បលសីរ ៃូចជាការលធវីលសៀវលៅស្វន ក់លៅ លធវីអត្តសញ្ញា ណ្បណ្ណ បញ្ជ ីកំលណី្ត្ ការសុំចាប់អនុ្ញ្ញា តិ្ និ្ង           
ការសុំបញ្ញជ ក់លិខិត្លផ្សងៗ ជាលៃីរ។ 

កន្លងរកថាន ក់ៃឹកនា ំ ររួទាងំម្កុរការងារម្គប់ថាន ក់បាន្លធវីខលះលហយី ប៉ាុស្ន្តសករមភាពទាងំលន្ះ រិន្
ទាន់្បាន្លសមីនៃគាន  ម្ពរៗគាន លៅម្គប់កស្ន្លង និ្ងពំុទាន់្បាន្ខាល ងំកាល លៅលៃយីលទ។ ម្បជាពលរៃាលៅរិន្ទាន់្
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លជឿទុកចិត្តលពញលលញលលអីាជ្ាធរលយងីលៅលៃយីលទ លហយីពួកគាត់្កំពុងរង់ចាលំរីលចំណ្ឋត់្ការ និ្ង
ម្បសិទធភាពជាក់ស្សតងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

លៃីរបពីម្ងឹងការងារ ឲ្យកាន់្ស្ត្មាន្ម្បសិទធភាពស្ថរលទៀត្ និ្ងសលម្រចឲ្យបាន្លជាគជ័យ លយងីម្តូ្វ
ម្បឹងស្ម្បងររួគាន  បំលពញកិចចការសំខាន់្ៗរួយចំនួ្ន្ៃូចខាងលម្ការ៖ 
1. បលងាីន្ស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វ និ្ងស្វរគគីភាពនផ្ទកនុង កនុងម្កុរការងារលដ្ឋយលធវីការ និ្ងពិភាកាគាន ជា
សរូហភាព ឬជាម្កុរ លៃីរបរីរួគាន លដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា រាល់សំណូ្រពរ និ្ងសំណួ្រស្ៃលម្បជាពលរៃាលលីក
លៃងី។ 

2. ម្តូ្វរកាខាជ ប់នូ្វឧត្តរម្បលោជន៍្ជាតិ្ និ្ងម្សឡាញ់ម្បជាជន្ ខិត្ខំលធវីស្ត្អំលពីលែ លហយីលជៀសវាងដ្ឋច់
ខាត្ រាល់ទលងវីរិន្ម្តឹ្រម្តូ្វស្ៃលបំពាន្នឹ្ងចាប់របស់រៃា លធវីឲ្យប៉ាះពាល់ៃល់សិទធ និ្ងផ្លម្បលោជន៍្
ម្បជាជន្។ 

3. ម្តូ្វររួគាន ធ្លនាឱយបាន្សន្តិភាព សាិរភាពន្លោបាយ សន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ លៃីរបគីាមំ្ទ       
ធុរកិចច ការវនិិ្លោគទុន្ និ្ងលលីកករពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជាជន្។ 

4. បន្តជម្រុញឲ្យបាន្លជាគជ័យនូ្វករមវធីិន្លោបាយ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិលសសយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្
ៃំណ្ឋក់កាលទី៣ លធវីកំស្ណ្ទម្រង់សុីជលម្ៅ កាត់្បន្ាយភាពអសករមរបស់រន្រន្តីៃឹកនាសំ្វា ប័ន្រៃា លដ្ឋយ
អនុ្វត្តតារ ទិសលស្វល ក " ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្" ។  

5. ម្តូ្វបលងាីន្ការជួបម្បាម្ស័យលដ្ឋយផ្កទ ល់ៃល់រូលដ្ឋា ន្ កាត ប់ឲ្យបាន្ចាស់ោស់រាល់សំណូ្រពរ បញ្ញា
ម្បឈរ ការលំបាករបស់ម្បជាជន្ទូលៅ និ្ងរះិរកម្គប់រលធាបាយជួយលដ្ឋះម្ស្វយឲ្យបាន្ទាន់្លពល
លវោម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព។  

6. ម្តូ្វផ្សពវផ្ាយអំពីសរិទធិផ្ល និ្ងស្វន នៃជាម្បវត្តិស្វន្រសត កនុងការការពារអធិបលត្យយភាពស្ៃន្ៃី និ្ង         
ការឧបត្ារោនានា របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ជាពិលសសការជួយៃល់ករមករ ករមការនីិ្។ 

  ជាថមីរតងលទៀត្ សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ម្បធ្លន្ អនុ្ម្បធ្លន្ និ្ងសមាជិកម្កុរ
ការងារចុះរូលដ្ឋា ន្ទាងំអស់ស្ៃលបាន្បំលពញភារកិចចោ៉ា ងសករម កនុងការររួចំស្ណ្កលធវីឲ្យរាជធ្លនី្ភនំលពញ  
មាន្ការស្ម្បម្បួលរកីចលម្រីន្ជាលំដ្ឋប់។ 
 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរម្បសិទធពរជូន្ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី កនុងអងគពិធីទាងំរូលសូរ
សលម្រចបាន្នូ្វលជាគជ័យថមីៗស្ថរលទៀត្ ជារួយនឹ្ងពុទធពរបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀង
ឃាល ត្លៃយី។ សូរម្បកាស់បិទកិចចម្បជំុជាចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ ។   
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៣២. រិធបីិទកិចចព្បជុំបកូសរបុលទធផ្លអនុវតតភារកចិចរបសព់្កុម្
ការងារគណ្ៈបកសចុះជយួលខតតសាេ យលរៀង  

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន សមាជិកាគណ្ៈអចិនន្តនតយ ៍
គណ្ៈកមាម ធិការកណាដ ល ព្បធានព្កុម្ការងារថាន ក់កណាដ ល 

ចុះជូយលខតតសាេ យលរៀង 
កនងុរិធីបិទកិចចព្បជុំបកូសរបុលទធផ្លអនុវតតភារកិចចរបសព់្កុម្ការងារ 

គណ្ៈកមាម ធិការកណាដ លចុះជួយលខតតសាេ យលរៀង 
ដ្ំណាក់កាលទី ៧ លលើកទី ៣ 

និងទិសលៅអនុវតតភារកិចចសខំាន់ៗ សព្មាប់អនុវតត 
ដ្ំណាក់កាលទី ៧ លលើកទី ៤ 

នថៃលៅរ ៍៧លកីត្ ស្ខអសសុជ ឆ្ន  ំកុរ ឯកស័ក ព .ស ២៥៦៣  
ស្វវ យលរៀង  ,នថៃទី ០៥ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន  ំ២០១៩  
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 - គណ្ៈអធិបតី្! 
 - ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ លចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង! 
 - ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សមាជិក អងគម្បជំុទាងំអស់ ជាទីរាប់អាន្! 
 កនុងនារគណ្ៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល កនុងនារម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល
ចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រដងនូ្វលសចកដីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងម្ជាល
លម្ៅ ចំលពាះវត្តមាន្របស់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក  លោកម្សី ម្កុរការងារគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា
ទាងំអស់ ចុះជួយលខត្ត-ម្កុង-ម្សុក-ឃុ-ំ សងាា ត់្ ថាន ក់ៃឹកនាគំណ្បកសម្គប់ថាន ក់ ស្ៃលបាន្ល ល្ៀត្ឱកាស
អលញ្ជ ីញចូលររួកនុងកិចចម្បជំុបូក សរុបលទធផ្លការងារអនុ្វត្តភារកិចច របស់ម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការ
កណ្ឋដ លចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង ៃំណ្ឋក់កាលទី៧ លលីកទី៣ និ្ងទិសលៅភារកិចចសំខាន់្ៗៃំណ្ឋក់កាលទី
៧ លលីកទី៤ នាលពលលន្ះ។ ល ល្ៀត្ឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរអបអរស្វទរ លកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ ចំលពាះ
លទធផ្លស្ៃលម្កុរការងារម្គប់ថាន ក់ ររួជារួយថាន ក់ ៃឹកនាគំណ្បកសម្គប់ថាន ក់ស្ៃលបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់
សហការបំលពញភារកិចចសលម្រចបាន្លជាគជ័យជាបន្ដបនាទ ប់ ជាពិលសសការរកាសន្ដិសុខ សាិរភាព
ន្លោបាយ សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ ស្វធ្លរណ្ៈបាន្លែម្បលសីរ។ លជាគជ័យោ៉ា ងម្ត្ចះម្ត្ចង់កនុងការអភិវឌឍ លលី
ម្គប់វសិ័យ តាងំពីថាន ក់លខត្ត រហូត្ៃល់ម្គប់រូលដ្ឋា ន្ភូរិ ឃុ ំសងាា ត់្ ទូទាងំលខត្ត បាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងខាល ងំ
កាល  កនុងការលលីកករពស់ជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជាជន្កាន់្ស្ត្លែម្បលសីរ បលងាីន្បាន្ នូ្វជំលន្ឿលជឿជាក់លលី     
ការៃឹកនារំបស់គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា។ ជាក់ស្សតងលខត្តលយងីសលម្រចបាន្លជាគជ័យ កនុងការចាត់្តាងំ
អនុ្វត្តលសចកដីសលម្រចលលខ ៧៦៦/១៨ សស.គក ចុះនថៃទី២៧ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៨ របស់គណ្ៈកមាម ធិការ



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     117 

កណ្ឋដ លគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា សដីពីស្ផ្ន្ការររួ លឆ្ព ះលៅកាន់្ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកា           
រាជធ្លនី្ ម្កុរម្បឹកាលខត្ត ម្កុរម្បឹកាម្កុង ម្កុរម្បឹកាម្សុក ម្កុរម្បឹកាខណ្ឌ  អាណ្ត្តិទី ៣ នានថៃអាទិត្យ ទី 
២៦ ស្ខឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ កន្លងរកលន្ះលដ្ឋយលទធផ្លជាក់ស្សដងគ៉ឺ ៖ 
 - សម្មាប់ម្កុរម្បឹកាលខត្ត CPP ទទួលបាន្៥១៨សំលៃង លសមីនឹ្ង ២៣អាសន្ៈលសមីនឹ្ង ១០០ %។ 
 - សម្មាប់ម្កុរម្បឹកាម្សុក-ម្កុង CPP ទទួលបាន្ ៥១៧ សំលៃង លសមីនឹ្ង ១៤០អាសន្ៈ លសមីនឹ្ង 
១០០ % ។ 
 បនាទ ប់ពីតុ្ោការកំពូលសលម្រចរោំយអតី្ត្គណ្បកសម្បឆ្ងំ ស្ៃលជាអងគការចាត់្តាងំបៃិវត្តន៍្
ពណ៌្លៅករពុជា និ្ងសលម្រចោរឃាត់្បុគគលថាន ក់ៃឹកនាគំណ្បកសលន្ះចំនួ្ន្ ១១៨ នាក់ រិន្ឱយលធវី
ន្លោបាយរយៈលពល ០៥ ឆ្ន  ំរកលនាះ ពួកម្បឆ្ងំម្ជុលនិ្យរលន្ះ លៅស្ត្ចិញ្ច ឹរឧបាយកលប៉ាុន្ប៉ាងផ្ដួល
រលំំរាជរដ្ឋា ភិបាលម្សបចាប់ស្ៃលៃឹកនាគំណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា លដ្ឋយខិត្ខំរកម្គប់វធីិសំលៅលធវីឱយ
អតី្ត្គណ្បកសរបស់ពួកវារស់លៃងីវញិ តាររយៈការជំរុញសករមភាពម្បទូសរាយនានា ស្ៃលម្បឆ្ងំនិ្ង
ម្បលោជន៍្ជាតិ្ទាងំលៅកនុងម្បលទស ទាងំលៅលម្ៅម្បលទស។ ពួកលគពាោរលរៀបចំរចនាសរព័ន្ធ និ្ងកមាល ងំ
របស់ខលួន្លៃងីវញិលដ្ឋយលួចោក់លៅតាររូលដ្ឋា ន្ លឃាសនាបំនភលការពិត្ ញុះញង់បលញ្ឆ ះកំហងឹរោជន្ 
បងាទំនាស់រវាងម្បជាជន្ជារួយរៃាអំណ្ឋច បលងាីត្ភាពអនាធិបលត្យយ សំលៅលធវីឱយចុះលខាយនី្តិ្រៃា បងា     
អសាិរភាព និ្ងចោចល។ ពួកលគបាន្បំផុ្សឱយម្បជាជន្ រន្រន្តីរាជការ និ្ងកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធលធវី        
ការម្បឆ្ងំនឹ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាល លហយីងាកលៅគាមំ្ទពួកលគ និ្ងចុងលម្កាយលន្ះ លគបាន្លរៀបចំស្ផ្ន្ការ
សម្មាប់អតី្ត្លរៃឹកនាគំណ្បកសម្បឆ្ងំ ស្ៃលជាទណ្ឌិ ត្កំពុងរត់្លគចខលួន្លៅលម្ៅម្បលទសកនុង ម្ត្ៃប់ចូល
ម្បលទសវញិកនុងស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ លន្ះ លម្ការលលស ស្វដ រលទធិម្បជាធិបលត្យយលៅករពុជា ស្ៃលធ្លតុ្ពិត្គ៉ឺ
កនុងលគាលបំណ្ងៃឹកនាបំៃិវត្តន៍្ពណ៌្ជាថមីរដងលទៀត្។ លលីសពីលន្ះទណ្ឌិ ត្សរ រងស ី បាន្លជរម្បមាថ          
ម្ពះរោកសម្ត្ជាទីលគារពសកាា រៈរបស់ជាតិ្លយងី និ្ងបាន្អំពាវនាវឱយកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធបះលបារ 
ម្បឆ្ងំនឹ្ងរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលសុទធស្ត្ជាអំលពីកបត់្ជាតិ្។  
 ន្លបចិកលពិសពុលោ៉ា ងណ្ឋកដី ពួកម្បឆ្ងំស្ត្ងស្ត្បរាជ័យជាបន្ដបនាទ ប់់ លដ្ឋយលទាះជាមា រិន្អាច
លធវីឱយអងគការចាត់្តាងំបៃិវត្តន៍្ពណ៌្ រស់លៃងីបាន្លៃយី ឯការគាមំ្ទទាងំលៅកនុងម្បលទស និ្ងលៅលម្ៅ
ម្បលទសកាន់្ស្ត្ចុះលខាយ រិន្ស្ត្ប៉ាុលណ្ឋណ ះពួកលគក៏ម្តូ្វម្បឈរនឹ្ងការស្បកបាក់នផ្ទកនុង កាន់្ស្ត្ម្ជាលលម្ៅ
លៃងីលទៀត្។ 
 លដ្ឋយស្ៃក រជឈដ្ឋា ន្បរលទសរួយចំនួ្ន្ស្ៃលមាន្និ្នាន ការម្បឆ្ងំ លៅស្ត្បន្ដលម្ជៀត្ស្ម្ជកចូលកិចចការ
នផ្ទកនុងករពុជា លៃីរបពីម្ងីងពម្ងឹកភូរិស្វន្រសតន្លោបាយរបស់ខលួន្ លដ្ឋយលគបាន្បងាលកាណ្ៈជំរុញលលីកទឹក
ចិត្តៃល់សមាគរ និ្ងអងគការរិន្ស្រន្រដ្ឋា ភិបាលរួយចំនួ្ន្ ស្ៃលមាន្និ្នាន ការម្បឆ្ងំឱយលធវីសករមភាព
បំលបា៉ា ងបំពុលសភាពការណ៍្ ស្ៃលលផ្កដ ត្លលី បញ្ញា នានាៃូចជា ការបំផុ្សអំពីបាតុ្ភាពអវជិជមាន្លផ្សងៗ អំពី
ជលមាល ះៃីធលី ការបំផ្កល ញបរសិ្វា ន្ ធន្ធ្លន្ធរមជាតិ្ ការវនិិ្លោគចិន្លៅករពុជា អំពីសិទធលិសរភីាពរបស់ពលរៃា 
និ្ងម្បព័ន្ធតុ្ោការជាលៃីរ។ ពួកលន្ះបន្ដដ្ឋក់សមាព ធរកលលីរាជរដ្ឋា ភិបាលឱយលធវីតារលកាខណ្ឌ  របស់ពួកលគ
លៃីរបលីកងចំលណ្ញខាងន្លោបាយ និ្ងលម្ជៀត្ស្ម្ជកចូលអធិបលត្យយរបស់ករពុជា។ លៅកនុងបរកិារណ៍្លន្ះ 
រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ម្គប់ម្គងសភាពការណ៍្ទូលៅ របស់ម្បលទសជាតិ្ឱយមាន្សាិរភាពទាងំម្សុង និ្ងបន្ដ
ៃំលណី្រលៅរុខោ៉ា ងរងឹមាលំលីមាគ៌ាសន្ដិភាព ម្បជាធិបលត្យយ នី្តិ្រៃា សហម្បតិ្បត្តិការ និ្ងអភិវឌឍន៍្ លហយី
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រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្រកាជំហរៃ៏រុ៉ឺងមា៉ា ត់្កនុងការរកាឯករាជយ និ្ងអធិបលត្យយជាតិ្ លដ្ឋយរិន្ឱន្កាល
ចំលពាះការលកៀបសងាត់្ណ្ឋពីខាងលម្ៅលៃយី។ 
 កនុងឆ្ន  ំ២០១៩ កំលណី្ន្លសៃាកិចចម្តូ្វបាន្បា៉ា ន់្ស្វម ន្ថា នឹ្ងសលម្រចបាន្កនុងអាម្តា ៧,១ % ស្ៃលជា
អម្តាខពស់បំផុ្ត្រួយកនុងតំ្បន់្ ស្ៃលគាមំ្ទលដ្ឋយកំលណី្ន្ៃ៏លែនន្វសិ័យលសវាករម កំលណី្ន្រងឹមានំន្វសិ័យ
ឧសាហករម ខណ្ៈស្ៃលវសិ័យកសិករមលៅស្ត្បន្ដមាន្កំលណី្ន្ទាប។ កំលណី្ន្លន្ះម្តូ្វបាន្ជំរុញលដ្ឋយ        
សាិរភាពន្លោបាយស្ៃលបាន្ផ្ដល់ទំនុ្កចិត្តៃល់វនិិ្លោគិន្កនុងម្សុក និ្ងលម្ៅម្បលទស កនុងការរកបណ្ឋដ ក់
ទុន្លៅករពុជា លសទីរម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសលៅកនុងអនុ្វសិ័យសំណ្ង់ និ្ងករមន្ដស្វល ម្ពរទាងំជំរុញឱយមាន្
ការលកីន្លៃងីនូ្វការលម្បីម្បាស់កនុងម្សុក និ្ងនាលំចញ។ លោងតារវឌឍន្ភាពកនុងរយៈលពលលៃីរឆ្ន លំន្ះ 
លយងីរពឹំងថា លសៃាកិចចករពុជាសលម្រចបាន្កំលណី្ន្ ៧,៥ % លៅឆ្ន  ំ២០១៨ ស្ៃលជា កំលណី្ន្ខពស់ជាងលគ
កនុងរយៈលពល ១០ ឆ្ន ចុំងលម្កាយលន្ះ ឯអាម្តាអតិ្ផ្រណ្ឋមាន្កំរតិ្ទាប កនុងរងវង់ ២,៨ %។ ឯស្វា ន្ភាពនន្
ជីវភាពម្បជាជន្ទូលៅបន្ដមាន្ភាពលែម្បលសីរ លដ្ឋយកំលណី្ន្ផ្លិត្ផ្លកនុងម្សុកសរុបជារធយរសម្មាប់
រនុ្សសមាន ក់ ម្តូ្វបាន្រពឹំងថានឹ្ងលកីន្ពី ១.៥៤៨ ៃុោល រ កនុងឆ្ន  ំ ២០១៨ ៃល់ ១.៦៧៩ ៃុោល រ កនុងឆ្ន  ំ
២០១៩ ឯអាម្តានន្ភាពម្កីម្ក កំពុងម្តូ្វកាត់្បន្ាយរកលម្ការម្បមាណ្ ១០% អាម្តាគាម ន្ការងារលធវីកម្រិត្
ទាបម្បមាណ្  ០,៣ % ប៉ាុលណ្ឋណ ះ និ្ងតារការបា៉ា ន់្ម្បមាណ្ការងារថមីស្ៃលម្តូ្វបលងាីត្កនុងវសិ័យឧសាហករម
មាន្ ១៤៦ ពាន់្នាក់ វសិ័យលសវាករមមាន្ ២៥ ពាន់្នាក់ និ្ោយររួស្វា ន្ភាពទីផ្ារការងារ មាន្លកាណ្ៈ
វជិជមាន្ ស្ៃលអាចល ល្ីយត្បនូ្វត្ម្រូវការស្សវងរកការងាររបស់យុវជន្ស្ៃល លទីបៃល់វយ័ចូលទីផ្ារពលករម 
និ្ងម្បជាពលរៃាស្ៃលចាកលចញពីរុខរបរ និ្ងការងារកនុង  វសិ័យសិករម ។ 
 ពិភពលោកបចចុបបន្នកំពុងសាិត្កនុងលកាណ្ៈរិន្ចាស់ោស់ ស្ម្បម្បួលរហ័សស្ៃលរិន្អាចពាករណ៍្
បាន្ម្បកបលដ្ឋយលម្គាះថាន ក់។ ៃំលណី្រវវិត្តន៍្លៅកាន់្ពិភពលោកពហុប៉ាូល ស្ៃលបាន្ចាប់លផ្ដីរជារួយ និ្ង
ការរះលៃងីនន្រោអំណ្ឋចថមី និ្ងការលងីបលៃងីវញិ នន្រោអំណ្ឋចចាស់ ម្ពរគាន នឹ្ងការថរថយកមាល ងំ 
និ្ងឥទធិពល របស់រោអំណ្ឋចអាលររកិលនាះកំពុងម្តូ្វរារាងំលដ្ឋយកមាល ងំស្ៃលម្បឆ្ងំនឹ្ងសណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់       
អន្ដរជាតិ្ថមីខាល ងំ លលីសការម្បមាណ្ទុក។ ស្ផ្នកលលីភូរិស្វន្រសតន្លោបាយ មាន្ភាពរិន្ចាស់ោស់កាន់្ស្ត្
ខាល ងំលដ្ឋយស្វរការអនុ្វត្តន្លោបាយ “អាលររកិជាអទិភាព” របស់ម្បធ្លនាធិបតី្ម្តា ំស្ៃលបាន្ងាកលចញ ពី
ម្បព័ន្ធពហុភាគីនិ្យរ លហយីបន្ដស្សវងរកម្បលោជន៍្ជាតិ្ចលងែៀត្ចងែល់ តាររយៈសករមភាព ឯកលតាភាគី
និ្យរ ស្ៃលបាន្លធវីឱយប៉ាះពាល់ោ៉ា ងខាល ងំៃល់កិចចម្បឹងស្ម្បង របស់សហគរន៍្អន្ដរជាតិ្កនុងការស្ថរកាសន្ដិ
ភាព និ្ងសន្ដិសុខ និ្ងកិចចអភិវឌឍន៍្កនុងពិភពលោក ជាពិលសស ការលធវីសន្រងាគ រពាណិ្ជជករមជារួយនឹ្ងចិន្ 
ស្ៃលរកីកាន់្ស្ត្ធំលៃងីៗ លបីភាជ ប់ជារួយតំ្បន់្លយងីវញិ ថារពលនន្ទំនាក់ទំន្ងចិន្-អាលររកិបាន្ផ្កល ស់បដូរ
ពីការចូលររួកនុងតំ្បន់្លៅជាការម្បកួត្ម្បស្ជងយកឈនះចាញ់ លលីទិៃាភាពយុទធស្វន្រសតលៅវញិ ស្ៃលនឹ្ង
អូសបនាល យយូរអស្ងវង និ្ងមាន្ចរតិ្សមុគស្វម ញ។ ការលម្ជៀត្ស្ម្ជកចូលកិចចការនផ្ទកនុង និ្ងការដ្ឋក់ទណ្ឌ ករម 
លលីម្បលទសលផ្សងៗពីសណំ្ឋក់បណ្ឋដ ម្បលទសលោកខាងលិចរួយចំនួ្ន្ លម្ការស្វល កម្បជាធិបលត្យយ និ្ង
ការលគារពសិទធិរនុ្សស គ៉ឺលៅស្ត្មាន្ លហយីកាន់្ស្ត្ជំហ ៃូចជាការម្បកាសគាមំ្ទ  លរៃឹកនាបំកសម្បឆ្ងំលៅ
លវលណ្ស ុយលអឡា ឱយលធវីជាម្បធ្លនាធិបតី្សដីទីរបស់ម្បលទសលន្ះ ពីសំណ្ឋក់សហរៃាអាលររកិ និ្ងសរព័ន្ធរិត្ត
ជាលៃីរ។ ទំនុ្កចិត្តរបស់តំ្បន់្ចំលពាះភាពជាអនកៃឹកនារំបស់សហរៃាអាលររកិ ៃូចជាជប៉ាុន្ ឥណ្ឋឌ  
ស្វធ្លរណ្រៃាកូលរ ៉ា និ្ងអូន្រស្វត លីបាន្ស្សវង រករលធាបាយលរៀងៗខលួន្ កនុងការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតលទវបំណ្ង 
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ស្ៃលមាន្សមាសភាពសនូល  ចំនួ្ន្ ៤ គ៉ឺៈ ១. រកាសាិរភាពទំនាក់ទំន្ងជារួយអាលររកិ ២. បលងាីត្ “កិចច
ម្ពរលម្ពៀងៃ៏លែបំផុ្ត្” ជារួយម្បលទសចិន្ ៣. ឈាន្លៅចាប់នៃគាន ជារួយម្បលទសស្ៃលមាន្គំនិ្ត្ៃូចគាន  
និ្ង ៤. វនិិ្លោគលលីសរត្ាភាពការពារជាតិ្របស់ខលួន្។ និ្ោយររួរកឆ្ន  ំ២០១៩ និ្ង បណ្ឋដ ឆ្ន លំៅរុខ 
ស្វា ន្ការណ៍្តំ្បន់្ និ្ងពិភពលោក នឹ្ងបន្ដវវិត្តន៍្ស្ម្បម្បួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស ពិបាកបា៉ា ន់្ស្វម ន្បងាលៃងីនូ្វ  
ការផ្កល ស់បដូរោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ និ្ងសមុគស្វម ញត្លៅលទៀត្។ កនុងបរកិារណ៍្លន្ះ ករពុជាក៏លចៀសរិន្ផុ្ត្ស្ៃរ ពី
ការទទួលរងផ្លប៉ាះពាល់ពីចរន្ដអន្ដរជាតិ្ និ្ងពីការម្បកួត្ម្បស្ជងរបស់រោអំណ្ឋចពិភពលោក និ្ង
តំ្បន់្លៃីរបអំីណ្ឋច ឥទធពិល និ្ងឧត្តរភាព។  
 លទាះជាោ៉ា ងលន្ះក៏លដ្ឋយ ក៏ករពុជារកាបាន្នូ្វកិត្ានុ្ភាពរបស់ខលួន្លៅលលីឆ្កអន្ដរជាតិ្ តាររយៈ
ការចូលររួោ៉ា ងសករមរបស់សលរដចម្បធ្លន្គណ្បកស និ្ងជាម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងលវទិកាអន្ដរជាតិ្ សំ
ខាន់្ៗ កនុងឋាន្ៈជាតំ្ណ្ឋងនន្រៃាអធិបលត្យយ លសមីរុខ លសមីមាត់្ និ្ងលសមីសិទធិ។ ករពុជាបន្ដការត្ស ូស្ផ្នក
ស្វធ្លរណ្រតិ្ ការពារយុត្តិធរ៌ ការពារ សិទធអធិបត្យយជាតិ្ និ្ងលលីកសទួយទំនាក់ទំន្ងលទវភាគី ពហុភាគី 
ជារួយម្បលទសជារិត្តនានា លដ្ឋយម្បកាន់្ខាជ ប់នូ្វបាវចនា “ស្កទម្រង់ខាងកនុង និ្ងបលងាីន្រិត្តខាងលម្ៅ កនុង
ស្វម រតី្ឯករាជយ” លហយីករពុជាបាន្ចូលររួោ៉ា ងសករមកនុងការល ល្ីយត្បនឹ្ងការម្បឈរនានា កនុងតំ្បន់្ និ្ង 
សកលលោក ជាពិលសសលៅកនុងបុពវលហតុ្សន្ដិភាព និ្ងរនុ្សសធរ៌។ 
 
អងគពិធីទាងំរូល 
 ចំលពាះការងារកស្វង និ្ងពម្ងឹងគណ្បកសខាងន្លោបាយ សតិ្អាររមណ៍្ និ្ងចាត់្តាងំម្តូ្វបាន្
គណ្បកសម្គប់ថាន ក់ ររួជារួយម្កុរការងារគណ្បកសចុះជួយរូលដ្ឋា ន្ បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់អនុ្វត្តន៍្ តារ
ស្វម រតី្នន្ សន្នបិាត្គណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ លលលីកទី ៤១ ស្ៃលបាន្ធ្លនាៃល់ការៃឹកនារំបស់គណ្បកស
កនុងការបន្ដស្ថរកាសន្ដិភាព សាិរភាព ន្លោបាយ និ្ងពិលសសការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសតាងំតំ្ណ្ឋងរាន្រសត             
នី្តិ្កាលទី ៦ និ្ងការលបាះ លឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកាលខត្ត-ម្សុក-ម្កុង អាណ្ត្តិទី ៣បាន្ ល្ុះបញ្ញច ងំចាស់
នូ្វការគាមំ្ទ ៃ៏រុត្មារំបស់ម្បជាជន្ ចំលពាះគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា កនុងការបន្ដៃឹកនាកំរពុជាលលីមាគ៌ា     
សន្ដិភាព ការអភិវឌឍ និ្ងកនុងការស្កទម្រង់រៃាសុីជលម្ៅលលីម្គប់វសិ័យត្លៅរុខលទៀត្ និ្ងបាន្លធវីឱយបរាជ័យ
នូ្វឧបាយកលរបស់ម្កុរម្បឆ្ងំ ស្ៃលបាន្ពាោររកម្គប់វធីិបំផ្កល ញលទធមិ្បជាធិបលត្យយ។ គណ្បកស
ម្បជាជន្ករពុជាបាន្ទទួលលជាគជ័យធំលធង ហួសពីការស្វម ន្លន្ះ អាម្ស័យលដ្ឋយរូលលហតុ្សំខាន្់ៗរួយ
ចំនួ្ន្គ៉ឺ ៖  
 + ការសលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វខាងន្លោបាយរបស់គណ្បកស និ្ងការអនុ្វត្តគួបផ្ស ំ និ្ងវធិ្លន្ការរួយ
ៃ៏រុ៉ឺងមា៉ា ត់្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ទប់ស្វា ត់្បាន្ទាន់្លពលលវោ នូ្វលម្គាះថាន ក់របស់ជាតិ្ ស្ៃលបណ្ឋដ លរកពី
ចលនាបៃិវត្តន៍្ពណ៌្ ។ 
 + ម្បជាជន្ភាគលម្ចីន្លលីសលប់ មាន្ការយល់ៃឹងលដ្ឋយភ្ាក់រឮកថាការលបាះលឆ្ន ត្ជូន្គណ្បកស
ម្បជាជន្ករពុជា គ៉ឺលបាះលឆ្ន ត្ជូន្សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា   ហ ុន្ ស្សន្ លធវីជានាយករៃារន្រន្តី ស្ៃល
នឹ្ងធ្លនារកាបាន្សន្ដិភាព សាិរភាពន្លោបាយ និ្ង ការអភិវឌឍជាតិ្បន្ដលទៀត្រហូត្ ។ 
 + ម្បជាជន្ទាងំទាងំអស់សុទធស្ត្ទទួលបាន្ផ្លម្បលោជន៍្ជាក់ស្សដង ពីការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ
គណ្បកស ស្ៃលបាន្កាល យជាករមវធីិន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ពិលសស ការស្កទម្រង់សុីជលម្ៅលលី
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ម្គប់វសិ័យ និ្ងលគាលន្លោបាយថមីៗជាលម្ចីន្លទៀត្ ស្ៃលបាន្លធវីឱយម្បជាជន្ម្គប់ម្សទាបម់ាន្ការលពញ
ចិត្ត ជាពិលសស ការៃំលៃងីលបៀវត្សជូន្រន្រន្តីរាជការ កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធរន្រន្តីចូលនិ្វត្តន៍្ អតី្ត្យុទធជន្ 
ការៃំលៃងីលបៀវត្សជូន្ករមករ និ្លោជិត្ ការផ្ដល់ម្បាក់ឧបត្ារោជូន្ករមករ និ្លោជិត្ ការផ្ដល់ម្បាក់ឧបត្ារោ
ជូន្ន្រសតីមាន្នផ្ទលពាះ ជារន្រន្តីរាជការ និ្ងករមករនិ្លោជិត្ ការជួយគាពំារនថលកសិផ្ល ការអនុ្វត្តរបបសន្ដិសុខ
សងគរស្ផ្នកសុខភាព សម្មាប់ករមករ និ្លោជិត្ ការពម្ងីករូលនិ្ធិសរធរ៌សម្មាប់ ជួយជន្ម្កីម្ក ការលុប
លចាលការយកនថលលសវាស្វធ្លរណ្ៈចាបំាច់រួយចំនួ្ន្ ការបន្ធូរបន្ាយ និ្ងការអនុ្លម្គាះពន្ធលលីម្បលភទពន្ធ
រួយចំនួ្ន្ ការលុបលចាលការបង់ភាសុី និ្ងនថលលផ្សងៗ ចំលពាះការលក់ៃូររបស់ម្បជាជន្ តារកស្ន្រញ្ចង កលញ្ជ ី 
លែីលៅតារទីផ្ារ ការអនុ្ញ្ញា ត្ឱយអាជីវករ ស្ៃលមាន្តូ្ប សដង់ ឬ កស្ន្លងលក់ៃូរទទួលបាន្សិទធិកាន់្កាប់
លម្បីម្បាស់ និ្ងអាម្ស័យ ផ្លអាចលផ្ទរសិទធិបាន្។ 

 + ការងារគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វបាន្បន្ដជម្រុញ និ្ងមាន្សករមភាពម្ពរៗគាន  ទាងំការងារន្លោបាយ 
សតិ្អាររមណ៍្ ចាត់្តាងំ ការងារស្វធ្លរណ្រតិ្ ការងារចិញ្ច ឹរចលនាលៅរូលដ្ឋា ន្ ស្ៃលបាន្លធវីជាម្បចាំ
ជាក់ស្សដងោ៉ា ងទូលំទូោយតាររយៈការចុះលធវីលវទិកា ស្វធ្លរណ្ៈ ទាងំម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ ទាងំម្កុរ
ការងារគណ្បកស បាន្ល ល្ីយត្បទាន់្លពលលវោនូ្វរាល់បញ្ញា ម្បឈរនានា សំណូ្រពរ លសវាស្វធ្លរណ្ៈទាងំ   
លសវាត្ម្រូវការ លសវាសំណូ្រពរ ម្ពរទាងំបាន្ចូលររួជួយជួសជុល និ្ងស្វា បនាលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធរូបវន្ដ ចាំ
បាច់ នានាលៅតាររូលដ្ឋា ន្ ៃូចជាផ្លូវ លូ ស្វព ន្ ស្វោលរៀន្ រន្ទីរលពទយ ។ល។ និ្ងបាន្ជួយឧបត្ារោចំលពាះ
ម្គួស្វរជួបការលំបាក អនករងលម្គាះលដ្ឋយលម្គាះធរមជាតិ្ លម្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្។  

 + ម្កុរការងារ និ្ងគណ្ៈកមាម ធិការគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ស្កសម្រួលបំលពញបស្ន្ល
ររចនាសរព័ន្ធគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ ម្ពរទាងំបន្ដពម្ងីងសរត្ាភាពរន្រន្តី គណ្បកសសម្មាប់ម្ទម្ទង់សករមភាព
គណ្បកសកនុងការចិញ្ច ឹរចលនា និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយសំណូ្រពរ នន្ការលបាះលឆ្ន ត្ ។ 

 ជារួយនឹ្ងភាពវជិជមាន្ខាងលលី លយងីគបបលីរីលឱយលឃញីចាស់ថាលលីសររភូរិសតិ្អាររមណ៍្ និ្ង
ស្វធ្លរណ្រតិ្ ការត្ស ូរវាងគណ្បកសលយងីជារួយម្កុរម្បឆ្ងំស្ៃលមាន្រជឈដ្ឋា ន្អគតិ្រួយចំនួ្ន្បញ្ញជ ពី
លម្កាយលៅស្ត្បន្ដរកម្គប់វធីិ សំលៅលធវីឱយរចនាសរព័ន្ធចាត់្តាងំរបស់ខលួន្រស់លៃងីវញិ ឈាន្លៅបំផុ្ស
ចលនាបៃិវត្តន៍្ពណ៌្លៃីរបផី្ដួលរលំំរាជរដ្ឋា ភិបាលម្សបចាប់ ជាពិលសសពួកលគ និ្ងបលងាីន្សករមភាព
កាន់្ស្ត្ខាល ងំលៃងី ពីលពលលន្ះរហូត្ៃល់ការលបាះលឆ្ន ត្ថាន ក់រូលដ្ឋា ន្ឆ្ន  ំ២០២២ និ្ងការលបាះលឆ្ន ត្សកល
ឆ្ន ២ំ០២៣។ រ៉ាាង លទៀត្ជារួយនិ្ងឧត្តរភាពៃ៏កម្ររបស់គណ្បកសសម្មាប់ការៃឹកនា ំ មាន្រន្រន្តីលយងី
រួយចំនួ្ន្ និ្ងអងគការចាត់្តាងំគណ្បកសលៅកស្ន្លងខលះមាន្សុទិៃាិនិ្យរម្ជុល មាន្ការលធវសម្បស្ហស មាន្
សន្ដិភាពនិ្យរ សាប់សាល់និ្យរ និ្ងជ័យជំន្ះស្ៃលជាកតាត អាចនាលំៅៃល់ការម្បម្ពឹត្តកំហុសលផ្សងៗ 
ចំណុ្ចទាងំលន្ះលៅស្ត្ជាោនិ្ភ័យ សម្មាប់គណ្បកសលយងី ស្ៃលម្តូ្វស្ត្មាន្ការម្បុងម្បយត័្ន ខិត្ខំទប់
ស្វា ត់្លដ្ឋយដ្ឋច់ខាត្ និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយឱយបាន្លែ ។ ការងារកស្វងអងគការចាត់្តាងំ គណ្បកសលៅថាន ក់
នី្រួយៗ ជាពិលសសលលកីារអនុ្វត្តលគាលការណ៍្សរូហភាពៃឹកនាមំាន ក់ៗទទួលខុសម្តូ្វនិ្ងការអនុ្វត្តតួ្
នាទី ភារកិចចសិទធិ និ្ងរលបៀបរបបការងាររបស់អងគការចាត់្តាងំ គណ្បកស ។  

 ឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះ សភាពការណ៍្តំ្បន់្ និ្ងពិភពលោកមាន្ការស្ម្បម្បួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស និ្ងកាន់្ស្ត្
សមុគស្វម ញ ស្ៃលត្ម្រូវឱយលយងីម្តូ្វលចះសម្របខលួន្លដ្ឋយឈាល សនវ លៃីរបពីម្ងីកបាន្កាោនុ្វត្តភាព សម្មាប់
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ការពម្ងឹងសន្ដិភាព និ្ងជំរុញការអភិវឌឍលសៃាកិចចសងគរឱយសលម្រចបាន្សរិទធផ្លធំៗថមីស្ថរលទៀត្ ល ល្ីយ
ត្បលៅនឹ្ងសំណូ្រពរ ស្កលរែជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជាជន្ឱយកាន់្ស្ត្លកីន្លៃងីឥត្ឈប់ឈរ ។ 
 អងគម្បជំុលយងី ក៏បាន្លធវីការវាយត្នរល សន្និដ្ឋា ន្បាន្ចាស់ោស់ម្តឹ្រម្តូ្វនូ្វចំណុ្ចខាល ងំ ចំណុ្ច
លខាយ និ្ងរូលលហតុ្រួយចំនួ្ន្ ស្ៃលលយងីៃកម្សង់បទពិលស្វធន៍្ សម្មាប់ការពម្ងឹងការងារបន្ដលទៀត្ 
លៃីរបជីាជំនួ្យស្វម រតី្ គួបផ្សនឹំ្ងទិសលៅភារកិចចសំខាន់្ៗ ស្ៃលបាន្លលីកលៃងីកនុងរបាយការណ៍្បូកសរុប
លទធផ្លការងារៃំណ្ឋក់កាលទី ៧ លលីកទី៣ និ្ងទិសលៅភារកិចចសម្មាប់អនុ្វត្តកនុងៃំណ្ឋក់កាលទី ៧ 
លលីកទី ៤ ខំុ្សូរឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកាអងគម្បជំុទាងំអស់ សូរលរតាត
បន្ដយកចិត្ត ទុកដ្ឋក់លទវៃងបស្ន្ារលទៀត្ ររួសហការកនុងស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់កិចចការរួយចំនួ្ន្ៃូច
ខាងលម្ការ ៖ 
 ១- ជាររួ ម្តូ្វបន្ដលលីកករពស់សុវត្ាិភាព សន្ដិសុខសងគរ លធវីឱយជន្ម្គប់រូបទទួលបាន្លសចកដីសុខទាងំ
ផ្លូវកាយ និ្ងផ្លូវចិត្តតាររយៈការលធវីឱយបទលលមីសម្ពហមទណ្ឌ ម្គប់ម្បលភទ មាន្ការថយចុះ ពម្ងឹងបរោិកាស
សងគរ ជាសងគរលែ គាម ន្ជន្ពាល ឬជន្ទំលនី្ង ម្តូ្វបន្ដ លរៀបចំសណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ ពិលសស
សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ចរាចរណ៍្ឱយមាន្រលបៀបលរៀបរយលែ។ ខិត្ខំបន្ដអនុ្វត្តវធិ្លន្ចាប់ៃ៏រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ចំលពាះអងគការ
ចាត់្តាងំ និ្ងបុគគលស្ៃលម្បម្ពឹត្តខុសចាប់ រិន្អនុ្ញ្ញា ត្ឱយរចនាសរព័ន្ធ និ្ងស្ខសរយៈចាត់្តាងំបៃិវត្តន៍្
ពណ៌្លៅករពុជារស់លៃងីវញិបាន្លៃយី។ បន្ដជំរុញការស្កទម្រង់លលីម្គប់វសិ័យឱយកាន់្ស្ត្សុីជលម្ៅម្បកប
លដ្ឋយម្បសិទធភាព និ្ងម្បសិទធផ្លកនុងស្វម រតី្រុត្ម្សួច ម្សុះនៃគាន  ទាងំពីលលីៃល់លម្ការ ម្សបតារបាវចនា 
“ស្ក ទម្រង់ខាងកនុង បលងាីន្រិត្តខាងលម្ៅ កនុងស្វម រតី្ឯករាជយ” និ្ងអភិម្ករ “ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល 
ពាបាល និ្ងវះកាត់្” ។ 
 ២- ម្កុរការងារគណ្បកស និ្ងគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ពីលខត្តរហូត្ៃល់រូលដ្ឋា ន្ទាងំអស់ម្តូ្វបន្ដតារ
ដ្ឋន្កាដ ប់ជាប់ការវវិត្តន៍្នន្សភាពការណ៍្លៅកនុងរូលដ្ឋា ន្របស់ខលួន្នី្រួយៗ ទាងំ សភាពការណ៍្ម្បជាជន្ 
ទាងំសករមភាពរបស់ម្កុរម្បឆ្ងំម្ជុលនិ្យរ លហយីម្តូ្វដ្ឋក់លចញនូ្វវធិ្លន្ការនានា ទាងំវធិ្លន្ការរៃាបាល 
ទាងំវធិ្លន្ការអប់រ ំ ទាងំវធិ្លន្ការចាប់ឱយបាន្ទាន់្លពលលវោលដ្ឋយឈរលលីស្វម រតី្ “ៃឹកនាលំដ្ឋយសរូហភាព
មាន ក់ៗទទួលខុសម្តូ្វ” លៃីរបបីលងាីន្ លម្បៀបខាល ងំ និ្ងម្បជាម្បិយភាពរបស់គណ្បកស រកាសន្ដិភាព សាិរភាព 
សុវត្ាិភាព និ្ង ជំរុញ ការអភិវឌឍលៅម្គប់រូលដ្ឋា ន្ទូទាងំលខត្ត ។ 
 ៣- ម្កុរការងារគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ និ្ងម្បព័ន្ធពត៌្មាន្ម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់អប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយឱយបាន្
ទូលំទូោយសុីជលម្ៅកនុងរោជន្ អំពីការរកីចលម្រីន្ម្គប់វសិ័យនន្ សងគរជាតិ្ អំពីលគាលន្យបាយ និ្ង
ការម្បឹងស្ម្បងរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការអភិវឌឍ  លសៃាកិចចសងគរ ។ 
 ៤- គណ្បកសលខត្តម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់ការលលីកករពស់សរត្ាភាពម្បសិទធភាពការងាររបស់គណ្ៈ    
កមាម ធិការ គណ្បកសម្គប់ថាន ក់ កនុងការចាត់្តាងំអនុ្វត្តតួ្នាទី ភារកិចច សិទធិរលបៀប របបលធវីការ លគារព      
លគាលការណ៍្សរូហភាពៃឹកនា ំមាន ក់ៗទទួលខុសម្តូ្វ ស្ថរកាស្វរគគីភាព ឯកភាពនផ្ទកនុង និ្ងផ្ារភាជ ប់ជិត្
សនិត្ជារួយរន្រន្តី សមាជិកគណ្បកស និ្ងរោជន្ និ្ងបន្ដ ពម្ងឹងរៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈពីលខត្ត រហូត្ៃល់
រូលដ្ឋា ន្ ជារៃាបាលទំលនី្បស្វែ ត្សែំ ម្បកបលដ្ឋយ គុណ្ភាព ពិលសសលផ្កដ ត្លលីភាពជាគំរូរបស់រន្រន្តីៃឹកនា ំ
សរត្ាភាព រន្សិកាទទួលខុសម្តូ្វ របស់រន្រន្តីជំនាញ ការផ្ារភាជ ប់រវាងថាន ក់លលីជារួយថាន ក់លម្ការ           
ការលុបបំបាត់្បាតុ្ភាពរិន្ ម្បម្កតី្នានា លៃីរបធី្លនាស្វរគគីភាព និ្ងម្បសិទធភាពការងារ ។ 
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 ៥- គណ្បកសម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វបន្ដស្កសំរលួកស្វងពម្ងឹងអងគការចាត់្តាងំរូលដ្ឋា ន្ របស់គណ្បកស
ឱយមាន្រចនាសរព័ន្ធម្គប់ម្គាន់្ មាន្ការទទួលខុសម្តូ្វឱយចាស់ោស់ និ្ងអនុ្វត្តន៍្បាន្លែនូ្វការងារម្គប់
ម្គង អប់រ ំស្ថបំប៉ាន្សមាជិក និ្ងកស្វងពម្ងីកសមាជិកថមី ពិលសសកនុងជួរយុវជន្ស្ៃលមាន្លឈាម ះកនុងបញ្ជ ី
លបាះលឆ្ន ត្ និ្ងយកចិត្តទុកដ្ឋក់បន្ដការលរៀបចំបលងាីត្គណ្ៈកមាម ធិការគណ្បកសរូលដ្ឋា ន្លៅតារវទិាល័យ 
រន្ទីរលពទយបស្ងែក លៃីរបជំីរុញការកស្វងពម្ងីកសមាជិកគណ្បកស ពម្ងឹងកមាល ងំគាមំ្ទលៅកនុងរជឈដ្ឋា ន្ម្គូ
បលម្ងៀន្ ស្វន្រស្វត ចារយ សិសស និ្សសតិ្ ពិលសសកនុងជួរករមករ ។ 
 ៦- គណ្បកសលខត្តម្តូ្វបន្ដលរៀបចំលបីកវគគអប់រនំ្លោបាយៃល់រន្រន្តី និ្ងសករមជន្ យុវជន្គណ្បកស
ស្ៃលពំុទាន់្បាន្លរៀន្តារករមវធីិបចចុបបន្ន ជារួយលន្ះ ម្តូ្វបន្ដពម្ងឹងអងគការ រោជន្របស់គណ្បកសឱយ
សលម្រចបាន្លែតារតួ្នាទី ភារកិចចរបស់ខលួន្ ជាពិលសសពម្ងឹងការម្គប់ម្គងរាល់អងគការយុវជន្គណ្បកស។ 
បន្ដការពម្ងឹងការងារម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្ត ករមវធីិន្លោបាយ លកាខន្ដិកៈបទបញ្ញជ នផ្ទកនុង លគាលការណ៍្
នានារបស់គណ្បកស ពម្ងឹងវន័ិ្យ អងគការចាត់្តាងំរបស់គណ្បកស មាន្វធិ្លន្ការរុ៉ឺងមា៉ា ត់្ចំលពាះអងគការ
ចាត់្តាងំ និ្ងរន្រន្តីគណ្បកសស្ៃលម្បម្ពឹត្តខុស គ្ង និ្ងការពារលលីកទឹកចិត្តៃល់រន្រន្តីមាន្ស្វន នៃលែ និ្ងយក
ចិត្តទុកដ្ឋក់កស្វងរន្រន្តីវយ័លកមងសម្មាប់បន្ដលវន្ ។  
 ៧- រន្រន្តីម្គប់ថាន ក់ទាងំស្ផ្នកបកស ទាងំស្ផ្នករៃាម្តូ្វលរៀបចំការងារពាក់ព័ន្ធរបស់ខលួន្ឱយ បាន្ចាស់ោស់ 
និ្ងម្តូ្វលចះសន្សពិំន្ទុជារួយម្បជាជន្តាររយៈម្បសិទធភាពការងារម្បចានំថៃ តាររយៈការចុះជួបម្បាម្ស័យ
ផ្កទ ល់កនុងលវទិកាស្វធ្លរណ្ៈតារភូរិនី្រួយៗ ទទួលយកនូ្វការលំបាក សំណូ្រពររបស់ម្បជាពលរៃា និ្ង
ខិត្ខំលដ្ឋះម្ស្វយឱយមាន្ម្បសិទធភាពទាងំលសវា ត្ម្រូវការ និ្ងលសវាសំណូ្រពរ ។ 
 ជាថមីរដងលទៀត្ កនុងនារគណ្ៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល កនុងនារម្កុរការងារចុះជួយលខត្ត
ស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រដងនូ្វការលកាត្សរលសីរ និ្ងស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ
ចំលពាះឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ម្កុរ ការងារម្គប់ថាន ក់ គណ្ៈកមាម ធិការគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ 
ស្ៃលបាន្យកអស់កមាល ងំកាយចិត្ត បរចិាច គថវកិា សមាោ រៈផ្កទ ល់ខលួន្ចូលររួចំស្ណ្កម្គប់សករមភាពលៅតារ
បណ្ឋដ រូលដ្ឋា ន្ តារលគាលលៅនី្រួយៗ ឈាន្លៅសលម្រចបាន្លជាគជ័យោ៉ា ងម្ត្ចះម្ត្ចង់ជូន្គណ្បកស
ម្បជាជន្ ករពុជា និ្ងគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាលខត្តស្វវ យលរៀង ។ 
 សូរម្បសិទធពរ ជូន្ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី និ្ងអងគពិធីទាងំរូល សូរមាន្សុខភាព
លែ អាយុយ៉ឺន្យូរ ម្បកបនូ្វពុទធពរទាងំ៤ម្បការ គ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី ។ 
 សូរម្បកាសបិទករមវធីិម្បជំុបូកសរុបលទធផ្លការងារ ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ ។ 
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៣៣. រធិីបិទសននបិាត ឆ្ន ២ំ០១៨- ២០១៩ របសរ់ដ្ាបាលលខតតសាេ យលរៀង 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
មលែងកនងុរិធីបិទសននបិាតបូកសរបុលទធផ្លការងារព្បចាឆំ្ន ២ំ០១៨ និងលលើកទិស

លៅការងារឆ្ន ២ំ០១៩ របសរ់ដ្ាបាលលខតតសាេ យលរៀង 
នថៃពុធ ៨លកីត្ ស្ខផ្លគុន្  ឆ្ន ចំ សំរទឹធស័ក ព.ស ២៥៦២ 

លខត្តស្វវ យលរៀង នថៃទី១៣ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
–គណ្ៈអធិបតី្ 
–ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អស់លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស សមាជិក សមាជិកានន្ អងគសន្និបាត្ ជាទី
លរម្តី្! 

នថៃលន្ះ ខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្រកចូលររួលធវីជាអធិបតី្កនុងពិធី
បិទសន្និបាត្បូកសរុបលទធផ្លការងារម្បចាឆំ្ន ២ំ០១៨ និ្ងលលីកទិសលៅការងារឆ្ន ២ំ០១៩ របស់រៃាបាល
លខត្តស្វវ យលរៀង ស្ៃលបាន្ម្បម្ពឹត្តលៅអស់រយៈលពលពីរនថៃកន្លងលៅលន្ះ។  

ស្ផ្ែកលលីរបាយការណ៍្បូកសរុបលទធផ្លការងារ ម្បចាឆំ្ន ២ំ០១៨ និ្ងលលីកទិសលៅការងារ ឆ្ន ំ
២០១៩ របស់រៃាបាលលខត្តស្វវ យលរៀង ខំុ្អាចសន្និដ្ឋា ន្បាន្ថាសន្និបាត្លខត្តនាឆ្ន លំន្ះ ពិត្ជាទទួលបាន្
លទធផ្លលែជាស្ផ្លផ្កា ជាលម្ចីន្ លម្ពាះអងគសន្និបាត្បាន្បូកសរុបលទធផ្លនន្ឆ្ន កំន្លងរក និ្ងលលីកយក        
ការខវះខាត្ និ្ងការម្បឈរ លៃីរបលីលីកទិសលៅឆ្ន ថំមី។ 

លដ្ឋយមាន្ការចូលររួលលីករតិ្ ោ៉ា ងសករមពីអនកចូលររួ លខត្តលយងីបាន្រកលឃញីទិសលៅជា     
យុទធស្វន្រសត ជាលម្ចីន្លៃីរបសី្កលរែកំហុស គ្ង និ្ងកងវះខាត្ខលះ លៃីរបឈីាន្លៅសលម្រចស្ផ្ន្ការ និ្ងលគាល
លៅស្ៃលបាន្ដ្ឋក់ជូន្លដ្ឋយថាន ក់លលី។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ម្បធ្លន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះជួយរូលដ្ឋា ន្លខត្តស្វវ យលរៀង និ្ង
កនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រតងការលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ចំលពាះរៃាបាលលខត្ត លដ្ឋយមាន្       
ការចូលររួពីរន្ទីរ អងគភាពជំនាញនានា រៃាបាល ម្កុង ម្សុក ឃុ ំសងាា ត់្ កងកមាល ងំមាន្សរត្ាកិចច និ្ងម្បជា
ពលរៃា នន្លខត្តស្វវ យលរៀងទាងំរូល ស្ៃលបាន្ខិត្ខំររួគាន សលម្រចបាន្នូ្វសរិទធផ្លលលីម្គប់វសិ័យ ររួ
ចំស្ណ្កកនុងការស្ថរកាសុខសន្តិភាពសាិរភាពន្លោបាយ រកាការពារបូរណ្ភាពទឹកៃី អធិបលត្យយភាព
ជាតិ្ សន្តិសុខសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ សុវត្ាិភាពសងគរ និ្ងខិត្ខំជំរុញការអភិវឌឍលសៃាកិចច-សងគរ។ 

ទន្ទឹរលន្ះ អាជ្ាធរកងកមាល ងំមាន្សរត្ាកិចច ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ លដ្ឋយមាន្ការចូលររួពីម្បជាពលរៃា 
នន្លខត្តស្វវ យលរៀងទាងំរូលបាន្ខិត្ខំររួគាន ការពារសន្តិសុខ ម្ពរទាងំចូលររួបំលពញកាត្ពវកិចច និ្ងករណី្យកិចច
នានា លៅតារតួ្នាទីរបស់ខលួន្ ស្ៃលថាន ក់បាន្ម្បគល់ជូន្។ ជាក់ស្សតង លខត្តទទួលបាន្ការអភិវឌឍន៍្លលីម្គប់
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វសិ័យ និ្ងបាន្ស្ម្បរុខស្ម្បមាត់្លៅជាម្សស់បំម្ពង ចំស្ណ្កម្បជាពលរៃាទទួលបាន្សុខសបាយ សុភរងគល 
និ្ងកាន់្ស្ត្មាន្ជីវភាពធូរធ្លរ។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល សម្មាប់នី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភាបាន្ម្បកាសដ្ឋក់លចញនូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្
ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ ស្ៃលជារលបៀបវារៈលគាលន្លោបាយ សម្មាប់ៃឹកនា ំ ម្គប់ម្គង និ្ងអភិវឌឍម្បលទសជាតិ្
សម្មាប់រយៈលពល៥ឆ្ន ជំាបន្តលទៀត្។ យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ គ៉ឺជាយុទធស្វន្រសតស្ៃលម្តូ្វ
បាន្អភិវឌឍ លលីរូលដ្ឋា ន្ នន្សរិទធផ្លស្ៃលសលម្រចបាន្ កនុងការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ៃំណ្ឋក់
កាលទី៣ លដ្ឋយរកាទុករចនាសរព័ន្ធៃស្ៃល លដ្ឋយពម្ងីកវសិ្វលភាព សម្រិត្សម្មាងំបស្ន្ារ និ្ងលធវី              
អាទិភាពភាវូបនី្យករមរំុនី្រួយៗ នន្ចតុ្លកាណ្យុទធស្វន្រសតទាងំ៤ ម្ពរទាងំស្កលរែរលបៀបវារៈ លគាល
ន្លោបាយ និ្ងយន្តការអនុ្វត្តរួយចំនួ្ន្ឲ្យកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរលៃងី លៃីរបកីស្វងនូ្វរូលដ្ឋា ន្ម្គឹះចាបំាច់
ទាងំឡាយ កនុងចកាុវសិ័យស្ម្បកាល យឋាន្ៈរបស់ម្បលទសករពុជា ពីម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ទាប លៅ
ជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៣០ ម្ពរទាងំនាមំ្បលទសជាតិ្លយងី លឆ្ព ះលៅកាន់្           
ឋាន្ៈជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន  ំ២០៥០ខាងរុខ។  
 
ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ អស់លោក លោកម្សី ! 

ឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះជាឆ្ន ៃំំបូងនន្ការអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល
ករពុជា។ ចាប់តាងំពីលម្កាយការលបាះលឆ្ន ត្ជាតិ្លលីកទី៦រហូត្រកៃល់លពលលន្ះ សភាពការណ៍្ន្លោបាយ 
និ្ងលសៃាកិចចរបស់ម្បលទសជាតិ្មាន្លកាណ្ៈអំលណ្ឋយផ្ល ជាងលពលណ្ឋៗ ទាងំអស់។  

លលីរូលដ្ឋា ន្លន្ះ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ម្បធ្លន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ចុះជួយ រូលដ្ឋា ន្លខត្ត
ស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរលធវីការស្ណ្នាៃំល់រៃាបាលម្គប់ថាន ក់ រន្ទីរ អងគភាព និ្ងកងកមាល ងំ
មាន្សរត្ាកិចចកនុងលខត្តស្វវ យលរៀងទាងំរូលម្តូ្វខិត្ខំររួគាន  សលម្រចឲ្យបាន្នូ្វកិចចការសំខាន្់ៗ ៃូចខាង
លម្ការ៖ 
ទី១. ការពម្ងឹងសន្តិភាព និ្ងសាិរភាពន្លោបាយ 

ថាន ក់ៃឹកនាតំាររន្ទីរ អងគភាពនានា ម្តូ្វពម្ងឹងរន្រន្តីរាជការ កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ កមាល ងំមាន្
សរត្ាកិចចនានាកនុងរន្ទីរ អងគភាព របស់ខលួន្ម្តូ្វខិត្ខំររួគាន ស្ថរកាការពារសុខសន្តិភាព សាិរភាពន្លោបាយ 
និ្ងរកាឲ្យបាន្ដ្ឋច់ខាត្នូ្វអធិបលត្យយភាព បូរណ្ភាពទឹកៃីរបស់ជាតិ្ លដ្ឋយម្តូ្វររួគាន ត្ស ូម្បឆ្ងំរាល់ 
សករមភាពពីខាងលម្ៅស្ៃលប៉ាុន្ប៉ាងលម្ជៀត្ស្ម្ជកចូលកិចចការនផ្ទកនុង របស់ជាតិ្លយងីតារម្គប់រូបភាព។ ម្តូ្វ
បងាា រទប់ស្វា ត់្ និ្ងបន្រងាា បឲ្យខាងស្ត្បាន្នូ្វរាល់សករមភាពស្ៃលប៉ាុន្ប៉ាងលធវីឲ្យករពុជា ធ្លល ក់ចូលលៅកនុង
ស្វា ន្ភាពសន្រងាគ រ ភាពចោចល វកឹវរកនុងសងគរ។ ម្តូ្វលលីកករពស់ការលគារពវន័ិ្យ បទបញ្ញជ នផ្ទកនុង និ្ង
ខិត្ខំបំលពញភារកិចចម្បកបលដ្ឋយ ការទទួលខុសម្តូ្វម្សបតារតួ្នាទី ភារកិចចលរៀងៗខលួន្។ ទន្ទឹរលន្ះ ម្តូ្វ
អប់រមំ្បជាជន្ម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ឲ្យពម្ងឹងស្វរគគីភាព និ្ងកិចចសហការម្បកបលដ្ឋយការលោគយល់អធាម្ស័យ
គាន  និ្ងលលីកករពស់ស្វម រតី្ជួយឧបត្ារោគាមំ្ទគាន  លៅវញិលៅរក ម្ពរទាងំខិត្ខំ ររួគាន លគារពការពារផ្ល
ម្បលោជន៍្ជាតិ្ ផ្លម្បលោជន៍្ស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងម្តូ្វលជៀសវាងការចូលររួកនុងសករមភាពទាងំឡាយណ្ឋ
ស្ៃលផ្ទុយពីចាប់ ក៏ៃូចសករមភាពទាងំឡាយស្ៃលនាឲំ្យប៉ាះពាល់ៃល់សន្តិភាព សាិរភាពជាតិ្ សណ្ឋត ប់
ធ្លន ប់ ស្វធ្លរណ្ៈកនុងសហគរន៍្ ក៏ៃូចកនុងសងគរជាតិ្ទាងំរូល។ 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     125 

ទី២. ការពម្ងឹងសន្តិសុខ សណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ សុវត្ាិភាពសងគរ និ្ងការម្បយុទធម្បឆ្ងំលគឿងលញៀន្ 
គណ្ៈបញ្ញជ ការឯកភាពរៃាបាលលខត្តម្តូ្វៃឹកនាអំាជ្ាធរ កងកមាល ងំមាន្សរត្ាកិចចម្គប់ លំដ្ឋបថ់ាន ក់

ឲ្យបលងាីន្ការស្ថរកាការពារសន្តិសុខ និ្ងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ កនុងម្កបខ័ណ្ឌ លខត្តទាងំរូលលដ្ឋយម្តូ្វ
លផ្កត ត្លលីវធិ្លន្ការសំខាន់្ៗៃូចខាងលម្ការ៖  

–ម្តូ្វបន្តជំរុញ លលីកទឹកចិត្តម្បជាពលរៃាម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ ឲ្យចូលររួអនុ្វត្តលគាលន្លោបាយ “ភូរិ 
ឃុមំាន្សុវត្ាិភាព” លៃីរបរីរួគាន បងាា រ ទប់ស្វា ត់្ បន្រងាា បបទលលមីសម្គប់ម្បលភទលៅតាររូលដ្ឋា ន្លរៀងៗខលួន្ 
ៃូចជាបទលលមីសលម្គឿងលញៀន្ខុសចាប់ ការជួញៃូររនុ្សស សករមភាពលួច ្ក់ បលន់្ និ្ងស្លបងសុីសងខុស
ចាប់លៅម្គប់រូលដ្ឋា ន្ទូទាងំលខត្ត។ 

–ម្តូ្វពម្ងឹងវធិ្លន្ការរៃាបាល និ្ងវធិ្លន្ការចាប់ឲ្យបាន្រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ កនុងការម្បយុទធម្បឆ្ងំលម្គឿង
លញៀន្ខុសចាប់ម្គប់ម្បលភទកនុងទូទាងំលខត្ត។ កនុងលនាះ ម្តូ្វដ្ឋក់លចញវធិ្លន្ការឲ្យបាន្រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ ចំលពាះមាច ស់
ទីតាងំកំស្វន្ត សណ្ឋា គារ ផ្ទះសំណ្ឋក់នានា លៅកនុងការចូលររួបងាា រ ទប់ស្វា ត់្ការលម្បីម្បាស់ ការជួញៃូរ 
ការស្ចកចាយលម្គឿងលញៀន្ខុសចាប់ម្គប់ម្បលភទ។ ថាន ក់ៃឹកនា ំ តារអងគភាពរៃានី្រួយៗម្តូ្វធ្លនាថារន្រន្តី 
និ្ងកងកមាល ងំកនុងអងគភាពរបស់ខលួន្ស្វែ ត្សែំ រិន្ពាក់ព័ន្ធលម្គឿងលញៀន្។ ម្តូ្វចូលររួអប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយ ទប់
ស្វា ត់្ និ្ងម្បយុទធម្បឆ្ងំនឹ្ងលម្គឿងលញៀន្ឲ្យបាន្សករមកនុងសហគរន៍្ និ្ងរជឈដ្ឋា ន្នានា ររួទាងំលៅតារ
ស្វោលរៀន្ លៃីរបទីប់ស្វា ត់្ អប់រ ំលៃីរបបីលញ្ច ៀសឆ្ៃ យពីលម្គឿងលញៀន្។ 

–ម្តូ្វលលីកករពស់ការពម្ងឹងសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់ សុវត្ាិភាពស្វធ្លរណ្ៈ ពិលសសសុវត្ាិភាព ចរាចរ លដ្ឋយ
ម្តូ្វផ្តល់អាទិភាពលលីការផ្សពវផ្ាយអប់រ ំ ការលគារពចាប់សតីពីចរាចរណ៍្ផ្លូវលគាក កនុងជួររន្រន្តីរាជការ កង
កមាល ងំតារអងគភាពនានា លៃីរបលីធវីជាគំរូៃល់ម្បជាពលរៃាកនុងការអនុ្វត្តចាប់ សតីពីចរាចរផ្លូវលគាក និ្ងបន្ត
លលីកករពស់ការផ្សពវផ្ាយអប់រចំាប់សតីពីចរាចរផ្លូវលគាក ៃល់សិសស និ្សសតិ្ និ្ងម្បជាពលរៃាម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ 
លៃីរទន្ទឹរនឹ្ងការពម្ងឹងវធិ្លន្ការរៃាបាល និ្ងវធិ្លន្ការចាប់ កនុងការអនុ្វត្តចាប់ចរាចរផ្លូវលគាកលៃីរបកីាត់្
បន្ាយលម្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្។ 

–ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងជន្អលនាត ម្បលវសន៍្ និ្ងហត្ាពលករបរលទស លដ្ឋយម្តូ្វលធវីជំលរឿន្ ទីតាងំស្វន ក់
លៅរបស់ជន្បរលទស និ្ងហត្ាពលករបរលទសទាងំអស់លៅកនុងស្ៃន្សរត្ាកិចចរបស់ខលួន្ លៃីរបកីាត ប់ឲ្យបាន្
នូ្វចំនួ្ន្ជន្បរលទសស្ៃលកំពុងស្វន ក់លៅ និ្ងបលម្រីការងារកនុងរូលដ្ឋា ន្របស់ខលួន្ លៃីរបមីាន្វធិ្លន្ការម្គប់
ម្គងម្សបលៅតារចាប់។ 

–ម្តូ្វមាន្ការទទួលខុសម្តូ្វកនុងការលុបបំបាត់្នូ្វប៉ាុសតិ៍ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យរិន្ម្សបចាប់កនុងស្ៃន្សរត្ាកិចច
របស់ខលួន្។ 
ទី៣. ការម្គប់ម្គង រកាការពារសន្តិសុខ និ្ងការអភិវឌឍតំ្បន់្ម្ពំស្ៃន្ 

គណ្ៈបញ្ញជ ការឯកភាពរៃាបាលលខត្តស្វវ យលរៀងម្តូ្វបលងាីន្កិចចសហការសម្របសម្រួល ជារួយកង
កមាល ងំមាន្សរត្ាកិចច ស្ៃលឈរលជីងលៅតារតំ្បន់្ម្ពំស្ៃន្ លៃីរបសី្ថរកាការពារបូរណ្ភាពទឹកៃី 
អធិបលត្យយភាពជាតិ្ និ្ងម្តូ្វបលងាីន្ការម្គប់ម្គងការលចញចូល ល្ងកាត់្ម្ពំស្ៃន្ទាងំរនុ្សស និ្ងទំនិ្ញ 
លៃីរបបីងាា រ ទប់ស្វា ត់្ និ្ងបន្រងាា បឲ្យបាន្ទាន់្លពលលវោបទ លលមីស ល្ងកាត់្ម្ពំស្ៃន្ម្គប់ម្បលភទ ជាពិលសស 
ម្តូ្វលុបបំបាត់្ទាងំម្សុងនូ្វម្ចករលបៀងខុសចាប់។ 
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ទន្ទឹរលន្ះ ម្តូ្វបន្តពម្ងឹងពម្ងីកទំនាក់ទំន្ងកិចចសហម្បតិ្បត្តិការលែជារួយអាជ្ាធរ និ្ងកងកមាល ងំ
មាន្សរត្ាកិចចពាក់ព័ន្ធនន្ម្បលទសជិត្ខាង កនុងការរកាការពារសន្តិសុខសណ្ឋត ប់ធ្លន ប់តារតំ្បន់្ម្ពំស្ៃន្ 
ការស្ថរកាការពារបលងាគ លម្ពំស្ៃន្ ការចូលររួកនុងការងារខ័ណ្ឌ សីមា និ្ងលបាះបលងាគ លម្ពំស្ៃន្ ការរកា
ការពារបរសិ្វា ន្ ធន្ធ្លន្ធរមជាតិ្លៅតារតំ្បន់្ម្ពំស្ៃន្ និ្ងខិត្ខំលលីកករពស់កិចចសហម្បតិ្បត្តិការកនុង           
វសិ័យកសិករម សុខាភិបាល អប់រ ំវបបធរ៌ ថារពល លទសចរណ៍្ និ្ងការផ្កល ស់បតូរទំនិ្ញកសិផ្ល និ្ងវសិ័យ
លផ្សងៗលទៀត្ស្ៃលមាន្ផ្លម្បលោជន៍្ លៅវញិលៅរក សម្មាប់ម្បជាជន្ស្ៃលរស់លៅតារតំ្បន់្ម្ពំស្ៃន្។  
កនុងលនាះ រៃាបាលលខត្តស្វវ យលរៀងក៏ម្តូ្វបន្តផ្សពវផ្ាយ អប់រមំ្បជាពលរៃាស្ៃលរស់លៅតារបលណ្ឋត យម្ពំស្ៃន្ 
បញ្ឈបក់ារជួល ៃីស្ម្សចមាា រឲ្យម្បលទសជិត្ខាង។ កងកមាល ងំមាន្សរត្ាកិចច អាជ្ាធរពាក់ព័ន្ធម្គប់លំដ្ឋប់
ថាន ក់ម្តូ្វពម្ងឹងបស្ន្ារ នូ្វកិចចសហម្បតិ្បត្តិការអន្តរជាតិ្ ជារួយភាគីលវៀត្ណ្ឋរលៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងទប់
ស្វា ត់្លម្គឿងលញៀន្ខុសចាប់លួចោក់ ល្ងកាត់្ម្ពំស្ៃន្ លៃីរបឈីាន្ៃល់ការកស្វងភូរិ គាម ន្លម្គឿងលញៀន្។  
ទី៤. ការអភិវឌឍលសៃាកិចចសងគរ 

រៃាបាលលខត្តស្វវ យលរៀងម្តូ្វបន្តយកចិត្តទុកដ្ឋក់គាមំ្ទ និ្ងបងាលកាណ្ៈងាយម្សួលម្គប់ស្បបៃល់
ការវនិិ្លោគកនុងរូលដ្ឋា ន្របស់ខលួន្ ជាពិលសសផ្តល់ភាពអនុ្លម្គាះ សម្មាប់ការអភិវឌឍវសិ័យកសិករម និ្ង       
កសិឧសាហករម ស្ៃលជាវសិ័យចរបងរបស់លខត្ត។ ការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ជាពិលសសម្តូ្វលផ្កត ត្លលីម្កុងបាវតិ្ 
ស្ៃលជាតំ្បន់្ឧសាហករម និ្ងលសវាករមកំស្វន្ត លដ្ឋយស្កលរែលស្វភ័ណ្ភាព និ្ងវនិិ្លោគលលីលហដ្ឋា រចនាសរ័ន្ធ។ 
ទន្ទឹរលន្ះ ម្តូ្វខិត្ខំពម្ងីកម្បព័ន្ធធ្លរាស្វន្រសត បណ្ឋត ញលម្ស្វចម្សពៃំណ្ឋ ំការអភិវឌឍបលចចកលទសដ្ឋៃុំះឲ្យ
ទទួលបាន្ទិន្នផ្លខពស់ និ្ងមាន្តុ្លយភាពម្សបតារតំ្រូវការទីផ្ារ ការស្សវងរកទីផ្ារថមីៗស្ៃលមាន្      
សកាត នុ្ពលបស្ន្ារលទៀត្ ម្ពរទាងំគិត្គូរពីវធិ្លន្ការនានាលៃីរបជួីយការពារត្នរលកសិផ្ល និ្ងៃំណ្ឋលំផ្សងៗ
របស់ម្បជាពលរៃាឲ្យមាន្សាិរភាព។ ជារួយគាន លន្ះ ម្តូ្វខិត្ខំលកៀរគរ និ្ងលលីកទឹកចិត្តៃល់ការវនិិ្លោគ
អភិវឌឍ សហម្គាសធុន្តូ្ច រធយរសម្មាប់បលងាីត្ឱកាសការងារ និ្ងលលីកករពស់ជីវភាពរបស់ម្បជាពលរៃា 
លៅរូលដ្ឋា ន្។ 
ទី៥. ការអនុ្វត្តកំស្ណ្ទម្រង់វរិជឈការ និ្ងវសិហរជឈការ  

ចាប់ពីឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ងឆ្ន ២ំ០២០ ខាងរុខលន្ះត្លៅ កំស្ណ្ទម្រង់វរិជឈការ និ្ងវសិហរជឈការនឹ្ង
ម្តូ្វជំរុញឱយឈាន្ចូលៃំណ្ឋក់កាលកាន់្ស្ត្សុីជលម្ៅស្ថរលទៀត្។ កនុងលនាះ លយងីមាន្កិចចការជាអាទិភាព
ចំនួ្ន្ ០៤ ស្ៃលម្តូ្វអនុ្វត្តលដ្ឋយរៃាបាលថាន ក់លម្ការជាតិ្គ៉ឺ ទីរួយ) ការបលងាីន្ការលផ្ទរ រុខងារ និ្ងធន្ធ្លន្ 
ទីពីរ) ការលផ្ទររន្រន្តីបុគគលិកម្កសួងរោនផ្ទម្បមាណ្ជាង ៦.០០០នាក់ រកជា រន្រន្តីបុគគលិករបស់រៃាបាល
ថាន ក់លម្ការជាតិ្ ទីបី) ការស្កសម្រួលរចនាសរព័ន្ធ និ្ងម្បព័ន្ធម្គប់ម្គង រៃាបាលលៅថាន ក់ម្កុង ម្សុក និ្ងទី
បួន្) ការបលងាីន្ការលផ្ទរធន្ធ្លន្ហរិញ្ាវត្ាុសម្មាប់អភិវឌឍរូលដ្ឋា ន្ ៃល់រៃាបាលឃុ ំសងាា ត់្។  

លៃីរបអីនុ្វត្តកិចចការទាងំ៤ស្ៃល ជាអាទិភាពខាងលលី ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព ត្ម្រូវឲ្យមាន្        
ការលម្ត្ៀរលរៀបចំកិចចការនានាជា លម្ចីន្លៅឆ្ន ២ំ០១៩ លន្ះត្លៅ។ កនុងលនាះ មាន្កិចចការសំខាន់្ៗ ស្ៃលម្តូ្វ
យកចិត្តទុកដ្ឋក់ររួមាន្៖ 

–ការបណ្តុ ះបណ្ឋត លៃល់គណ្ៈអភិបាល និ្ងរន្រន្តីលៅថាន ក់លម្ការជាតិ្អំពីសរត្ាភាពថមីៗ ពាក់ព័ន្ធ
នឹ្ងការម្គប់ម្គង និ្ងការចាត់្ស្ចងការងារខាងលលីលន្ះម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព ពិលសសអំពីរចនាសរព័ន្ធ 
និ្ងម្បព័ន្ធម្គប់ម្គងលៅថាន ក់ម្កុង ម្សុក និ្ងការចាត់្ស្ចងម្គប់ម្គងបុគគលិកស្ៃលបាន្លផ្ទរ ម្សបតារលកាន្តិកៈ
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លដ្ឋយស្ៃករបស់រន្រន្តីបុគគលិក នន្រៃាបាលថាន ក់លម្ការជាតិ្។ 
–ការលលីកករពស់សរត្ាភាព និ្ងការទទួលខុសម្តូ្វរបស់រៃាបាលថាន ក់លម្ការជាតិ្កនុងការ អនុ្វត្តរុខ

ងារស្ៃលបាន្លផ្ទរ។  
–ការកំណ្ត់្អំពីត្ម្រូវការថវកិា រលធាបាយ សមាោ រស្ៃលម្តូ្វលផ្ទរលៅៃល់រៃាបាលម្កុង ម្សុក លដ្ឋយ

ស្ផ្ែកលលីត្ម្រូវការនន្រចនាសរព័ន្ធ និ្ងម្បព័ន្ធស្ៃលនឹ្ងម្តូ្វលរៀបចំលៃងីវញិ។ 
–សិកា និ្ងលរៀបចំលៃងីវញិនូ្វទំនាក់ទំន្ង ការគាមំ្ទ និ្ងការតារដ្ឋន្ ការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ ការវាយត្នរល

ពីថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លខត្ត លៅថាន ក់ម្កុង ម្សុក និ្ងទំនាក់ទំន្ងរវាងថាន ក់ម្កុង ម្សុក និ្ងឃុ ំសងាា ត់្។ 
–ពិនិ្ត្យ និ្ងលរៀបចំលៃងីវញិនូ្វម្បព័ន្ធគាមំ្ទៃល់រៃាបាលឃុ ំសងាា ត់្ លៃីរបធី្លនាៃល់ការ ចាត់្ស្ចង

លម្បីម្បាស់ថវកិា ស្ៃលបាន្បលងាីន្ម្បកបលដ្ឋយត្មាល ភាព គណ្លន្យយភាព និ្ងមាន្ ម្បសិទធភាពខពស់។  
លដ្ឋយស្វរនថៃទី២៦ ស្ខឧសភា ខាងរុខលន្ះ លយងីនឹ្ងលរៀបចំការលបាះលឆ្ន ត្ លម្ជីសលរសីម្កុរម្បឹកា

រាជធ្លនី្ លខត្ត ម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  លលីកទី៣ ខំុ្សូរអំពាវនាវៃល់អាជ្ាធរ រន្រន្តីរាជការ កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ
មាន្សរត្ាកិចចម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់សូរលម្ត្ៀរខលួន្ឱយបាន្លែ លៃីរបបំីលពញភារកិចច តារតួ្នាទីលរៀងៗខលូន្។ 
ចំលពាះម្កុរម្បឹកាលខត្ត ម្កុង ម្សុក ស្ៃលជិត្ផុ្ត្អាណ្ត្តិ ម្តូ្វបលងាីន្ការទទួលខុសម្តូ្វកនុងការបំលពញការងារ 
លៃីរបបីន្តនិ្រន្តរភាពកិចចការរបស់ខលួន្បន្តលទៀត្ម្សបតារចាប់ និ្ងបទបញ្ញជ នផ្ទកនុងរបស់ខលួន្ ៃូចជាកាលរៀបចំ
ករមវធីិវនិិ្លោគ ការម្បជំុនានា រហូត្ៃល់មាន្ម្កុរម្បឹកាលខត្ត ម្កុង ម្សុកថមី ចូលកាន់្តំ្ស្ណ្ង លដ្ឋយស្ផ្ែក
លលីលទធផ្ល នន្ការលបាះលឆ្ន ត្លៅលពលខាងរុខលន្ះ។  
ទី៦. ការផ្តល់លសវាស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងការលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា ម្បឈរលៅរូលដ្ឋា ន្ 

បន្តខិត្ខំលលីកករពស់កនុងការផ្តល់លសវាចាបំាច់នានាៃូចជា លសវាសុខាភិបាល អប់រ ំសងគរកិចច និ្ង
លសវាស្វធ្លរណ្ៈៃនទលទៀត្ ម្បកបលដ្ឋយស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់ មាន្ត្មាល ភាព និ្ងគណ្លន្យយភាព
ចំលពាះម្បជាពលរៃា។ 

រៃាបាលលខត្តម្តូ្វខិត្ខំសម្របសម្រួល និ្ងពម្ងឹងការផ្តល់លសវាតារអងគភាពម្ចកលចញចូល ស្ត្រួយ
លៅស្វោលខត្ត លៃីរបបីងាលកាណ្ៈងាយម្សួលជូន្ម្បជាពលរៃារកទទួលលសវាលៅកស្ន្លងស្ត្រួយ ម្ពរទាងំ
ពិនិ្ត្យ តារដ្ឋន្ និ្ងគាមំ្ទៃល់ៃំលណី្រការការោិលយ័ម្ចកលចញចូលស្ត្រួយ និ្ងការោិល័យម្បជាពលរៃា
លៅរៃាបាលម្កុង ម្សុក លៃីរបធី្លនាថាការផ្តល់លសវារៃាបាលទាងំលន្ះ ៃំលណី្រការម្បកបលដ្ឋយត្មាល ភាព និ្ង
គណ្លន្យយភាព ម្សបតារលគាលការណ៍្ ស្បបបទ និ្ង នី្តិ្វធីិស្ៃលបាន្កំណ្ត់្។ ទន្ទឹរលន្ះ ម្តូ្វខិត្ខំជំរុញ 
និ្ងសម្របសម្រួលជារួយរន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធ លៃីរបពីលន្លឿន្ការលផ្ទរលសវានានាស្ៃលលៅលសសសល់ រកឲ្យ
អងគភាពម្ចកលចញចូលស្ត្រួយលៅស្វោលខត្តររួទាងំផ្តល់ការគាមំ្ទខាងបលចចកលទស ការកស្វងសរត្ាភាព 
ៃល់ការផ្តល់លសវាទាងំ លន្ះឲ្យកាន់្ស្ត្មាន្ម្បសិទធភាពស្ថរលទៀត្។ ម្តូ្វលធវីការសិកាអំពីលទធភាពគាមំ្ទៃល់
ការលរៀបចំបលងាីត្ការោិលយ័ម្ចកលចញចូលស្ត្រួយលៅម្សុកលផ្សងៗលទៀត្ស្ៃលមាន្សកាត នុ្ពលសរម្សប។  

ជារួយលន្ះ ម្តូ្វបន្តពម្ងឹងសរត្ាភាពៃល់រន្រន្តីផ្តល់លសវាលៅថាន ក់លម្ការជាតិ្ ពិលសសលរឃុ ំ លៅ
សងាា ត់្ ជំទប់ លៅសងាា ត់្រង លសមៀន្ឃុ ំសងាា ត់្ លរភូរិ អនុ្ម្បធ្លន្ភូរិ សមាជិកភូរិ ប៉ាុសតិ៍ន្គរបាលរៃាបាល 
និ្ងកមាល ងំ សរត្ាកិចចនានាលៅរូលដ្ឋា ន្ ឲ្យពម្ងឹងសរត្ាភាព និ្ងការទទួលខុសម្តូ្វ កនុងការបំលពញការងារ
ម្បកបលដ្ឋយម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ ម្ពរទាងំខិត្ខំស្កលរែឥរោិបថ កនុងការម្បាម្ស័យទាក់ទងជារួយម្បជា
ពលរៃា ររួគាន លដ្ឋះម្ស្វយសំលណី្ សំណូ្រពរ និ្ងបញ្ញា ម្បឈរនានាលៅរូលដ្ឋា ន្ម្បកបលដ្ឋយត្មាល ភាព 
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គណ្លន្យយភាព និ្ងយុត្តិធរ៌ លដ្ឋយរិន្ម្តូ្វមាន្ការលរសីលអីង ការស្បងស្ចកម្បកាន់្បកសពួកម្គួស្វរនិ្យរ 
និ្ងនិ្នាន ការន្លោបាយលនាះលៃយី។ 

រៃាបាលលខត្តម្តូ្វៃឹកនាសំម្របសម្រួលៃល់រៃាបាលម្កុង ម្សុក ឃុ ំសងាា ត់្ លៃីរបពិីនិ្ត្យ លរីលលៃងី
វញិនូ្វបញ្ជ ីបញ្ញា ម្បឈរ សំលណី្ សំណូ្រពរនានារបស់ម្បជាពលរៃាស្ៃលបាន្លលីក លៃងីកនុងលវទិកា             
ស្វធ្លរណ្ៈនានា ក៏ៃូចជាសំណូ្រពរស្ៃលបាន្លលីកលៃងី ជារួយម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ ជាពិលសសបញ្ញា
ម្បឈរស្ៃលពាក់ព័ន្ធនឹ្ងជលមាល ះៃីធលី រចួលហយីម្តូ្វកំណ្ត់្អាទិភាព និ្ងលរៀបចំ ស្ផ្ន្ការសករមភាព លៃីរបី
លដ្ឋះម្ស្វយ លដ្ឋយមាន្ការតារដ្ឋន្ ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យលៅកនុងជួរគណ្ៈអភិបាល និ្ងម្កុរម្បឹការបស់ខលួន្ជាលរៀង
រាល់ស្ខ ម្ពរទាងំលធវីរបាយការណ៍្អំពីលទធផ្ល នន្ការលដ្ឋះម្ស្វយ រកម្កសួងរោនផ្ទ និ្ងម្កសួង ស្វា ប័ន្
ពាក់ព័ន្ធនានា។ 

ចំលពាះបញ្ញា ម្បឈរទាងំឡាយណ្ឋស្ៃលហួស ពីសរត្ាកិចចលដ្ឋះម្ស្វយរបស់រៃាបាលថាន ក់លម្ការ
ជាតិ្ ម្តូ្វលធវីរបាយការណ៍្រកម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ លៃីរបចូីលររួសហការលដ្ឋះម្ស្វយ។ លៅកនុងការលដ្ឋះ
ម្ស្វយបញ្ញា ម្បឈរ និ្ងជលមាល ះនានាលៅរូលដ្ឋា ន្ កនុងលនាះររួមាន្ទាងំជលមាល ះៃីធលី ម្តូ្វខិត្ខំពាោរអត់្
ធមត់្លៃីរបសីម្របសម្រួលលដ្ឋះម្ស្វយ ម្បកបលដ្ឋយត្មាល ភាព យុត្តិធរ៌ និ្ងម្តូ្វ បលញ្ច ៀសឱយបាន្នូ្វអំលពី
ហងិាតារម្គប់រូបភាព។  
ទី៧. ការលម្ត្ៀរសម្មាប់លម្គាះរាងំសៃួត្ 

ស្ផ្ែកតារការពាករណ៍្ឆ្ន លំន្ះ ម្បលទសលយងីអាចមាន្អាកាសធ្លតុ្លៅត ហួត្ស្ហង លហយីរៃូវម្បាងំក៏
អូសបនាល យយូរជាងឆ្ន រុំន្ៗផ្ងស្ៃរ។ លដ្ឋយម្តូ្វម្បឈររុខចំលពាះបាតុ្ភូត្ធរមជាតិ្លន្ះ រៃាបាល លខត្តម្តូ្វ
ៃឹកនាសំម្របសម្រួលៃល់រៃាបាលម្កុង ម្សុក ឃុ ំសងាា ត់្ ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលម្បភពទឹកនានា លៅរូល
ដ្ឋា ន្ ទាងំម្បភពទឹកសម្មាប់លម្បីម្បាស់កនុងជីវភាពម្បចានំថៃ និ្ងសម្មាប់បងាបលងាីន្ផ្លរៃូវម្បាងំ និ្ងម្តូ្វវាយ
ត្នរលអំពីរយៈលពលលម្បីម្បាស់ម្បភពទឹកទាងំលន្ះ លៃីរបមីាន្វធិ្លន្ការស្ថរកា ការពារ និ្ងលម្បីម្បាស់ម្បភព
ទឹកស្ៃលលៅលសសសល់ទាងំលន្ះលដ្ឋយសន្សសំំនច និ្ងផ្តល់អាទិភាព ជាចរបងសម្មាប់លម្បីម្បាស់ កនុង
ជីវភាពម្បចានំថៃរបស់ម្បជាជន្។ ទន្ទឹរលន្ះ ម្តូ្វលម្ត្ៀរលកាណ្ៈ អន្តរាគរន៍្លដ្ឋះម្ស្វយទឹកជូន្ម្បជាជន្លៅ
រូលដ្ឋា ន្ស្ៃលមាន្ការខវះខាត្ទឹកសម្មាប់លម្បីម្បាស់ កនុងជីវភាពម្បចានំថៃ លដ្ឋយរិន្ទុកឲ្យម្បជាជន្រង
លម្គាះលដ្ឋយស្វរការខវះខាត្ទឹកលម្បីម្បាស់ម្បចា ំ នថៃលនាះលៃយី។ ម្ពរជារួយលន្ះ រន្ទីរសុខាភិបាល និ្ង
រន្ទីរកសិករម រុកាា ម្បមាញ់ និ្ងលន្ស្វទម្តូ្វសហការស្ណ្នា ំអប់រមំ្បជាជន្លៅតាររូលដ្ឋា ន្ អំពីការស្ថរកា
សុខភាព អនារ័យ ការបងាា រជំង៉ឺៃងាា ត់្ ជំង៉ឺ ល្ងរាត្ត្ាត្ទាងំរនុ្សស និ្ងសត្វចិញ្ច ឹរតារម្គួស្វរ តារ           
កសិដ្ឋា ន្នានា ម្ពរទាងំលម្ត្ៀរវធិ្លន្ការ ជួយអន្តរាគរន៍្កនុងការពាបាលជំង៉ឺទាងំរនុ្សស និ្ងសត្វចិញ្ច ឹរ 
ឲ្យបាន្ទាន់្លពលលវោ ។ 

ម្ពរជារួយលន្ះ ម្តូ្វអប់រមំ្បជាជន្ឲ្យបលងាីន្ការម្បុងម្បយត័្នខពស់   កនុងការបងាា រអគគីភ័យរក លលីផ្ទះ
សស្របង ចំការៃំណ្ឋ ំម្ពរទាងំចូលររួការពារលភលីងល្ះនម្ពកនុងរៃូវម្បាងំហួត្ស្ហងលន្ះ។ សរត្ាកិចចអគគិភ័យ
ម្តូ្វម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យរថយន្តអគគិភ័យ និ្ងសមាោ រឧបករណ៍្នានាសម្មាប់ពន្លត់្អគគិភ័យ លៃីរបលីម្ត្ៀរលកាណ្ៈ
អន្តរាគរន៍្ឲ្យបាន្ទាន់្លពលលវោ។  
 
ទី៨.ការពម្ងឹងរលបៀបរបបការងារ 
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លៃីរបសីលម្រចបាន្នូ្វកិចចការសំខាន់្ៗខាងលលី ថាន ក់ៃឹកនាមំ្គប់ថាន ក់រៃាបាលម្តូ្វពម្ងឹង រលបៀបរបប
លធវីការងារទំនាក់ទំន្ងការងារស្វរគគីភាព ឯកភាពនផ្ទកនុងឲ្យបាន្លែ កនុងលនាះម្បធ្លន្ម្កុរម្បឹកា និ្ង
អភិបាលលខត្ត ម្កុង ម្សុកម្តូ្វលធវីជាសនូលកនុងការពម្ងឹងរលបៀបរបបការងារនផ្ទកនុង ម្កុរម្បឹកា និ្ងគណ្ៈ
អភិបាលរបស់ខលួន្ម្សបតារចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្នានាជាធរមាន្។  

ពាក់ព័ន្ធនឹ្ងការងារម្គប់ម្គងរន្រន្តីរាជការចាបំាច់ម្តូ្វអនុ្វត្តតារចាប់ និ្ងនី្តិ្វធីិឲ្យបាន្រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ ជា
ពិលសសអភិម្ករ ទាងំ៥របស់សលរតចលត្លជា នាយករៃារន្រន្តីស្ៃលមាន្៖ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុះស្កែល 
ពាបាល និ្ងវះកាត់្ លហយីម្តូ្វលុបបំបាត់្ឲ្យបាន្ដ្ឋច់ ខាត្នូ្វវបបធរ៌អន្តរាគរន៍្ បកាពួកនិ្យរ និ្ងម្គួស្វរ
និ្យរ។ 

ម្តូ្វបន្តជំរុញការវភិាគរុខងារលៅម្គប់អងគភាព និ្ងរន្រន្តីរាជការលៅតារអងគភាពនី្រួយៗ លៃីរបី
កំណ្ត់្អំពីត្ម្រូវការម្កបខ័ណ្ឌ  រុខតំ្ស្ណ្ង និ្ងការកស្វងសរត្ាភាព ទាងំសរត្ាភាពស្វា ប័ន្ អងគភាព និ្ង
សរត្ាភាពរន្រន្តីរាជការលៅតារស្វា ប័ន្ អងគភាពនី្រួយៗឲ្យបាន្សរម្សបលៅនឹ្ង លបសកករមចរបងៗរបស់
ខលួន្ សំលៅចូលររួកាត់្បន្ាយការចំណ្ឋយថវកិាជាតិ្លៅលលីបុគគលិក។ 

ម្ពរជារួយលន្ះ ខំុ្សូរយកឱកាសលន្ះលៃីរបគូីសបញ្ញជ ក់លៃងីវញិអំពីតួ្នាទី និ្ងការទទួលខុស
ម្តូ្វរបស់អភិបាលលខត្ត ម្កុង ម្សុក លរឃុ ំលៅសងាា ត់្ លរភូរិ ក៏ៃូចរន្រន្តីស្វធ្លរណ្ៈនានា ស្ៃលមាន្តួ្នាទី
លផ្សងៗកនុងគណ្បកសន្លោបាយ ក៏ៃូចការចូលររួកនុងសករមភាពន្លោបាយរបស់ គណ្បកសន្លោបាយ
ណ្ឋរួយ ម្តូ្វលគារពឲ្យបាន្ម្តឹ្រម្តូ្វនូ្វចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្នានា ពិលសស ចាប់សតីពីសហលកាន្តិកៈ     
រន្រន្តីរាជការសុីវលិ ចាប់សតីពីលកាន្តិកៈកងលោធពលលខររភូរិន្ទ លកាន្តិកៈន្គរបាលជាតិ្ ស្ៃលត្ម្រូវឱយ     
រន្រន្តីស្វធ្លរណ្ៈមាន្អពាម្កឹត្យភាព កនុងការអនុ្វត្តរុខងាររបស់ខលួន្ និ្ងរិន្ម្តូ្វលម្បីម្បាស់លពលលមា៉ា ង
បំលពញការងាររៃា ទីតាងំស្វា ប័ន្រៃា រលធាបាយសមាោ រៈរបស់រៃា លៃីរបបីលម្រីសករមភាពន្លោបាយរបស់
គណ្បកសន្លោបាយណ្ឋរួយលនាះលៃយី។ លៅកនុងការបំលពញតួ្នាទី កនុងរុខងារស្វធ្លរណ្ៈ រន្រន្តី         
ស្វធ្លរណ្ៈម្គប់រុខតំ្ស្ណ្ងម្តូ្វខិត្ខំបលម្រីកិចចការស្វធ្លរណ្ៈ ររួទាងំការផ្តល់លសវា និ្ងការអភិវឌឍ          
រូលដ្ឋា ន្ លដ្ឋយរិន្លរសីលអីងខាងន្លោបាយ ការម្បកាន់្ម្កុរ ឬបកាពួកនិ្យរលៃយី។  

ជាចុងលម្កាយលន្ះ ខំុ្សងឃរឹលជឿជាក់លលីស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់របស់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ 
អស់លោក លោកម្សី លៅកនុងបំលពញការងារឲ្យសលម្រចបាន្សរិទធផ្លៃ៏ម្ត្ចះម្ត្ចង់ថមីៗបស្ន្ារ លទៀត្នា
ឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះ។  

ខំុ្សូរម្បសិទធពរជ័យជូន្គណ្ៈអធិបតី្ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកម្សី អស់លោកទាងំអស់សូរ
ម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និ្ងសូរម្បកាសបិទសន្និបាត្បូកសរុប            
លទធផ្លការងារម្បចាឆំ្ន ២ំ០១៨ និ្ងលលីកទិសលៅការងារឆ្ន ២ំ០១៩ របស់រៃាបាលលខត្តស្វវ យលរៀងនា
ឱកាសលន្ះ។ 
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៣៤. រធិីបទិកចិចព្បជុំបកូសរបុការងាររបសព់្កមុ្ការងារគណ្ៈបកសចុះ
ជួយលខតតសាេ យលរៀង 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
សមាជិកាគណ្ៈអចិនន្តនតយ ៍គណ្ៈកមាម ធិការកណាដ ល CPP 
ព្បធានព្កុម្ការងារថាន ក់កណាដ លចុះជូយលខតតសាេ យលរៀង 

កនងុរិធីបិទកិចចព្បជុំបកូសរបុការងារអនុវតតភារកិចចរបស ់ព្កុម្ការងារគណ្ៈកមាម ធិ
ការកណាដ លចុះជួយលខតតសាេ យលរៀង ដ្ំណាក់កាលទី ៧ លលើកទី ១  និងទិសលៅអនុ

វតតភារកិចច 
សព្មាប់ អនុវតតដ្ណំាក់កាលទី ៧ លលើកទី ២ 

ម្កុងស្វវ យលរៀង លខត្តស្វវ យលរៀង  
នថៃទី ២៦ ស្ខរករា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

8 
 
គណ្ៈអធិបតី្! 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ លចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង! 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកាអងគម្បជំុទាងំអស់ ជាទីរាប់អាន្! 
 កនុងនារគណ្ៈៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល និ្ងម្កុរការងារគណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល
ចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រដងនូ្វកតីលស្វរន្សសរកីរាយោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ 
ចំលពាះឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ម្កុរការងារគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាទាងំអស់ ចុះជួយលខត្ត 
ម្សុក ម្កុង ឃុ ំសងាា ត់្ ថាន ក់ៃឹកនាគំណ្បកសម្គប់ថាន ក់ ស្ៃលបាន្ ល ល្ៀត្ឱកាសអលញ្ជ ីញចូលររួកនុងកិចចម្បជំុ
បូកសរុបរបស់ម្កុរការងារ នន្គណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ លចុះជួយលខត្តស្វវ យលរៀង ៃំណ្ឋក់កាលទី ៧ លលីកទី
១ និ្ងទិសលៅភារកិចចសំខាន់្ៗសម្មាប់អនុ្វត្តៃំណ្ឋក់កាលទី ៧ លលីកទី ២ នាលពលលន្ះ។ 

ល ល្ៀត្ឱកាសៃ៏វលិសសវសិ្វលលន្ះ ខំុ្សូរអបអរស្វទរ និ្ងលកាត្សរលសីរ ចំលពាះសរិទធផ្លស្ៃលម្កុរ
ការងារម្គប់ថាន ក់ ររួជារួយថាន ក់ៃឹកនាគំណ្បកសម្គប់ថាន ក់ បាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់សហការ បំលពញភារកិចច 
សលម្រចបាន្លជាគជ័យជាបន្ដបនាទ ប់ ជាពិលសសលទធផ្លនន្ការរកាសន្ដិសុខ និ្ងសណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ស្វធ្លរណ្ៈ
បាន្លែម្បលសីរ និ្ងលទធផ្លនន្ការចាត់្តាងំអនុ្វត្តទទួលបាន្លជាគជ័យោ៉ា ងម្ត្ចះម្ត្ចង់ ការលបាះលឆ្ន ត្
លម្ជីសតាងំតំ្ណ្ឋងរាន្រសតនី្តិ្កាលទី៦ កាលពីនថៃទី២៩ស្ខកកាដ្ឋ ឆ្ន  ំ២០១៨។ 

លទធផ្លលបាះលឆ្ន ត្កនុងលខត្តលយងីមាន្ៃូចខាងលម្ការ៖  
• ម្បជាជន្មាន្លឈាម ះកនុងបញ្ជ ីសរុបចំនួ្ន្ ៣៥២.០៦១ នាក់ 
• ចំនួ្ន្អនករកលបាះលឆ្ន ត្សរុបចំនួ្ន្ ៣០៦.៤៤៧នាក់ លសមីនឹ្ង៨៧,០៤% 
• សន្លឹកលឆ្ន ត្បាន្ការសរុបចំនួ្ន្ ២៨៤.៧២៨សន្លឹក លសមីនឹ្ង ៩២,៩១% 
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• សន្លឹកលឆ្ន ត្រិន្បាន្ការសរុបចំនួ្ន្ ២១.៧១៩សន្លឹក លសមីនឹ្ង ០៧,០៨% 
• សលរលងគាមំ្ទគណ្បកសម្បជាជន្ ២២៩.២០៩សលរលងលសមីនឹ្ង ៨០,៥០% 

បាន្លសចកដីថា ម្បជាពលរៃាចំនួ្ន្ ៨៧,០៤% នន្បញ្ជ ីលឈាម ះអនកលបាះលឆ្ន ត្សរុបបាន្លៅលបាះលឆ្ន ត្
កនុងបរោិកាសស្វរគគីភាព និ្ងសបាយរកីរាយស្ៃលបាន្បងាា ញចាស់ថាម្បជាជន្ភាគលម្ចីន្លលីសលប់
គាមំ្ទការលបាះលឆ្ន ត្ គាមំ្ទៃំលណី្រការលែម្បលសីរនន្លទធិម្បជាធិបលត្យយ និ្ងសិទធិលសរភីាព លៅករពុជា លហយី
តាររយៈលទធផ្លនន្ការលបាះលឆ្ន ត្លន្ះ បាន្ ល្ុះបញ្ញជ ងំចាស់នូ្វការគាមំ្ទៃ៏រុត្មា ំ របស់ម្បជាជន្ចំលពាះ
គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា កនុងការបន្ដៃឹកនាកំរពុជាលលីមាគ៌ាសន្ដិភាព ការអភិវឌឍ និ្ងការស្កទម្រង់រៃា ៃ៏សុី
ជលម្ៅម្គប់វសិ័យត្លៅរុខលទៀត្ និ្ងបាន្លធវីឱយបរាជ័យនូ្វឧបាយកលរបស់ពួកម្បឆ្ងំ ស្ៃលបាន្ពាោរ
រកម្គប់វធីិបំផ្កល ញលទធិម្បជាធិបលត្យយ ។ 

គណ្បកសម្បជាជន្ករពុជាទទួលបាន្ជ័យជំន្ះ ៃ៏ធំលធងហួសពីការស្វម ន្លន្ះអាម្ស័យលដ្ឋយរូលលហតុ្
សំខាន់្ៗរួយចំនួ្ន្គ៉ឺ៖ 

• ការសលម្រចចិត្តៃ៏ម្តឹ្រម្តូ្វ ខាងន្លោបាយរបស់គណ្បកស និ្ងការអនុ្វត្តគួបផ្ស ំនិ្ងវធិ្លន្ការរួយ
ៃ៏រុ៉ឺងមា៉ា ត់្របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ទប់ស្វា ត់្ទាន់្លពលលវោនូ្វលម្គាះថាន ក់របស់ជាតិ្ ស្ៃលបណ្ឋដ ល
រកពីចលនាបៃិវត្តន៍្ពណ៌្។ 

• ម្បជាជន្ភាគលម្ចីន្លលីសលប់មាន្ការយល់ៃឹង លដ្ឋយភ្ាក់រឮកថា លបាះលឆ្ន ត្ជូន្គណ្បកសម្បជា
ជន្ករពុជាគ៉ឺលបាះលឆ្ន ត្ជូន្សលរដចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសនលធវីជានាយករៃារន្រន្តី 
ស្ៃលនឹ្ងរកាបាន្សុខសន្ដិភាព សាិរភាពន្លោបាយ និ្ងការអភិវឌឍជាតិ្។ 

• ម្បជាជន្ទាងំអស់សុទធស្ត្ទទួលបាន្ផ្លម្បលោជន៍្ជាក់ស្សដង ពីការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ
គណ្បកស ស្ៃលបាន្កាល យជាករមវធីិន្លោបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល នី្តិ្កាលទី ៥ ពិលសសការស្ក
ទម្រង់ម្គប់វសិ័យ និ្ងលគាលន្លោបាយថមីៗជាលម្ចីន្ស្ៃល បាន្លធវីឱយម្បជាសជន្ម្គប់ម្សទាបម់ាន្
ការលពញចិត្ត មាន្ជាអាទិ៍ៈ ការៃំលៃងីលបៀវត្សជូន្ រន្រន្តីរាជការ កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ រន្រន្តីចូល
និ្វត្តន៍្ និ្ងអតី្ត្យុទធជន្ ការៃំលៃងីលបៀវត្សជូន្ករមករ និ្លោជិត្ ការផ្ដល់ម្បាក់ឧបត្ារោជូន្ករមករ 
និ្លោជិត្ ការផ្ដល់ម្បាក់ឧបត្ារោជូន្ន្រសដីមាន្នផ្ទលពាះជារន្រន្តីរាជការ និ្ងជាករមករនិ្លោជិត្          
ការជួយគាពំារនថលកសិផ្ល ការអនុ្វត្តរបបសន្ដិសុខសងគរស្ផ្នកសុខភាពសម្មាប់ករមករ និ្លោជិត្     
ការពម្ងីករូលនិ្ធិសរធរ៌ សម្មាប់ជួយជន្ម្កីម្ក ការលុបលចាលការយកនថលលសវាស្វធ្លរណ្ៈចា ំ      
បាច់រួយចំនួ្ន្ ការបន្ធូរបន្ាយពន្ធ និ្ងការអនុ្លម្គាះពន្ធលលីម្បលភទពន្ធរួយចំនួ្ន្ ការលុបលចាល
ការបង់ភាសុី និ្ងនថលលផ្សងៗ ចំលពាះការលក់ៃូររបស់ម្បជាពលរៃា តារកស្ន្រញ្ចង កលញ្ជ ី លែីលៅតារទី
ផ្ារ ការអនុ្ញាត្ឱយអាជីវករស្ៃលមាន្តូ្ប រាន្សដង់ ឬកស្ន្លងលក់ៃូរទទួលបាន្សិទធិកាន់្កាប់លម្បី
ម្បាស់ និ្ងអាម្ស័យផ្ល លហយី អាចលផ្ទរសិទធិបាន្ ការលម្បីម្បាស់លដ្ឋយរិន្បង់ម្បាក់នូ្វផ្លូវ និ្ងស្វព ន្
ឯកជន្រួយចំនួ្ន្ និ្ងការបញ្ចុ ះនថលទំនិ្ញ នថលអគគិសនី្។ល។ 

• ការងារគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វបាន្ជម្រុញោ៉ា ងសករម និ្ងខាល ងំកាល  និ្ងមាន្សករមភាពម្ពរៗគាន  
ទាងំការងារន្លោបាយ សតិ្អាររមណ៍្ ចាត់្តាងំ ការងារស្វធ្លរណ្ៈរតិ្ ការងារចិញ្ច ឹរចលនាលៅ
រូលដ្ឋា ន្ ស្ៃលបាន្លធវីជាម្បចាលំៅតារភូរិ តារខនងផ្ទះ តារម្គួស្វរ និ្ង តាររនុ្សសមាន ក់ៗ ។ 
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• គណ្ៈបកស ជាពិលសសសលរតចម្បធ្លន្គណ្បកសបាន្លធវីសករមភាពជាក់ស្សដង កនុងការចុះជួបករមករ 
និ្ងបាន្ទទួលការម្សឡាញ់ និ្ងគាមំ្ទរងឹមាពីំករមករ និ្ងបាន្ជំរុញសករមភាពចូលលម្ៅលៅកនុង
ម្សទាបយុ់វជន្លៅម្គប់ទីកស្ន្លង និ្ងទទួលបាន្ការគាមំ្ទរងឹមាពីំយុវជន្។ 

• ម្កុរការងារ និ្ងគណ្ៈកមាម ធិការគណ្បកសម្គប់ថាន ក់បាន្ៃឹកនាកំារងារហរិញ្ាវត្ាុ លៃីរបមី្គប់ម្គង
លម្បីម្បាស់ធន្ធ្លន្ មាន្ម្បសិទធភាព ត្មាល ភាព ធ្លនានូ្វៃំលណី្រការ កាលមា៉ា សុីន្របស់គណ្បកស 
បាន្ជាម្បម្កតី្ ពិលសសម្ទម្ទង់សករមភាពគណ្បកសកនុងការចិញ្ច ឹរចលនាលៅតាររូលដ្ឋា ន្ ម្ពរ
ទាងំលដ្ឋះម្ស្វយសំណូ្រពរជាលម្ចីន្របស់ម្បជាជន្ ជាពិលសសសំណូ្រពរទាក់ទងនឹ្ងការសម្រួល
ឱយបាន្លបាះលឆ្ន ត្ ។ 

 លយងីទាងំអស់គាន ម្តូ្វចងចា ំលហយីម្តូ្វបន្ដរកាស្វា ន្ភាពលន្ះឱយមាន្ចីរភាពត្លៅរុខលទៀត្។ លទាះ
ជាលយងីបាន្លជាគជ័យកតី លយងីរិន្ម្តូ្វសាប់សាល់លពកលទ លម្ពាះម្បជាពលរៃាមាច ស់លឆ្ន ត្កំពុងរង់ចាលំរីល
សករមភាពលយងី និ្ងលៅមាន្គណ្បកសជាលម្ចីន្លទៀត្កំពុងលធវីសករមភាពម្បកួត្ម្បស្ជងស្ៃរ។ 

ជារួយនឹ្ងសញ្ញា វជិជមាន្ខាងលលី លយងីទាងំអស់គាន ម្តូ្វយល់ថា លលសីររភូរិសតិ្អាររមណ៍្ និ្ង     
ស្វធ្លរណ្ៈរតិ្ ការត្ស ូរវាងគណ្បកសលយងីជារួយម្កុរម្បឆ្ងំ និ្ងបរលទសស្ៃលមាន្និ្នាន ការម្បឆ្ងំលៅ
ស្ត្មាន្ចរតិ្តាន្តឹ្ងម្សួចម្ស្វល និ្ងបដូរផ្កដ ច់ៃស្ៃល។ តាររយៈជ័យជំន្ះរបស់គណ្បកសកនុងការលបាះ
លឆ្ន ត្ទាងំថាន ក់ជាតិ្ និ្ងរូលដ្ឋា ន្បាន្លធវីឱយសររភូរិ នន្ការត្ស ូ និ្ងម្បកួត្ម្បស្ជងន្លោបាយមាន្ការស្ម្ប
ម្បួលខាងរូបភាពខលះ ស្ត្ខលឹរស្វរ និ្ងចរតិ្ នន្ការត្ស ូលន្ះរិន្បាន្ស្ម្បម្បួលលៃយី ជាពិលសសពួកម្បឆ្ងំ
ស្ៃលគាមំ្ទលដ្ឋយពួកអគតិ្ និ្ងអរិត្តទាងំកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទសលៅស្ត្មាន្រហចិឆតាផ្ដួលរលំគណ្បកស           
លយងី។ កនុងបរកិារណ៍្លន្ះ អងគការចាត់្តាងំ និ្ងរន្រន្តីលយងីរួយចំនួ្ន្ងាយនឹ្ងធ្លល ក់កនុងសតិ្អាររមណ៍្              
សន្ដិភាពនិ្យរ សាប់សាល់នឹ្ងជ័យជរនះ លដ្ឋយគិត្ថាស្លងមាន្គូម្បស្ជងស្ៃលខាល ងំលហយី លហតុ្លន្ះរិន្សូវ
យកចិត្តទុកដ្ឋក់បំលពញការងារឱយបាន្លែ សពឹកម្សពន់្ ឃាល ត្ឆ្ៃ យរោជន្ រហូត្ម្បម្ពឹត្តខុស គ្ង លធវឱីយប៉ាះ
ពាល់ធៃន់្ធៃរៃល់សិទធិ និ្ងផ្លម្បលោជន៍្របស់ម្បជាជន្ ស្ថរលទៀត្ផ្ង។ រ៉ាាងលទៀត្ គមាល ត្កាន់្ស្ត្ធំកនុង
ជីវភាពទាងំសមាោ រៈ និ្ងសតិ្អាររមណ៍្កនុងការរកីចលម្រីន្ នន្លសៃាកិចចទីផ្ារអាចលធវីឱយមាន្ការម្ចស្ណ្ន្ និ្ង          
ការអាក់អន់្ចិត្តកនុងចំលណ្ឋររន្រន្តីលយងី ជារួយលន្ះសតិ្អាររមណ៍្លរីលម្ស្វលអងគការចាត់្តាងំបកស ក៏ជា
ម្បការស្ៃលម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ ។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

បចចុបបន្នលន្ះ គណ្បកសលយងីកំពុងសាិត្កនុងស្វា ន្ភាព អនុ្លម្គាះជាងលពលណ្ឋៗទាងំអស់ លដ្ឋយស្វរ
មាន្ការការគាមំ្ទោ៉ា ងលលីសលប់បំផុ្ត្ពីម្បជាជន្ស្ៃលជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះៃ៏រងឹមា ំ សម្មាប់គណ្បកសលយងី    
បន្ដបំលពញលបសកករមលដ្ឋយលជាគជ័យថមីលទៀត្នាលពលអនាគត្។ 

ឆ្ន ២ំ០១៩ជាឆ្ន ៃ៏ំមាន្ស្វរៈសំខាន់្សម្មាប់ការចាប់លផ្ដីរនន្ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសត
ចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី ៦ នន្រៃាសភា។ លដ្ឋយស្វរសភាពការណ៍្
តំ្បន់្ និ្ងពិភពលោកមាន្ការស្ម្បម្បួលោ៉ា ងឆ្ប់រហ័ស និ្ងកាន់្ស្ត្សមុម្គស្វម ញលៃងី លយងីម្តូ្វសម្របខលួន្ 
លដ្ឋយឈាល សនវលៃីរបពីម្ងីកកាោនុ្វត្តភាពសម្មាប់ការពម្ងឹងសន្ដិភាព និ្ងជំរុញការអភិវឌឍលសៃាកិចចសងគរ
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ឱយសលម្រចបាន្សរិទធផ្លធំៗថមសី្ថរលទៀត្ ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងសំណូ្រពរ ស្កលរែជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជា
ជន្ឱយកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរ។  

អងគម្បជំុលយងីបាន្លធវីការវាយត្នរល និ្ងសន្និដ្ឋា ន្បាន្ចាស់ោស់ម្តឹ្រម្តូ្វនូ្វចំណុ្ចខាល ងំ ចំណុ្ច
លខាយ និ្ងរូលលហតុ្រួយចំនួ្ន្ ស្ៃលលយងីៃកម្សង់បទពិលស្វធន៍្សម្មាប់ការពម្ងឹងការងារបន្ដលទៀត្ 
លៃីរបជីាជំនួ្យស្វម រតី្ គួបផ្សនឹំ្ងទិសលៅភារកិចចសំខាន់្ៗ ស្ៃលបាន្លលីកលៃងីកនុងរបាយការណ៍្បូកសរុប
លទធផ្លការងារៃំណ្ឋក់កាលទី ៧ លលីកទី ១ និ្ងទិសលៅភារកិចច សម្មាប់អនុ្វត្តៃំណ្ឋក់កាលទី៧ លលីក
ទី ២។ 

ជាររួគណ្បកសម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វកាដ ប់ជាប់ភារកិចចររួជាយុទធស្វន្រសតគ៉ឺ ពម្ងឹងកំោងំរោស្វរគគីម្បជាជាតិ្ 
ការពារឯករាជយ អធិបលត្យយ និ្ងបូរណ្ភាពទឹកៃីករពុជា ស្ថរកាសន្ដិភាព និ្ងរាល់សរិទធផ្លនន្សងគរជាតិ្
ឱយបាន្រងឹមាសំាិត្លសារ លលីកករពស់លទធិម្បជាធិបលត្យយ និ្ងនី្តិ្រៃា បន្ដជំរុញៃំលណី្ការអភិវឌឍលសៃាកិចច 
សងគរ ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព ឈាន្លៅសលម្រចចកាុវសិ័យ រយៈលពលរធយរ និ្ងរយៈលពលស្វងរបស់         
គណ្បកស។ ម្តូ្វពម្ងឹងការផ្ារភាជ ប់ជារួយម្បជាជន្ ខិត្ខំលលីកករពស់  ជីវភាពម្បជាជន្ និ្ងចលនាម្បជា
ជន្ចូលររួអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ និ្ងយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្  ៃំណ្ឋក់កាលទី ៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 
ម្ពរទាងំរាងំស្វា ត់្រាល់ឧបាយកល និ្ងសករមភាពពីម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ទាងំកនុង និ្ងលម្ៅម្បលទស ស្ៃលប៉ាុន្ប៉ាង
បំផ្កល ញរាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងគណ្បកសម្បជាជន្ករពុជា ជាពិលសសតាររយៈបៃិវត្តន៍្ពណ៌្។ ម្តូ្វកាដ ប់ឱយបាន្
នូ្វយុទធស្វន្រសតកនុងការម្គប់ម្គង និ្ងអភិវឌឍម្បលទសជាតិ្ លដ្ឋយស្ផ្ែកលលីអភិម្ករទាងំ ៥ គ៉ឺ “ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្
ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្” និ្ងបាវចនាពីរគ៉ឺ “ស្កទម្រង់ខាងកនុង បលងាីន្រិត្តខាងលម្ៅកនុងស្វម រតី្   
ឯករាជយ”។ ម្តូ្វបន្ដកស្វងពម្ងឹងគណ្បកសឱយរងឹមា ំ ទាងំខាងន្លោបាយ សតិ្អាររមណ៍្ និ្ងចាត់្តាងំ 
លៃីរបធី្លនាការៃឹកនា ំ សលម្រចរាល់ភារកិចច ន្លោបាយកនុងៃំណ្ឋក់កាលថមីៗ យកចិត្តទុកដ្ឋក់ម្គប់ម្គង 
កស្វង ពម្ងឹងជួររន្រន្តីគណ្បកសឱយមាន្ លកាណ្ៈសរបត្តិម្គប់ម្គាន់្ ទាងំសរត្ាភាពបំលពញការងារ ទាងំ
គុណ្ធរ៌ ស្ៃលធ្លនានូ្វការអនុ្វត្ត លគាលន្លោបាយរបស់គណ្បកសម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព ការផ្ារភាជ ប់
រវាងគណ្បកស និ្ងរោជន្ និ្ងធ្លនាៃល់ការបន្ដលវន្។ លបដជ្ារកាលម្បៀបខាល ងំ លម្បៀបឈនះរបស់គណ្បកស
កនុងម្គប់ការលបាះលឆ្ន ត្ខាងរុខ ជាពិលសសការលបាះលឆ្ន ត្ជាតិ្ នី្តិ្កាលទី ៧ ឆ្ន  ំ២០២៣ ។ 

ខំុ្សូរឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សមាជិក សមាជិកាអងគម្បជំុទាងំអស់សូរលរតាត យក
ចិត្តទុកដ្ឋក់លទវៃងបស្ន្ារលទៀត្ ររួសហការគាន កនុងស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វ លៃីរបអីនុ្វត្តកិចចការរួយចំនួ្ន្ៃូច
ខាងលម្ការ៖ 

១- រន្រន្តីម្គប់រូបម្តូ្វត្រាល់ខពស់ស្វម រតី្លសនោជាតិ្បរសុិទធ ការពារឯករាជយអធិបលត្យយ និ្ងបូរណ្ភាព
ទឹកៃីឱយបាន្គង់វងស ម្បឆ្ងំដ្ឋច់ខាត្ការលម្ជៀត្ស្ម្ជករបស់បរលទសចូល កិចចការនផ្ទកនុងករពុជា និ្ងរិន្ឱន្
កាលចំលពាះការដ្ឋក់សមាព ធណ្ឋរួយពីខាងលម្ៅ ស្ថរកាសន្ដិភាព សន្ដិសុខ សាិរភាពន្លោបាយ 
សណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់ សុវត្ាិភាពសងគរឱយបាន្រងឹមាលំលីរូលដ្ឋា ន្ម្បតិ្បត្តិោ៉ា ងរុ៉ឺងមា៉ា ត់្ រៃាធរមនុ្ញ្ា និ្ងចាប់ជា       
ធរមាន្។ 

២- បន្ដអប់រមំ្បជាជន្ ក៏ៃូចជាសមាជិក សមាជិកាគណ្បកស អនកគាមំ្ទគណ្បកសឱយយល់ៃឹងចាស់
ពីគុណ្ត្នរល នន្ការម្គប់ម្គងម្បលទសតារគន្លងនន្លទធិម្បជាធិបលត្យយ និ្ងនី្តិ្រៃា លហយីររួគាន ស្ថរកា
ការពាររៃាធរមនុ្ញ្ា របបរាជានិ្យរ និ្ងម្បព័ន្ធន្លោបាយលៅករពុជា។ ពម្ងឹងវធិ្លន្ការចាប់ៃ៏រុ៉ឺងមា៉ា ត់្
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ចំលពាះម្គប់អងគការចាត់្តាងំ ឬបុគគលស្ៃលម្បម្ពឹត្តខុសចាប់ និ្ងរិន្អនុ្ញាត្ឱយរចនាសរព័ន្ធស្ខសរយៈចាត់្
តាងំ និ្ងសករមភាពនន្អងគការចាត់្តាងំបៃិវត្តន៍្ពណ៌្រស់លៃងីវញិបាន្លៃយី ។ 

៣-លលីកករពស់ការតាងំចិត្តខាងន្លោបាយ កនុងចំលណ្ឋរអងគភាព រន្ទីរនានា ម្សុក ម្កុង ឃុ ំសងាា ត់្ 
និ្ងស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ លៃីរបបីន្ដអនុ្វត្តៃំលណី្រការស្កទម្រង់លដ្ឋយ្ន្ទៈរុត្ម្សួច និ្ងកាន់្ស្ត្មាន្ម្បសិទធភាព 
លដ្ឋយដ្ឋក់លចញនូ្វស្ផ្ន្ការសករមភាព ម្បព័ន្ធតារដ្ឋន្ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យមាន្ភាពម្បទាក់ម្កឡាគាន ម្គប់ម្ជុង
លម្ជាយ ម្គបៃណ្ដ ប់លលីម្គប់វសិ័យ ។ បន្ដពម្ងឹងរៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈពីលខត្តរហូត្ៃល់រូលដ្ឋា ន្ កស្វងរៃា
បាលទំលនី្ប ស្វែ ត្សែំ មាន្គុណ្ភាព ពិលសសលផ្កដ ត្លលីភាពជាគំរូរបស់រន្រន្តីៃឹកនា ំ សរត្ាភាព និ្ង
រន្សិការទទួលខុសម្តូ្វរបស់រន្រន្តីជំនាញ ការផ្ារភាជ ប់រវាងថាន ក់លលី ជារួយថាន ក់លម្ការ ការលុបបំបាត់្        
បាតុ្ភាពអសករម និ្ងភាពរិន្ម្បម្កតី្នានា លៃីរបធី្លនាបាន្នូ្វស្វរគគីភាព និ្ងម្បសិទធភាពការងារ។ 

៤- ជំរុញការអប់រផំ្សពវផ្ាយតារម្គប់រូបភាពឱយបាន្ទូលំទូោយ និ្ងសុីជលម្ៅកនុងម្គប់ម្សទាប់
ម្បជាជន្ ពិលសសម្សទាប់យុវជន្ អំពីសភាពការណ៍្រកីចលម្រីន្របស់ម្បលទសជាតិ្ អំពីលគាលការណ៍្ លគាល
ន្លោបាយនានារបស់គណ្បកស និ្ងរាជរដ្ឋា ភិបាល អំពីភាពជាមាច ស់របស់ម្បជាជន្ និ្ងវាយបកលលីរាល់
ការលឃាសនាអកុសលរបសពួ់កម្បឆ្ងំ លៃីរបបីលងាីន្ជំលន្ឿរបស់ម្បជាជន្ចំលពាះការៃឹកនារំបស់គណ្បកស 
និ្ងរាងំស្វា ត់្ ឧបាយកលបំផ្លិចបំផ្កល ញរបស់ពួកម្បឆ្ងំ និ្ងអរិត្ត។ គណ្បកសលខត្តម្តូ្វលរៀបចំករមវធីិថមី 
សម្មាប់ការអប់រនំ្លោបាយជូន្ៃល់រន្រន្តីបលងាគ លគណ្បកស លៅម្គប់ថាន ក់ លៃីរបធី្លនាការពម្ងឹងឯកភាពនផ្ទ
កនុងខពស់ទាងំទសសន្ៈ លគាលជំហរ សតិ្អាររមណ៍្ និ្ងសករមភាពកនុងការពុះពារអនុ្វត្តរាល់ភារកិចច
ន្លោបាយ កនុងៃំណ្ឋក់កាលថមីលន្ះ ពិលសសសម្មាប់លឆ្ព ះលៅៃលណ្ដី រជ័យជរនះកនុងការលបាះលឆ្ន ត្ ទាងំ
ថាន ក់ជាតិ្ និ្ងលម្ការជាតិ្ ឆ្ន ២ំ០២២ និ្ង ឆ្ន ២ំ០២៣ បន្ដលទៀត្ ។ 

៥- គណ្បកសម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វកស្វង ពម្ងឹងអងគការចាត់្តាងំគណ្បកសថាន ក់របស់ខលួន្ឱយមាន្រចនា     
សរព័ន្ធម្គប់ម្គាន់្ មាន្សរត្ាភាពអនុ្វត្តបាន្លែនូ្វតួ្នាទី ភារកិចច សិទធិ រលបៀបរបបការងារ ម្បជំុជីវភាពបកស
លទៀងទាត់្ ម្បកាន់្ខាជ ប់លគាលការណ៍្សរូហភាពៃឹកនា ំ បុគគលទទួលខុសម្តូ្វ មាន្ស្វរគគីភាព ភាត្រភាព 
និ្ងឯកភាពរងឹមា ំ លហយីផ្ារភាជ ប់ជារួយរន្រន្តី សមាជិកគណ្បកស និ្ងរោជន្ទូលៅ។ បន្ដពម្ងឹងរាល់    
អងគការរោជន្របស់គណ្បកសឱយមាន្សលម្រចបាន្លែ តួ្នាទី ភារកិចចរបស់ខលួន្ ពិលសសការពម្ងឹង                 
ការម្គប់ម្គងរាល់អងគការយុវជន្គណ្បកស និ្ងពម្ងឹងការម្គប់ម្គងជូន្ករមករ បន្ដពម្ងឹងការងារម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ
ការអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ លកាន្ដិកៈ បទបញ្ញជ នផ្ទកនុង និ្ងលគាលការណ៍្នានារបស់គណ្បកស។ ម្តូ្វពម្ងឹង
វន័ិ្យ អងគការចាត់្តាងំរបស់គណ្បកស មាន្វធិ្លន្ការរុ៉ឺងមា៉ា ត់្ចំលពាះអងគការចាត់្តាងំ និ្ងរន្រន្តីគណ្បកស
ស្ៃលម្បម្ពឹត្តខុស គ្ង និ្ងការពារលលីកទឹកចិត្តៃល់រន្រន្តីមាន្ស្វន នៃលែ និ្ងម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់បណ្ដុ ះ
បណ្ឋដ លកស្វងជួររន្រន្តីវយ័លកមងសម្មាប់បន្ដលវន្ ។ 

៦- រន្រន្តីម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វលរៀបចំការងារពាក់ព័ន្ធរបស់ខលួន្ឱយបាន្ចាស់ោស់ និ្ងម្តូ្វលចះយកចិត្តម្បជាជន្ 
តាររយៈម្បសិទធភាពការងារម្បចានំថៃ និ្ងអំលពីលែរបស់លយងី ពិលសសការផ្ដល់លសវាស្វធ្លរណ្ៈ ជូន្ម្បជា
ពលរៃាទូលៅ ស្ៃលជាកាត្ពវកិចចរបស់រន្រន្តីលយងី។ 

៧- គណ្បកសម្គប់ថាន ក់ ររួជារួយម្កុរការងារម្តូ្វសហការររួគាន យកចិត្តទុកដ្ឋក់ចាត់្តាងំអនុ្វត្តឱយ
ទទួលបាន្លជាគជ័យ លសចកដីសលម្រចលលខ ៧៦៦/១៨ សស.គក ចុះនថៃទី ២៧ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៨ សដីពី



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     135 

ស្ផ្ន្ការររួលឆ្ព ះលៅកាន់្ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសលរសីម្កុរ ម្បឹការាជធ្លនី្ លខត្ត ម្កុង ម្សុក ខណ្ឌ  អាណ្ត្តិទី ៣ 
ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ 

កនុងរយៈលពលលន្ះ ម្តូ្វម្បរូលផ្ដុ ំលធវីសករមភាពចាបំាច់ររួមាន្៖ 
• ពម្ងឹងការម្គប់ម្គងសមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ ំ សងាា ត់្របស់គណ្បកសឱយបាន្លែ លដ្ឋយខិត្ខំពម្ងឹង
ស្វរគគីភាព ឯកភាពនផ្ទកនុងឱយបាន្រងឹមាជំុំវញិការៃឹកនាគំណ្បកស លម្ពាះលខត្តស្វវ យលរៀង បចចុបបន្ន
មាន្សមាជិកម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ ៥១៨ នាក់ជាអងគលបាះលឆ្ន ត្ ស្ៃលសុទធស្ត្ជាសមាជិកគណ្បកស
ម្បជាជន្ករពុជាទាងំអស់។ ស្ផ្ែកលលីទិន្នន័្យលន្ះ សម្មាប់ការលបាះលឆ្ន ត្ខាងរុខ ម្តូ្វធ្លនាថាអនក
លបាះលឆ្ន ត្ទាងំ៥១៨នាក់ មាន្លឈាម ះកនុងបញ្ជ ីលបាះលឆ្ន ត្ផ្លូវការ និ្ងបាន្លៅលបាះលឆ្ន ត្ជូន្គណ្បកស
ម្បជាជន្ករពុជា១០០% ។ 

• ការលរៀបចំបញ្ជ ីលបកាជន្ឈរលឈាម ះ៖ រុខសញ្ញា ស្ៃលម្តូ្វលម្ជីសលរសីគ៉ឺកនុងចំលណ្ឋរសមាជិកម្កុរ
ម្បឹកា និ្ងលបកាជន្ពីរុន្ មាន្យុវជន្    ន្រសដី រន្រន្តីចូលនិ្វត្តន៍្ (រន្រន្តីសុីវលិ អតី្ត្កងកមាល ងំម្បដ្ឋប់
អាវុធ) អាជីវករ ពាណិ្ជជករ ។ល។ ស្ៃលមាន្លគាលជំហរលស្វម ះម្ត្ង់  មាន្ សរត្ាភាព សករមភាព
ការងារ មាន្ម្បជាម្បិយភាព មាន្សីលធរ៌រស់លៅលែ មាន្សុខភាពលែ និ្ងមាន្ការលគារពម្សឡាញ់
ពីរោជន្ទូលៅលៅរូលដ្ឋា ន្ លហយីម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់ឱយមាន្សមាសភាពយុវជន្ ១/៣ និ្ង
មាន្សមាសភាពជាន្រសតីផ្ងស្ៃរ។ ៃូចលន្ះ ម្តូ្វខិត្ខំសំរតិ្សំរាងំឱយបាន្តារការស្ណ្នារំបស់ថាន ក់
លលី និ្ងលម្កាយពីគណ្ៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ លសលម្រចលលីបញ្ជ ីលបកាជន្ លខត្តម្តូ្វលរៀប
ចំ បំលពញស្បបបទ និ្ងឯកស្វរពាក់ព័ន្ធនានា លៃីរបចុីះបញ្ជ ីគណ្បកសន្លោបាយឈរលឈាម ះឱយ
បាន្ទាន់្លពលលវោ លៅគណ្ៈករមការលខត្តលរៀបចំការលបាះលឆ្ន ត្(គបខ)ឱយបាន្ទាន់្លពលលវោ
កំណ្ត់្ គ៉ឺ ពីនថៃទី ៨ ៃល់នថៃទី ១២ ស្ខរីនា ឆ្ន  ំ២០១៩ ។ 

 ៨- ម្កុរការងារទាងំថាន ក់ៃឹកនាគំណ្បកសម្គប់ថាន ក់ម្តូ្វខិត្ខំផ្សពវផ្ាយខលឹរស្វរ នន្សន្និបាត្គណ្ៈ       
កមាម ធិការកណ្ឋដ លលលីកទី ៤១ អាណ្ត្តិទី ៥ឱយបាន្ទូលំទូោយលៅតារភូរិនី្រួយៗ ឱយបាន្ម្គប់ម្គួស្វរ
បកសទូទាងំលខត្ត។ 

ជាថមីរដងលទៀត្ កនុងនារគណ្ៈអចិនន្រន្តយគ៍ណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋដ ល កនុងនារម្កុរការងារចុះជួយលខត្ត
ស្វវ យលរៀង និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រដងនូ្វការលកាត្សរលសីរ និ្ងស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ 
ចំលពាះឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ម្កុរការងារម្គប់ថាន ក់ គណ្ៈកមាម ធិការ គណ្បកសម្គប់ថាន ក់ 
ស្ៃលបាន្យកអស់កមាល ងំកាយចិត្ត បរចិាច គថវកិា សមាោ រៈផ្កទ ល់ខលួន្ចូលររួចំស្ណ្ក ម្គប់សករមភាពលៅរូល
ដ្ឋា ន្ ឈាន្លៅសលម្រចបាន្លជាគជ័យោ៉ា ងម្ត្ចះម្ត្ចង់ជូន្គណ្បកសលយងី។ 

ជាទីបញ្ច ប់ សូរម្បសិទធិពរជូន្ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី សូរម្បកបនូ្វ ពុទធពរទាងំ ៤ 
ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៣៥. រធិីព្បាររេខបួលលើកទី១០៨ ទវិាអនតរជាតិនារ ី០៨ម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
កនងុរិធីអបអរសាទរខួបលលើកទី១០៨ ទិវាអនតរជាតិនារ ី០៨ម្ីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ លព្កាម្
ព្បធានបទ«លលើកកម្ពសស់ម្ភារលយនឌ័រ និងការគាពំារសងគម្ លដ្ើម្បអីភិវឌឍ

ធនធានម្នុសស» 
នថៃពុធ ១លកីត្ ស្ខផ្លគុន្ ឆ្ន ចំ សំរទឹធិស័ក ព.២៥៦២ ម្តូ្វនឹ្ង 

នថៃទី៦ ស្ខរីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ លមា៉ា ង ៨:០០នាទីម្ពឹក 
លៅទីសតីការម្កសួងទ.រ.ព.អ 

8 
គណ្ៈអធិបតី្ និ្ងអងគពិធីទាងំរូល 
 នថៃលន្ះខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ជួបសំលណ្ះសំណ្ឋលជារួយថាន ក់ៃឹក
នា ំ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ រៃាលលខាធិការ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អនុ្រៃាលលខាធិការ ឯកឧត្តរ ទីម្បឹកា
ម្កសួង ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អគគនាយក-អគគនាយករង នន្អគគនាយកដ្ឋា ន្ទាងំ ៣ ម្បធ្លន្នាយកដ្ឋា ន្ 
នាយក-នាយករងវទិាស្វា ន្ជាតិ្អធិការកិចច អនុ្ម្បធ្លន្នាយកដ្ឋា ន្ ម្បធ្លន្ការោិល័យ អនុ្ម្បធ្លន្
ការោិល័យជាន្រសតី រន្រន្តីរាជការជាន្រសតី រន្រន្តីជាប់កិចចសន្ាជាន្រសតី សមាគរនារកីរពុជាលៃីរបសីន្តិភាព និ្ង
អភិវឌឍន៍្ កនុងឱកាសពិធីអបអរស្វទរទិវាអន្តរជាតិ្នារ ី ៨ រីនា ខួបលលីកទី ១០៨ ឆ្ន ២ំ០១៩ លម្ការ
ម្បធ្លន្បទ “លលីកករពស់សរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងការគាពំារសងគរ លៃីរបអីភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស” នី្ទីសតីការ
ម្កសួងនាលពលលន្ះ។ 
 ទិវាអន្តរជាតិ្នារ ី៨រីនា ជានថៃស្ៃលសកលលោករលំឹកអំពីវរិៈភាព នន្ការត្ស ូរបស់នារលីៅទូទាងំ
សកលលោក លៃីរបទីារទារឲ្យមាន្ការលលីកករពស់ ស្វា ន្ភាព ជីវភាព សិទធិលសរភីាព ឋាន្ៈ តួ្នាទី របស់
ន្រសតីលៅកនុងសងគរ។ លហតុ្លន្ះលហយីបាន្ជាលរៀងរាល់ឆ្ន មំ្បលទសនី្រួយៗស្ត្ងស្ត្ម្បារពធលធវីលដ្ឋយលលីកយក
ម្បធ្លន្បទលផ្សងៗទាក់ទងនិ្ងន្រសតីលៃីរបអីបអរស្វទរនិ្ងដ្ឋក់លចញជាសករមភាពឲ្យម្សបលៅនិ្ងបរកិារណ៍្
របស់ម្បលទសលរៀងៗខលួន្។ 

លដ្ឋយស្ៃកសម្មាប់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា លយងីក៏បាន្លម្ជីសលរសីយកម្បធ្លន្បទ “លលីកករពស់
សរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងការគាពំារសងគរ លៃីរបអីភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស” ជាម្បធ្លន្បទរួយ ស្ៃលមាន្            
អត្ាន័្យោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅសរំាប់លយទីាងំអស់គាន លៃីរបរីរួចំស្ណ្កលធវីឲ្យមាន្សន្តិភាព សន្តិសុខ និ្ងវឌឍន្ភាព 
យូរអស្ងវងរបស់សងគរជាតិ្។ ម្បធ្លន្បទលន្ះម្តូ្វបាន្លម្ជីសលរសីយក ចំលពលស្ៃលម្បលទសជាតិ្លយងីកំពុង
មាន្សុខសន្តិភាព សន្តិសុខ និ្ងសាិរភាពន្លោបាយ ស្ៃលជាម្គិះនន្ការអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្ និ្ងម្សប
លពលស្ៃលត្នរល និ្ងកិត្តិយសរបស់ន្រសតីកនុងម្បលទសលយងីម្តូ្វបាន្លលីកៃលរាីង លដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភិបាល ជា
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ពិលសសការលលីកករពស់សទិធ ស្វា ន្ភាព ជីវភាព ឋាន្ៈ និ្ងតួ្នាទីរបស់ន្រសតី ក៏ៃូចជាសុខុមាលភាពសងគរ 
លដ្ឋយលធវីការទប់ស្វា ត់្ និ្ងលុបបំបាត់្អំលពីហងិាលលីន្រសតី ម្ពរទាងំលដ្ឋះម្ស្វយជលមាល ះនានាលដ្ឋយសន្តិវធីិ។ 

 
អងគពិធីជាទីលរម្តី្ 

នារលីសទីស្ត្ទាងំអស់លៅកនុងលោក លទាះជាមាន្ស្វសនា និ្ងស្វា ន្ភាពអភិវឌឍន៍្ខុសគាន កតី ស្ត្ងស្ត្
ទទួលភារកិចចៃ៏ធៃន់្ធៃររួយគ៉ឺការស្ថទា ំនិ្ងបំលរមី្គួស្វរ។ កាលលៅលកមង នារមី្តូ្វស្ថទាឳំពុកមាត យ ស្ថទាោំយ
តាចាស់ជរា លបីមាន្បែូន្ម្តូ្វស្ថទាបំែូន្ៗលទៀត្។ លុះៃល់លពលលពញរូបរាង មាន្ស្វវ រី ម្តូ្វស្ថទាសំ្វវ រី ស្ថទាំ
ផ្ទះសស្របង ដ្ឋសំល លធវីកិចចការផ្ទះម្គប់រុខ។ លបីមាន្កូន្ម្តូ្វស្ថទាកូំន្ៗលៃីរបឱីយកូន្បាយហូបមាន្សលរលៀក        
បំពាក់សរររយ មាន្ការលរៀន្សូម្ត្ និ្ងមាន្អនាគត្លែ។ លោះៃល់លពលចាស់នារលីយងីភាគលម្ចីន្ម្តូ្វស្ថទាំ
លៅៗលទៀត្។ លលីសពីលន្ះ នារក៏ីមាន្ភារកិចចរិន្ចាញ់បុរស កនុងការបំលពញការងារជួយរកចំណូ្លជូន្
ម្គួស្វរ ជួយផ្គត់្ផ្គង់ម្គួស្វរទាងំកនុងវសិ័យរៃា និ្ងឯកជន្។ 

ៃូលចនះតាងំពីសរ័យបុរាណ្រក នារមីាន្សមាព ធធៃន់្ធៃរណ្ឋស់ទាងំខាងផ្លូវចិត្ត ទាងំខាងផ្លូវកាយ ជា
ពិលសសកនុងសងគរ និ្ងស្វសនារួយចំនួ្ន្។ ស្ត្លដ្ឋយស្វរការវវិត្តន៍្ និ្ងការត្ស ូជាហូស្ហរបស់នារ ី លទីប
បចចុបបន្ន នារលីយងីម្តូ្វបាន្រលំដ្ឋះពីសមាព ធជាលម្ចីន្ លហយីមាន្សរភាពលសនីបុរស។ 

លដ្ឋយស្ៃក លៅករពុជាលយងី លយងីពិត្ជាមាន្ភ័ពវសំណ្ឋង លដ្ឋយបាន្រាជរដ្ឋា ភិបាលលយងីមាន្        
្ន្ទៈន្លោបាយគាមំ្ទសរភាពស្យន្ឌ័រ និ្ងលលីកត្លរាីងសិទធនិ្ងត្នរលនារ។ី  

បចចុបបន្ននារលីយងីមាន្ស្វន នៃ និ្ងសករមភាពលម្ចីន្ណ្ឋស់ លម្ការការឧបត្ារោគាមំ្ទ ៃ៏ខពស់ខពស់ពី
ថាន ក់ៃឹកនាកំំពូលៗ ររួមាន្សលរតចម្បធ្លន្ម្ពឹទធសភា  សលរតចម្បធ្លន្រៃាសភា សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តី 
និ្ងសលរតចកិត្តិម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ម្បធ្លន្កាកបាទម្កហរករពុជា ស្ៃលលោកស្ត្ងស្ត្ផ្តល់ការគាមំ្ទទាងំស្វម រតី្ 
ទាងំសមាោ រ កនុងការលលីកសទួយសិទធលសរភីាព និ្ងតួ្នាទីនារ។ី  

ជាក់ស្សតង លៅករពុជាលយងីមាន្ន្រសតីជាសមាជិក រៃាសភា ម្ពឹទធសភា មាន្ន្រសតីជាសមាជិករាជរដ្ឋា ភិបាល 
កនុងតំ្ស្ណ្ងជាឧបនាយករៃារន្រន្តី អគគសវន្ករ រៃារន្រន្តី រៃាលលខាធិការ អនុ្រៃាលលខាធិការ។ លលីសពីលន្ះលៅ
លទៀត្ លៅកនុងកងកមាល ងំម្បដ្ឋប់អាវុធ ក៏មាន្ន្រសតី ជានាយឧត្តរលសនី្យ ៍ឧត្តរលសនី្យ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្
ក៏មាន្ន្រសតី ជាភិបាល អភិបាលរងរាជធ្លនី្-លខត្ត និ្ងមាន្រហូត្ៃល់ថាន ក់ម្កុរម្បឹកាឃុ-ំសងាា ត់្ ស្ៃលកំពុង
បំលពញតួ្នាទីម្បកបលដ្ឋយភាពម្សួចម្ស្វវ និ្ងរន្សិការទទួលខុសម្តូ្វខពស់ចំលពាះភារកិចច។ លដ្ឋយស្ៃក
កនុងវសិ័យឯកជន្ ន្រសតីកាន់្ស្ត្លម្ចីន្បាន្កាល យជាម្បធ្លន្ អគគនាយក អនកចាត់្ការ និ្ងជាសហម្គិន្ៃ៏មាន្
ឥទធិពល។ សិសស និ្សិត្សជាន្រសតី ស្ៃលកំពុងលរៀន្ក៏មាន្សរត្តភាពពូស្ក និ្ងឆ្ល ត្ឈាល សនវរិន្ចាញ់សិសស      
និ្សិត្យបុរសលៃយី។ និ្សសតិ្ន្រសតីកាន់្ស្ត្លម្ចីន្បាន្ជាប់អាោរូបករណ៍្លៅសិកាលៅបរលទស។ 

 
អងគពិធីទាងំរូល 

រយៈលពល៣៩ ឆ្ន  ំលម្កាយនថៃរលំដ្ឋះ ៧ រករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ លម្ការការៃឹកនាៃ៏ំឈាល សនវ ម្បកបលដ្ឋយ
គតិ្បណ្ឌិ ត្ របស់សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន  មសន  នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្ក           
ករពុជា ម្បជាពលរៃារស់លៅ ម្បកបលដ្ឋយភាពសុខៃុរររនា កិត្តិយស និ្ងលសចកតីនថលថនូរ មាន្ជីវភាពធូធ្លរ 
នឹ្ងមាន្សុខសន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្តិភាព និ្ងការអភិវឌឍន៏្ោ៉ា ងពិត្ម្បាកៃ។ ជារួយលន្ះស្ៃរ នារមី្តូ្វបាន្
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ចាត់្ទុកថាជាកមាល ងំចលកររួយោ៉ា ងរងឹមា ំ និ្ងម្តូ្វបាន្លលីកៃលរាីងឱយមាន្ឱកាសចូលររួកស្វងសងគរ
ជាតិ្ ស្ថរកាសុខសន្តិភាព និ្ង អភិវឌឍន៏្ជាតិ្ផ្ងស្ៃរ។ 

ជាការពិត្ណ្ឋស់ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាលយងីនាលពលបចចុបបន្ន កំពុងមាន្ការវឌឍន៏្លែម្បលសីរលលី
ម្គប់វសិ័យ ជាពិលសសវសិយ័លសៃាកិចច និ្ងន្លោបាយការទូត្។ ជាក់ស្សតង ករពុជាសលម្រចបាន្កំលណី្ន្
លសៃាកិចចខពស់ កនុងអម្តារធយរភាគម្បចាឆំ្ន មំ្បមាណ្ ៧ ភាគរយ ម្បកបលដ្ឋយចិរភាព តាររយៈកំស្ណ្
ទម្រង់សុីជលម្ៅ និ្ងការអនុ្វត្តម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព  និ្ងភាពស័កាសិទធិនូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ របស់
រាជរដ្ឋា ភិបាល លៃីរបកំីលណី្ន្ការងារ សរធរ៌ និ្ង ម្បសិទធភាព។ ម្បជាពលរៃាម្គប់រូប  ជាពិលសសន្រសតីមាន្
ឱកាសសិកាលរៀន្សូម្ត្   បលងាីន្ចំលណ្ះៃឹងនិ្ងជំនាញលម្ៅម្ជះសម្មាប់យកលៅម្បកបការងារ និ្ងមាន្រុខ
របររកចំណូ្លសម្មាប់ម្គួស្វរ។ លជាគជ័យនន្ការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសតាងំម្កុរម្បឹកាឃុ/ំសងាា ត់្អណិ្ត្តទី៤ 
និ្ងការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសតាងំសមាជិម្ពឹទធសភានិ្តិ្កាលទី៤ និ្ងការលបាះលឆ្ន ត្លម្ជីសតាងំតំ្ណ្ឋងរាន្រសត         
នី្តិ្កាលទី ៦ កន្លងលៅបាន្បងាា ញោ៉ា ងចាស់ពីត្មាល ភាព យុត្តិធរ៌ និ្ងលទធិម្បជាធិបលត្យយ លធវីឱយ
រជឈដ្ឋា ន្អន្តរជាតិ្ និ្ងម្បលទសជាលម្ចីន្លលីសកលលោកទទួលស្វគ ល់ គាមំ្ទ និ្ងអបអរស្វទរ។ 
 សរិទធផ្លៃ៏ធំលធងខាងលលីលកីត្លៃងីបាន្ លដ្ឋយស្វរម្បលទសលយងីមាន្សន្តិភាពលពញលលញ 
ម្បជាពលរៃាបាន្ទទួលភាពសុខស្វន្ត និ្ងសុភរងគលទូទាងំម្បលទស។ រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាកំពុងលលីក
ករពស់ការចូលររួ របស់ន្រសតីលៅកនុងម្គប់វសិ័យ ររួទាងំការបលងាីន្កាោនុ្វត្តភាព កនុងការទទួលបាន្នូ្វ
ចំលណ្ះៃឹង ជំនាញលផ្សងៗ  ស្ៃលជាលទធផ្ល ការចូលររួរបស់ន្រសតី មាន្ការលកីន្លៃងីជាលំដ្ឋបពី់រួយឆ្ន ំ
លៅ រួយឆ្ន ទំាងំបរមិាណ្ និ្ងគុណ្ភាព។ លន្ះជាចំនុ្ចគន្លឹះ ៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន្់  និ្ងចាបំាច់បំផុ្ត្កនុង     
ការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ក និ្ងឈាន្លៅលុបបំបាត់្រាល់ទម្រង់ នន្អំលពីហងិាលឆ្ព ះលៅបលងាីន្លសចកតីសុខចំលរនី្
ៃល់ម្បជាជន្ម្គប់រូប ជាពិលសសន្រសតី និ្ងលៃីរបសីលម្រចបាន្នូ្វលគាលលៅ អភិវឌឍសងគរ -លសៃាកិចចម្បកប
លដ្ឋយចីរភាព។ 
 
អងគពិធីទាងំរូល 

លទាះបីជាស្វា ន្ភាពន្រសតីលៅករពុជា មាន្ភាពលជឿន្លលឿន្ទាក់ទងនឹ្ងសរភាពលយន្ឌ័រ ររួទាងំ              
ការពម្ងឹងភាពអង់ឤច របស់ន្រសតីក៏លដ្ឋយ ក៏លយងីលៅមាន្បញ្ញា ម្បឈររួយចំនួ្ន្ ស្ៃលម្តូ្វលដ្ឋះម្ស្វយប
លណ្តី រៗបស្ន្ារលទៀត្ស្ៃលកនុងលនាះររួមាន្៖ (១) ការចូលររួរបស់ន្រសតី កនុងវសិ័យស្វធ្លរណ្ៈ ន្លោបាយ 
និ្ងកនុងវសិ័យលសៃាកិចចលៅមាន្កម្រិត្លៅលៃយី (២) វសិរភាព លយន្ឌ័រលៅមាន្លៅលៃយីកនុងវសិ័យអប់រ ំ
ជាពិលសសលៅកនុងកម្រិត្រធយរសិកាទុតិ្យភូរិ និ្ងឧត្តរសិកា (៣) បញ្ញា សុខភាពន្រសតី ឤោរូបត្ារោ 
អម្តាស្វល ប់របស់មាត យលៅស្ត្ជាបញ្ញា ម្បឈរៃ៏សំខាន់្ លបីលម្បៀបលធៀបលៅនឹ្ងម្បលទសៃនទលៅកនុងតំ្បន់្ 
(៤) ការ្លបាកន្រសតី ការជួញៃូរផ្លូវលភទ និ្ងការរលំោភបំពាន្លលីរាងកាយន្រសតី (៥) ការចាប់រលំោភលសព
សន្ាវៈ លលីន្រសតី និ្ងកុមារលីៅស្ត្មាន្ និ្ង (៦) ការលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា រលំោភលសពសន្ាវៈ និ្ងអំលពីហងិាលលី
ន្រសតី និ្ងកុមារលីៅតារនី្តិ្វធីិតុ្ោការ និ្ងផ្លូវចាប់ និ្ងការផ្តល់លសវាជួយជន្រងលម្គាះ លៅពំុទាន់្បាន្លែ 
និ្ងមាន្ភាពយ៉ឺត្ោ៉ា វ។ល។ 

 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     139 

ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងបញ្ញា ទាងំអស់លន្ះ  រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្លធវីការលបតជ្ាចិត្តជាឱឡារកិ កនុងកិចចម្បជំុ
ម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាល លៅអងគការសហម្បជាជាតិ្ កាលពីលពលថមីៗ  លៃីរបសីលម្រចលជាគជ័យកាន់្ស្ត្ម្បលសីរ
លៃងីស្ថរលទៀត្ កនុងការងារសរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងការបលងាីន្ភាពអង់អាចរបស់ន្រសតី និ្ងលកមងម្សី។ 

 
អងគពិធីទាងំរូល 
 ល ល្ៀត្កនុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិ្នារ ី៨ រីនា ខំុ្សូរផ្កត លំផី្្សូរឲ្យន្រសតីករពុជាម្តូ្វ ៖ 

• ម្បកាន់្ខាជ ប់ភាពនថលថនូរ និ្ងកិត្តិយសជាន្រសតីឲ្យបាន្លែ និ្ងមាន្សីលធរ៌រស់លៅស្វែ ត្សែំ មាន្
ចរោិសុភាពរាបស្វរ ស្ត្រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ លៃីរបលីធវីជាគំរូលែៃល់នារជំីនាន់្លម្កាយ ។ 

• ខិត្ខំបលងាីន្សរត្ាភាពជំនាញ លៃីរបកីស្វងខលួន្លៅអនាគត្ និ្ងរិន្ម្តូ្វបស្ណ្ត ត្បលណ្ឋត យ
ឲ្យលពលលវោកន្លងលៅលដ្ឋយគាម ន្បាន្ការ តាររយៈបលងាីន្ការតារដ្ឋន្ព័ត៌្មាន្ ការអាន្
លសៀវលៅ និ្ងការបន្តការសិកា។ 

• ន្រសតីជារន្រន្តីរាជការម្តូ្វលចះលម្បីម្បាស់លពលលវោឲ្យបាន្លែ និ្ងម្តូ្វស្បងស្ចកការទទួលខុសម្តូ្វ
លៅអងគភាព និ្ងកិចចការម្គួស្វរផ្កទ ល់លៃីរបធី្លនាបាន្លជាគជ័យកនុងការងារផ្ង និ្ងសុភរងគល
កនុងម្គួស្វរផ្ង។ 

• កនុងតួ្នាទីជាមាត យ ជាោយ និ្ងឧត្តរភរោិ ន្រសតីតម្តូ្វអប់រកូំន្ លៅឲ្យខិត្ខំលរៀន្សូម្ត្ ឲ្យលៅ
ឆ្ៃ យពីលម្គឿងលញៀន្។ លពលនិ្ោយសតីម្តូ្វម្បកាន់្យកភាពទន់្ភលន់្ សុភាពរាបស្វរ និ្ង
សីលធរ៌ រិន្ហងិា លជៀសវាងពាកយអសុរស លៃីរបឲី្យពួកលគកាល យជាកុលបុម្ត្ កុលធីតាលែ
ម្បលសីរ របស់សងគរជាតិ្ លចះលគារពចាប់ ចាប់ចរាចរណ៍្ លចះអត់្ឱន្ អធាម្ស័យ ។ល។ 

• សូរជម្រុញឲ្យខលឹរស្វរម្បធ្លន្បទឆ្ន លំន្ះ “លលីកករពស់សរភាពលយន្ឌ័រ និ្ងការគាពំារ
សងគរ លៃីរបអីភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស” ស្ម្បកាល យលៅជាស្វម រតី្អរត្ៈរិន្លចះរងីសៃួត្ លៃីរប ី       
ជម្រុញឲ្យន្រសតីបន្តខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងកនុងម្កបខណ្ឌ  នៃគូរការងាររិន្អាចខវះបាន្របស់បុរស។ 

 រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរៃលល់ោកជំទាវ សុភ័គគ ថាវ ីម្បធ្លន្ម្កុរការងារលយន្ឌ័រម្កសួង 
ររួថាន ក់ៃឹកនានំារទីាងំអស់ ម្ពរទាងំរន្រន្តីរាជការនារ ី កនុងម្កសួងបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងបំលពញការងារ 
សលម្រចបាន្លទធផ្លោ៉ា ងលម្ចីន្គួរជាទីលមាទន្ៈ។ ខំុ្ក៏សូរលកាត្សរលសីរថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជការបុរស 
ស្ៃលបាន្សហការនិ្ងមាន្ស្វរគគីភាពលែជារួយនារ ី និ្ងសូរលលីកទឹកចិត្តបន្តការម្បឹងស្ម្បងលន្ះឲ្យកាន់្
ស្ត្សករមលៃងីស្ថរលទៀត្ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កជារួយសងគរជាតិ្។ 

ជាទីបញ្ច ប់ សូរជូន្ពរចំលពាះឯកឩត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សីទាងំអស់សូរម្បកបលដ្ឋយ
ពុទធពរ ទាងំ៤ ម្បការ គ៉ឺ  អាយុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  និ្ងពលៈ  កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៣៦. រធិីព្បាររេខបួទី ១៥៦ ទិវារិភរលោក កាកបាទព្កហម្ អឌឍចនទ
ព្កហម្ 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
មលែងកនងុរិធីអបអរសាទរខួបទី ១៥៦ ទិវារិភរលោក កាកបាទព្កហម្ 

អឌឍចនទព្កហម្ ៨ ឧសភា ២០១៩ លព្កាម្ព្បធានបទ 
“ខ្ុំព្សឡាញក់ាកបាទព្កហម្កម្ពុជា ឬខ្ុំ  កាកបាទព្កហម្កម្ពុជា” 

ស្វលម្បជំុធំស្វោលខត្តស្វវ យលរៀង ម្កុងស្វវ យលរៀង លខត្តស្វវ យលរៀង 
នថៃទី ៦ ស្ខ ឧសភា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

8 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ អន្តរជាតិ្ សមាជិក 

សមាជិកាកនុងអងគពិធីទារូំលជាទីលរម្តី្ ! 
 នថៃលន្ះខំុ្មាន្លសចកតីលស្វរន្សរកីរាយលដ្ឋយបាន្ចូលររួកនុងរិទទីញរឮំកខួបទី១៥៦ ទិវាពិភពលោក 
កាកបាទម្កហរ អឌឍចន្ទម្កហរ លម្ការម្បធ្លន្បទ “ខំុ្ម្សឡាញ់កាកបាទម្កហរករពុជា” ស្ៃលបាន្លរៀបចំ
លៃងីលដ្ឋយស្វខាកាកបាទម្កហរករពុជា លខត្តស្វវ យលរៀង លៅនថៃទី ៦ ស្ខ ឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ពិធីលន្ះលធវី
រុន្រិទទិញធំ ស្ៃលនឹ្ងលធវីលៅនថៃទី៨ ស្ខឧសភាលៅទីស្វន ក់ការកណ្ឋត លកាកបាទម្កហរករពុជា លៅរាជធ្លនី្
ភនំលពញ លម្ការអធិបតី្ភាពៃ៏ខពង់ខពស់របស់សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី 
នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ 

អងគរិទទីញលយងីនាលពលលន្ះ ពិត្ជាមាន្ស្វរៈសំខាន់្សម្មាប់ស្វខា កាកបាទម្កហរករពុជា លខត្ត
ស្វវ យលរៀង ក៏ៃូចជាសម្មាប់អាជ្ាធរលខត្ត និ្ងម្បជាជន្ទូទាងំលខត្ត លៃីរបបុីពវលហតុ្រនុ្សសធរ៌ សំលៅជួយ
ៃល់ជន្រងលម្គាះ និ្ងជន្ងាយរងលម្គាះ តាររយៈការជួយសម្មាលជន្រងលម្គាះលដ្ឋយលម្គាះរហន្តរាយ
នានា និ្ងការស្ថទាសុំខភាព តារសហគរន៍្ និ្ងសករមភាពរនុ្សសធរ៌លផ្សងលទៀត្។ 
 តាររយៈរបាយការណ៍្សលងាបសតីពីសរិទធផ្ល និ្ងវឌឍន្ភាពរបស់ស្វខាកនុងការផ្តល់លសវាករម 
រនុ្សសធរ៌ឆ្ន ២ំ០១៨ និ្ងម្តី្មាសទី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ លយងីបាន្យល់ចាស់ថា ស្វខាកាកបាត្ម្កហរលខត្ត
បាន្ទទួលការចូលររួគាមំ្ទកាន់្ស្ត្លម្ចីន្ ពីរួយឆ្ន លំៅរួយឆ្ន ពីំសបបុរសជន្ម្គប់រជឈដ្ឋា ន្។  

លយងីទាងំអស់គាន ពិត្ជារកីរាយ រលំភីបចិត្ត និ្ងលកាត្សរលសីរោ៉ា ងខាល ងំ ចំលពាះលសចកតីនថលងការណ៍្
ម្បកបលដ្ឋយអត្ាន័្យោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ របស់សលរតចកិត្តិម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ប ុន រា៉ែ នី ហ ុនមសន ម្បធ្លន្
កាកបាទម្កហរករពុជា ស្ៃលអាន្លដ្ឋយឯកឧត្តរម្បធ្លន្គណ្ៈកមាម ធិការស្វខាកាកបាទម្កហរករពុជា 
លខត្តស្វវ យលរៀង សម្មាប់អងគរិទទីញលយងីនថៃលន្ះ។  
 កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ សូរលកាត្សរលសីរ និ្ងស្ថលងអំណ្រគុណ្ៃល់សលរតចកិត្តិ
ម្ពឹទធបណ្ឌិ ត្ ប ុន រា៉ែ នី ហ ុនមសន ម្បធ្លន្កាកបាទម្កហរករពុជា ថាន ក់ៃឹកនាមំ្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ បុគគលិក 
បណ្ឋត ញអនកស័មម្គចិត្ត និ្ងយុវជន្ស័មម្គចិត្ត នន្កាកបាទម្កហរករពុជា ម្ពរទាងំសបបុរសជន្ជាតិ្ អន្តរជាតិ្
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ទាងំអស់ស្ៃលបាន្ផ្តល់ការគាមំ្ទៃ៏រុត្មា ំ និ្ងសហការណ៍្គាន ោ៉ា ងជិត្សនទិធ លៃីរបចូីលររួចំស្ណ្កអនុ្វត្ត
សករមភាពរនុ្សសធរ៌ កនុងស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតរយៈលពលស្វង ២០១១-២០២០ របស់កាកបាទម្កហរ          
ករពុជា លដ្ឋយសលម្រចបាន្នូ្វសរិទធផ្លជាលម្ចីន្ កនុងលបសកករមជាម្បវត្តិស្វន្រសតរបស់ខលួន្ជូន្ម្បជាជន្
លយងីលៅម្គប់ទីកស្ន្លង ៃូចពាកយលស្វល ក “ទីណ្ឋមាន្ការលំបាក ទីលនាះមាន្កាកបាទម្កហរករពុជា”។ 
ម្បការទាងំលន្ះបាន្គូសបញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ថា កាកបាទម្កហរករពុជា ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់បាន្ចូលររួ
ចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍសងគរជាតិ្ ការកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្ករបស់ម្បជាជន្ និ្ងការការពារគុណ្ត្នរល
រនុ្សសធរ៌ចំលពាះរនុ្សសជាតិ្ទាងំរូល។ លដ្ឋយស្វរវរីៈភាពៃ៏ខពង់ខពស់លន្ះលហយី បាន្ជាសលរតចកិត្តិម្ពឹទធ
បណ្ឌិ ត្បាន្ទទួលលគាររងារជា ឥសសរជន្ល ន្ីរថាន ក់ជាតិ្ នន្លវទិកាភាពជាអនកៃឹកនាតំំ្បន់្អាសីុបា៉ា សីុហវិក 
ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងអនករងលម្គាះលដ្ឋយស្វរលរលរាគលអៃស៍ ជងំ៉ឺលអៃស៍ លៅករពុជា និ្ងជា ឥសសរជន្ល ន្ីរថាន ក់
ជាតិ្នន្ស្ផ្ន្ការសករមភាពររួ របស់អគគលលខាធិការអងគការសហម្បជាជាតិ្ លៃីរបីសុខភាពន្រសតី និ្ងកុមារ។ 
 ទន្ទឹរនឹ្ងលន្ះ ខំុ្សូរយកឱកាសលន្ះ លៃីរបសីស្រតងការលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់រាល់ការខិត្
ខំម្បឹងស្ម្បង កន្លងរករបស់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ជាអាជ្ាធរលខត្ត ថាន ក់ៃឹកនាបំណ្ឋត រន្ទីរ 
អងគភាពពាក់ព័ន្ធ កនុងលខត្ត ម្កុរហ ុន្វសិ័យឯកជន្ អាជីវករ និ្ងម្បជាពលរៃាស្ៃលបាន្ចូលររួ ចំស្ណ្ក
ចងែុលទិស ស្សវងរកការគាមំ្ទ ទាងំស្វម រតី្ សមាោ រ ធន្ធ្លន្ ថវកិា និ្ងបាន្ចូលររួចំស្ណ្កឧបត្ារោ គាមំ្ទកនុង
សករមភាពស្វខាកាកបាទម្កហរលខត្ត កាន់្ស្ត្ផុ្សផុ្ល និ្ងមាន្ការលកីន្លៃងីជាលំដ្ឋប់។ ការលកីន្លៃងី
លន្ះលដ្ឋយស្វរមាន្ជំលន្ឿទុកចិត្ត ចំលពាះស្វខាកាកបាទម្កហរ កនុងការលម្បីម្បាស់ថវកិាមាន្ត្មាល ភាព     
ម្បសទិធភាព និ្ងចំលគាលលៅ។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 

ម្សបលៅតារបរបិទអន្តរជាតិ្ សម្មាប់ឆ្ន ២ំ០១៩លន្ះ កាកបាទម្កហរករពុជាបាន្កំណ្ត់្ម្បធ្លន្
បទ “ខំុ្ម្សឡាញ់កាកបាទម្កហរករពុជា” ស្ៃលជាលគាលលៅរបស់ចលនាអន្តរជាតិ្កនុងការ ខិត្ខំពាោរ
ជួយសម្មាលទុកាលំបាកឲ្យបាន្លៅៃល់សហគរន៍្ដ្ឋច់ម្សោល លដ្ឋយរិន្ទុកន្ណ្ឋរមាន ក់លចាល។ 

ការបរចិាច កនូ្វធន្ធ្លន្ផ្កទ ល់ខលួន្ ជួយគាន កនុងម្គាលំបាក និ្ងការអាណិ្ត្អាសូរ គ៉ឺជាររត្កស្ៃល
ធ្លល ប់បាន្អនុ្វត្ត អស់រយៈលពលជាលម្ចីន្សត្វត្សររ៍កលហយី លដ្ឋយម្បជាពលរៃាលយងីកាលពីអតី្ត្កាល 
លហយីស្វម រតី្លន្ះបាន្រកា និ្ងរកីៃុះដ្ឋលលៅកនុងចិត្តគំនិ្ត្របស់ម្បជាជន្លយងីរកៃល់បចចុបបន្ន។ ៃូលចនះ
កាកបាត្ម្កហរពិត្ជាមាន្ស្វរៈសំខាន់្ខាល ងំណ្ឋស់ កនុងការលលីកករពស់ និ្ងពម្ងឹងវបបធរ៌ស្ចករសំ្លក 
ពម្ងឹងកនុងការជួយឧបត្ារោគាមំ្ទៃល់ផ្គត់្ផ្គង់ស្ផ្នកធន្ធ្លន្ហរិញ្ាវត្ាុស្ៃលជាកតាត ចាបំាច់រិន្អាចខវះបាន្ កនុង
ការផ្តល់លសវាករមរនុ្សសធរ៌ម្សបតារម្បធ្លន្បទ “កាកបាទម្កហរករពុជាមាន្ម្គប់ទីកស្ន្លងសម្មាប់ម្គប់ៗ
គាន  រិន្ទុកន្ណ្ឋរមាន ក់លចាល”។ 

លដ្ឋយលហតុ្លន្ះលហយីបាន្ជា កាកបាទម្កហរករពុជា ស្ៃលមាន្តួ្នាទីបំលរ ីៃល់វសិ័យរនុ្សសធរ៌
នារុំខលគ កនុងម្ពះរាជាណ្ឋម្ចកករពុជា បាន្ចាប់បៃិសន្ធិលៃងី លៅនថៃទី ១៨ ស្ខ កុរោៈ ឆ្ន ១ំ៩៥៥ ស្ៃលគិត្
រកៃល់លពលលន្ះមាន្រយៈលពល ៦៤ ឆ្ន  ំលហីយ។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     142 

 ទសសន្ៈវសិ័យ លបសកករម ទិសលៅយុទធស្វន្រសត និ្ងវសិ័យសនូលទាងំ៤ របសក់ាកបាទម្កហរ            
ករពុជា បចចុបបន្នបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងធំលធងកនុងការជួយសម្មាលការលំបាករបសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ោយ
លដ្ឋយស្ៃកស្វខាកាកបាទម្កហរលខត្តស្វវ យលរៀង បាន្បំលពញតួ្នាទីរបស់ខលួន្ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព កនុង      
ការលម្ត្ៀរ និ្ងការល ល្ីយត្បៃល់ជន្រងលម្គាះ និ្ងងាយរងលម្គាះរហន្តរាយ ៃូចជាការផ្តល់អំលណ្ឋយរនុ្សសធរ៌ 
និ្ងការលលីកករពស់សុខភាពស្វធ្លរណ្ៈ តាររយៈការអប់រផំ្សពវផ្ាយលៅតំ្បន់្ស្ៃលម្បឈរ លៅតារ         
បណ្ឋត ម្កុង/ម្សុក លដ្ឋយលគារពតារលគាលការណ៍្ម្គឹះទាងំ៧ របស់ចលនាគ៉ឺ ភាពរនុ្សសធរ៌ ភាពរិន្លំលអៀង 
អពាម្កឹត្ភាព ឯករាជយភាព លសវាករមសម័ម្គចិត្ត ឯកភាព និ្ងសកលភាព។  
 កនុងទសសន្ៈលន្ះ ខំុ្សូរគាមំ្ទទាងំម្សុង ចំលពាះកាកបាទម្កហរករពុជា ស្ៃលបាន្យកម្បធ្លន្បទ 
“ខំុ្ម្សឡាញ់កាកបាទម្កហរករពុជា” សម្មាប់ម្បារពធខួបទី១៥៦ នន្ទិវាពិភពលោក កាកបាទម្កហរ 
អឌឍចន្ទម្កហរ ៨ ឧសភា ឆ្ន លំន្ះ ស្ៃលសមាគរជាតិ្ កាកបាទម្កហរករពុជា កំពុងបន្តអនុ្វត្តការលម្ត្ៀរ
បងាា រ និ្ងការល ល្ីយត្បលម្គាះរហន្តរាយ និ្ងកតាត ភាពម្កីម្ក របស់ម្បជាពលរៃាលៅកនុងសហគរន៍្។ 

រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរអំពាវនាវ ៃល់សបបុរសជន្ទាងំ
អស់សូរបន្តកិចចខិត្ខំ ចូលររួចំស្ណ្កជួយ និ្ងសហការគាន ឱយបាន្ោ៉ា ងសករម និ្ងរស់រលវកីឱយស្ម្បកាល យជា
កមាល ងំចលកររបស់កាកបាទម្កហរករពុជាសម្មាប់លដ្ឋះម្ស្វយរាល់បញ្ញា ម្បឈរទាងំឡាយរបស់ម្បជាជន្ 
កនុងអត្ាន័្យបាវចនា សលន្រងាគ ះជីវតិ្ ផ្កល ស់បតូរផ្នត់្គំនិ្ត្ (លធវីឱយបាន្កាន់្ស្ត្លម្ចីន្ជាងរុន្ លធវីឲ្យបាន្កាន់្ស្ត្លែ
ជាងរុន្ លធវីឲ្យបាន្កាន់្ស្ត្សុីជលម្ៅ និ្ងលៅឲ្យបាន្កាន់្ស្ត្ឆ្ៃ យជាងរុន្) លដ្ឋយឈរលលីលគាលការណ៍្ម្គឹះ
ទាងំ៧របស់ចលនា កនុងម្គប់កាលៈលទសៈ តារទិសលស្វល ក “ទីណ្ឋមាន្ទុកាលំបាក ទីលនាះមាន្កាកបាទ
ម្កហរករពុជា” “ររួកមាល ងំគាន លៃីរបរីនុ្សសធរ៌” “វបបធរ៌ស្ចករសំ្លកចាប់លផ្តីរពីខំុ្ “ររួគាន អនុ្វត្ត” “នថៃលន្ះនថៃ
ស្សែកគាម ន្លម្គាះថាន ក់ចរាចរណ៍្ គាម ន្លម្គាះអគគីភ័យ” “ការលលីកករពស់សុខភាពន្រសតី ទារក និ្ងកុមារ គ៉ឺជា
គន្លឹះៃ៏សំខាន់្កនុងការអភិវឌឍម្បកបលដ្ឋយចីរភាព” ។ 

សូរផ្កត លំផី្្ៃល់អាជ្ាធរ ម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ ពិលសសថាន ក់ៃឹកនាសំ្វខា អនុ្ស្វខា ម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់
ជាម្បចាតំារដ្ឋន្សភាពការណ៍្ស្ៃលបាន្លកីត្លៃងី ជាពិលសសករណី្លម្គាះរហន្តរាយ លម្គាះអាសន្ននិ្ង
ម្បធ្លន្សកតលិផ្សងៗ ស្ៃលម្បជាពលរៃារស់លៅតារសហគរន៍្រូលដ្ឋា ន្របស់ខលួន្ លៃីរបលី ល្ីយត្ប និ្ងលដ្ឋះ
ម្ស្វយឱយបាន្ទាន់្លពលលវោ ម្សបតារម្បធ្លន្បទស្ៃលបាន្លលីកលៃងី “កាកបាទម្កហរករពុជា មាន្
ម្គប់ទីកស្ន្លងសម្មាប់ម្គប់ៗគាន  រិន្ទុកន្រណ្ឋមាន ក់លចាល” ។ 

ជាថមីរតងលទៀត្ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ និ្ងសូរលកាត្សលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះ 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី ជាថាន ក់ៃឹកនា ំរន្រន្តីរាជការ បុគគលិកម្គប់លំដ្ឋប់
ថាន ក់ទាងំអស់ របស់កាកបាទម្កហរករពុជា និ្ងស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងអស់ពីកមាល ងំ
កាយចិត្ត កនុងស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់នន្កិចចការរនុ្សសធរ៌ និ្ងសូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ
ចំលពាះ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី សបបុរសជន្ លភ្ៀវជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ 
ស្ៃលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង និ្ងចូលររួកនុងអងគរិទទីញ ៃ៏អធិកអធរនាលពលលន្ះ ជាពិលសសចំលពាះការចូល       
ររួចំស្ណ្ក ស្ចករសំ្លកថវកិាផ្កទ ល់ខលួន្ ជាម្បលោជន៍្សម្មាប់ម្ទម្ទង់សករមភាពរនុ្សសធរ៌។ 
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 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី លភ្ៀវ
កិត្តិយសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ និ្ងសមាជិក សមាជិកា នន្អងគរិទទីញនាលពលលន្ះសូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ
៤ ម្បការ គ៉ឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៣៧. រធិីសលំណ្ះសណំាលជាម្យួតណំាងអាចារយ-អាចារនិីទូទាងំ
ព្បលទស 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន  
ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនត ី

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច តំណាងដ្៏
ខពង់ខពសស់លម្តចអគគហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន មសន 

នាយករដ្ាម្ន្តនតី ននព្រះរាជាណាចព្កកម្ពុជា មលែងកនងុរិធីសលំណ្ះសណំាល 
ជាម្ួយតំណាងអាចារយ-អាចារនិីម្ករីទូទាងំព្បលទសចំនួន១០០០នាក់  

ស្វលសន្និសីទចតុ្រមុខ រាជធ្លនី្ភនំលពញ  
នថៃទី២០ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី ឯកឧត្តរឧលទទស្វចារយ 
លោកឧលទទស្វចារយ អាចារយ-អាចារនីិ្ លភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ ជាទីលរម្តី្ ! 

 នថៃលន្ះខំុ្ពិត្ជាមាន្កិត្តិយស និ្ងកតីលស្វរន្សសរកីរាយឥត្ឧបមា ស្ៃលទទួលបាន្ការអនុ្ញ្ញា ត្ ៃ៏
ខពង់ខពសពី់ សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ឲ្យខំុ្
ចូលររួកនុងពិធីសំលណ្ះសំណ្ឋលជារួយតំ្ណ្ឋងអាចារយ-អាចារនីិ្ រកពីរាជធ្លនី្ លខត្តទូទាងំម្បលទសទាងំ
១០០០រូប ស្ៃលម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនាបាន្លរៀបចំលៃងីនាលពលលន្ះ។ 
 ជារួយគាន លន្ះ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ចំលពាះឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោកឧកញា៉ា  អស់
លោក លោកម្សី ឯកឧត្តរឧលទទស្វចារយ ឧលទទស្វចារយ អាចារយ-អាចារនីិ្ ស្ៃលបាន្ល ល្ៀត្លពលលវោៃ៏មាន្
ត្នរលអលញ្ជ ីញរកចូលររួជាកិត្តិយសនាឱកាសលន្ះ ស្ៃលញុាងំឲ្យពិធីទាងំរូលម្បម្ពឹត្តលៅកាន់្ស្ត្មាន្ភាព
អធិកអធរស្ថរលទៀត្។ ពិធីសំលណ្ះសំណ្ឋលលន្ះជាពិធីៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន្់រួយ ស្ៃលបាន្ផ្តល់ឱកាស
សម្មាប់អងគពិធីទាងំរូល ជាពិលសស អាចារយ-អាចារនីិ្បាន្ជួបម្បាម្ស័យទាក់ទងគាន  រាប់អាន្គាន កាន់្ស្ត្ជិត្
សនិទធ ពិភាកា ផ្កល ស់បតូរទសសន្ៈ គំនិ្ត្ លោបល់ ស្ចករសំ្លកបទពិលស្វធន៍្លែៗ  លៃីរបរីរួចំស្ណ្កលលីកសទួយ
ម្បនពណី្ ទំលន្ៀរទមាល ប់ វបបធរ៌ និ្ងអរយិធរ៌ៃ៏លែផូ្រផ្ង់របស់ជាតិ្លយងី ស្ៃលលយងីទាងំអស់គាន ចាត់្ទុកថា 
រិន្ស្រន្ម្តឹ្រស្ត្ជាកតាត  ឬជាមាគ៌ាៃ៏សំខាន់្សម្មាប់ររួចំស្ណ្កនាលំៅរកវបុិលភាពសងគរ លសៃាកិចចប៉ាុលណ្ឋណ ះ
លទ ប៉ាុស្ន្តស្ថរទាងំជួយពម្ងឹងវបបធរ៌សន្តិភាព និ្ងការរកាបាន្នូ្វភាពសុខស្វន្ត សុភរងគល និ្ងសុខៃុរររនា
សម្មាប់ម្បលទសជាតិ្លយងីទាងំរូលផ្ងស្ៃរ។ 
 ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្សូរការលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា ក៏
ៃូចជាម្កសួង-ស្វា ប័ន្ និ្ងអងគភាពពាក់ព័ន្ធនានា ស្ៃលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់កនុង      
ការលលីកសទួយវសិ័យស្វសនា វបបធរ៌ អរយិធរ៌ និ្ងម្បនពណី្ទំលន្ៀរទមាល ប់ជាតិ្ តាររយៈការលបីកវគគ       
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បណ្តុ ះបណ្ឋត លសតីពីតួ្នាទី ភារកិចច និ្ងម្ករសីលធរ៌អាចារយស្ខមរ រហូត្ទទួលបាន្លទធផ្លៃ៏ម្ត្ចះម្ត្ចង់ 
និ្ងគួរជាទីលមាទន្ៈ ៃូចលពលលន្ះ។ 
 ជាក់ស្សតងតាររយៈរបាយការណ៍្របស់ ឯកឧត្តរ ហុរឹ ស្្រ លទសរៃារន្រន្តី រៃារន្រន្តីម្កសួងធរមការ 
និ្ងស្វសនាស្ៃលបាន្លលីកលៃងីរចួរកលហយីពីសរិទធផ្លនានា ស្ៃលម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា 
សលម្រចបាន្កនុងរយៈកាលកន្លងរក តាររយៈការខិត្ខំលគៀងគរធន្ធ្លន្ តារម្គប់រូបភាពលៃីរបលីបីកវគគ       
បណ្តុ ះបណ្ឋត ល និ្ងត្ម្រង់ទិសតួ្នាទី អាចារយស្ខមរបាន្ជាបន្តបនាទ ប់។ រកទល់នឹ្ងលពលលន្ះ ម្កសួងបាន្
លបីកវគគបណ្តុ ះបណ្ឋត ល សតីពីតួ្នាទី ភារកិចច និ្ងម្ករសីលធរ៌អាចារយស្ខមរបាន្ចំនួ្ន្រហូត្ៃល់ ៣៤ វគគ និ្ង
មាន្សិកាា ការជាអាចារយ-អាចារនីិ្ រកពីម្គប់រាជធ្លនី្/លខត្ត ទូទាងំម្បលទសមាន្ចំនួ្ន្ ១០,៤៩៩ រូបចូល
រកសិការចួរកលហយី។ សរិទធផ្លលន្ះ គ៉ឺពិត្ជាបាន្លកីត្លៃងី លដ្ឋយស្វស្ត្លយងីទាងំអស់គាន  ពិលសសគ៉ឺ     
រាជរដ្ឋា ភិបាលនន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយសលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជាហ ុន មសន 
ស្ៃលជានិ្ចចកាលសលរតចស្ត្ងបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ និ្ងខិត្ខំរះិរកម្គប់រលធាបាយ លៃីរបធី្លនាៃល់          
ការអភិរកស និ្ងអភិវឌឍន៍្នូ្វររត្ក វបបធរ៌ជាតិ្ និ្ងស្វសនារបស់លយងីឲ្យបាន្គង់វងស និ្ងរុងលរឿង។ 
 
អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្ ! 
 ជាការពិត្ណ្ឋស់ថា ម្បនពណី្វបបធរ៌ស្ខមរ ជាររត្កៃ៏មាន្ត្នរលរិន្អាចកាត់្នថលបាន្ ស្ៃលបុពវបុរស
របស់លយងីបាន្បន្សល់ទុកៃល់កូន្លៅជំនាន់្លម្កាយ តាងំពីយូរលង់ណ្ឋស់រកលហយី។ ម្បនពណី្លន្ះបងាប់
លដ្ឋយម្ពហមវោិរធរ៌ ៤ គ៉ឺ លរតាត  ករុណ្ឋ រុទិតា និ្ងឧលបកាា  និ្ងម្បកបលដ្ឋយនម្ត្កូៃធរ៌ គ៉ឺ សចចៈ ខន្តី និ្ង
កត្តញ្ាូ ម្ពរទាងំបងាា ញពីភាពបរសុិទធ ភាពសនិទធស្វន ល និ្ងរាក់ទាក់លៃីរបរីស់លៅម្បកបលដ្ឋយស្វរគគីធរ៌
ម្គប់កាលៈលទសៈ។ លដ្ឋយលហតុ្លន្ះលហយីលទីបស្វសនា វបបធរ៌ ម្បនពណី្ស្ខមរមាន្រសមីភល៉ឺចិញ្ញច ចចិស្ញ្ចង
តាងំពីសរ័យរោន្គរ ស្ៃលជាម្បភព នន្ការកលកីត្អារយធរ៌របស់ស្ខមរលយងី។ 
 អារយធរ៌ៃ៏រុងលរឿងលន្ះ បាន្រកីចលម្រីន្ជាបន្តបនាទ ប់រក រហូត្ម្តូ្វបាន្បញ្ច ប់លៅវញិកនុងរបបករពុជា
ម្បជាធិបលត្យយ ស្ៃលម្គប់ម្គងលដ្ឋយបន្ប៉ាុល ពត្ អស់រយៈលពល ៣ឆ្ន  ំ ៨ស្ខ និ្ង២០នថៃ។ កនុងសរ័យ
កាលៃ៏ស្សន្លស្វកសលម្ងងលន្ះ លហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធរបស់ជាតិ្លលីម្គប់វសិ័យម្តូ្វបាន្បំផ្លិចបំផ្កល ញលសទីរគាម ន្
សល់ ធន្ធ្លន្រនុ្សស ក៏ម្តូ្វបាន្សមាល ប់រងាគ លរាប់ទាងំម្ពះសងឃ បញ្ាវន្ត ម្បជាពលរៃាម្គប់វយ័ និ្ងតាជី
ោយជីផ្ងស្ៃរ។ ចំលពាះវសិ័យម្ពះពុទធស្វសនា ក៏ម្តូ្វបាន្ជាន់្ឈល ី កនុងលនាះម្ពះសងឃម្តូ្វបាន្ចាប់ផ្សកឹ 
និ្ងបងាំឲ្យលធវីការជាទរៃន់្ វត្តអារារម្តូ្វបាន្បំផ្កល ញ គរពីរធរ៌ កបួន្ត្ម្មា និ្ងការម្បតិ្បត្តិស្វសនា ម្បនពណី្ 
ទំលន្ៀរទមាល ប់ក៏ម្តូ្វបាន្បំបិទសិទធិទាងំម្សុង។ លម្កាយពីម្តូ្វបាន្រលំដ្ឋះលចញពីរបបម្បល័យពូជស្វសន្៍      
ប៉ាុល ពត្ លៅទីនថៃ៧ ស្ខរករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩ លទីបម្បលទសជាតិ្ទទួលបាន្សិទធិលសរភីាព និ្ងការកស្វង
ម្បលទសស្វជាថមី លហយីវសិ័យស្វសនា ស្ៃលកនុងលនាះមាន្ម្ពះពុទធស្វសនាផ្ងស្ៃរម្តូ្វបាន្ស្វត រលៃងីវញិ
ជាថមី។ លទាះជាស្វសនា ម្បនពណី្ ទំលន្ៀរទមាល ប់បាន្រស់រាន្មាន្ជីវតិ្លៃងីវញិក៏ពិត្ស្រន្ ស្ត្អនកម្បាជ្ 
បណ្ឌិ ត្ កវ ី ស្ៃលជាធន្ធ្លន្ៃ៏សំខាន់្របស់ជាតិ្ម្តូ្វស្វល ប់បាត់្បង់ជីវតិ្អស់ជាលម្ចីន្នាក់កនុងរបបម្បល័យ
ពូជស្វសន្៍ប៉ាុល ពត្។ ពិធីករមរួយចំនួ្ន្ម្តូ្វបាន្លរៀបចំកលកីត្លៃងីវញិ ប៉ាុស្ន្តលៅពំុទាន់្មាន្ការម្សុះម្សួល 
និ្ងឯកភាពគាន លៅលៃយីលទ លម្ពាះកបួន្ចាប់ម្តូ្វបាន្បំផ្លិចបំផ្កល ញ។ ពិធីលៅកស្ន្លងរួយចំនួ្ន្ម្តូ្វបាន្លរៀបចំ
ត្ៗគាន  តាររយៈការលចះចា ំឬ យល់លឃញីស្ត្ប៉ាុលណ្ឋណ ះ ស្ៃលជាលហតុ្លធវីឲ្យការម្បារពធពិធីទាងំលនាះលៅមាន្
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ការភាន់្ម្ចៃ ំ និ្ងរិន្ចាស់ោស់ស្ៃលត្ម្រូវឲ្យមាន្ការស្កត្ម្រូវ និ្ងការត្ម្រង់ទិសតាររយៈការលបីកវគគ      
បណ្តុ ះបណ្ឋត លសតីពីតួ្នាទី ភារកិចច និ្ងម្ករសីលធរ៌អាចារយស្ខមរ លៃីរបឲី្យការលរៀបចំពិធីរងគល និ្ងពិធី
បុណ្យលផ្សងៗឱយមាន្ឯកភាពគាន  អនុ្លោរតារកបួន្ត្ម្មាពីបុរាណ្ និ្ងឯកស្វរស្ៃលលៅលសសសល់ លៃីរបី
ឲ្យការម្បារពធពិធីរងគល និ្ងពិធីបុណ្យលផ្សងៗលនាះ រលំលចលចញនូ្វអត្តសញ្ញា ណ្របស់ជាតិ្លយងីោ៉ា ងពិត្
ម្បាកៃលៃងីវញិ។ 
 លដ្ឋយស្វរម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ជាម្បលទសរួយស្ៃលមាន្ស្វសនា វបបធរ៌ អរយិធរ៌ និ្ង
ម្បនពណី្ទំលន្ៀរទមាល ប់សរបូរស្បប និ្ងមាន្ម្បជាជន្ ជាជន្ជាតិ្រួយមាន្វយ័ចំណ្ឋស់យូរលង់ណ្ឋស់រក
លហយី លៅកនុងតំ្បន់្អាសុីអាលគនយ ៍ លហតុ្លន្ះ រាល់សករមភាពទាងំឡាយកនុងការម្បារពធកិចចតារលំអាន្
ម្បនពណី្ ទំលន្ៀរទមាល ប់ស្ខមរ ពិត្ជាមាន្ស្បបបទលម្ចីន្ និ្ងបងាប់លដ្ឋយអត្ាន័្យោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ។ លលីសពី
លន្ះ ពិធីករមនី្រួយៗ លម្ចីន្មាន្បញ្ចូ លសីលវធីិអប់រ ំម្បកបលដ្ឋយទសសន្វជិាជ ម្ជាលលម្ៅណ្ឋស់។ ជាក់ស្សតង 
រាល់ពិធីបុណ្យតារស្បបម្ពះពុទធស្វសនាកតី ស្បបជាទំលន្ៀរទមាល ប់បុរាណ្ឋចារយកតី ចាបំាច់ទារទារឲ្យមាន្អនក
លចះៃឹងជួយៃឹកនាសំ្វធ្លរណ្ជន្ឱយអនុ្វត្តម្តឹ្រម្តូ្វ មាន្លគាលឯកភាពរួយ។ រឯីអនកលចះៃឹងលនាះឯង 
ស្ៃលលយងីស្ត្ងលៅថា “ អាចារយ ”។ អាចារយជាអនកៃឹកនាពិំធីករម ជាអនកបងាា ត់្បលម្ងៀន្ ជាអនកពន្យល់
បងាា ញ ជាបុគគលស្ៃលគួរលគារពបូជា និ្ងមាន្ចំលណ្ះៃឹង និ្ងបទពិលស្វធន៍្ខពស់ ចាស់ោស់ ទាងំស្ផ្នកពុទធ
ចម្ក និ្ងអាណ្ឋចម្ក។ កនុងស្វម រតី្លន្ះ អាចារយ-អាចារនីិ្ កនុងនារជាអនកៃឹកនាពិំធីករមលផ្សងៗម្តូ្វលធវីោ៉ា ង
ណ្ឋឲ្យបាន្ម្តឹ្រម្តូ្វ តារកបួន្ចាប់ពីបុរាណ្ ស្ៃលៃូន្តាលយងីបាន្បន្សល់ទុកឱយ លហយីការអនុ្វត្តលនាះ
លទៀត្លស្វត្ម្តូ្វម្សបគាន ពីតំ្បន់្រួយ លៅតំ្បន់្រួយ លជៀសវាងមាន្ភាពផ្ទុយគាន  នាឲំ្យលកីត្មាន្ជាទំនាស់កនុង
ការម្បារពធពិធី ស្ៃលបណ្ឋត លរកពីការអនុ្វត្តខុសពីកបួន្ចាប់ពីបុរាណ្ និ្ងលធវីឲ្យមាន្ការចរលងខុសត្ៗគាន
បន្តលទៀត្។ 
 
អងគពីធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 
 បុពវបុរសលយងីបាន្បន្សល់ទុកឲ្យលយងីនូ្វររត្កៃ៏មាន្ត្នរលជាលម្ចីន្ ជំលន្ឿស្វសនា វបបធរ៌ និ្ង
ម្បនពណី្ ទំលន្ៀរទមាល ប់ស្ៃលលធវីឲ្យពិភពលោកមាន្ការលសៃីចសរលសីរ និ្ងទទួលស្វគ ល់ស្វន នៃរបស់ស្ខមរ។ 
ៃូលចនះ ការអនុ្វត្តពិធីករមលផ្សងៗលដ្ឋយមាន្ការខុស គ្ងផ្ទុយពីកបួន្ចាប់ពីបុរាណ្ គ៉ឺជាការលធវីឲ្យបាត់្បង់នូ្វ
ត្នរល និ្ងអត្តសញ្ញា ណ្របស់ជាតិ្ខលួន្។  
 ៃូលចនះខំុ្សូរលសនីលោកអាចារយទាងំអស់ម្តូ្វខិត្ខំលរៀន្សូម្ត្នូ្វគរពីរ កបួន្ចាប់ឲ្យបាន្លម្ៅម្ជះបស្ន្ារ
លទៀត្ លៃីរបអីនុ្វត្តឱយបាម្តឹ្រម្តូ្វលៅតារកបួន្ចាប់ពីបុរាណ្របស់លយងី និ្ងលៃីរបរីរួចំស្ណ្កស្ថរកា និ្ង
លលីកករពស់អត្តសញ្ញា ណ្របស់ជាតិ្លយងី ឲ្យបាន្គង់វងស។ 
 កនុងស្វម រតី្លន្ះស្ៃរ កនុងនារជាពុទធបរសិ័ទរួយរូប និ្ងកនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា លៃីរបចូីលររួ
លលីកករពស់ពម្ងឹងការម្បតិ្បត្តិនូ្វជំលន្ឿស្វសនា កិចចម្បតិ្បត្តិតារលំអាន្ម្បនពណី្ ទំលន្ៀរទមាល ប់ស្ខមរលយងី 
ឲ្យបាន្គត់្រត់្ ពូន្ផ្តុ ំកមាល ងំអាចារយ-អាចារនីិ្ លលីកសទួយត្នរលវបបធរ៌ ម្បនពណី្ស្វសនាជាតិ្លយងីឲ្យលៅ
គង់វងសសាិត្លសារ ខំុ្សូរផ្តល់ជូន្អនុ្ស្វសន្៍រួយចំនួ្ន្ៃូចត្លៅ៖ 
 ១-ម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនាម្តូ្វ៖ 
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 -បន្តម្ស្វវម្ជាវ ចងម្កង និ្ងលបាះពុរពឯកស្វរនានាស្ៃលទាក់ទងនឹ្ងស្វសនា ជាពិលសសពិធីករម
នានាលៃីរបទុីកលធវីជាឯកស្វរលោង។ 
 -លបីកវគគបណ្តុ ះបណ្ឋត លតួ្នាទី ភារកិចច និ្ងម្ករសីលធរ៌អាចារយស្ខមរៃល់អាចារយ-អាចារនីិ្ លៃីរបី
បំលពញត្ម្រូវការរបស់ម្បជាពុទធបរសិ័ទលៅទូទាងំម្បលទស។ 
 ២-អាចារយ-អាចារនីិ្ស្ខមរទាងំអស់ ម្តូ្វ៖ 
 -ររួសហការជារួយគណ្ៈសងឃម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់បំលពញភារកិចចឲ្យបាន្លែតារម្ករសីលធរ៌ និ្ង
លិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តិស្ៃលមាន្ម្ស្វប់ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កៃល់ការម្ទម្ទង់ម្ពះពុទធស្វសនា និ្ងការអភិវឌឍ
សងគរជាតិ្របស់លយងី ចូលររួទប់ស្វា ត់្នូ្វរាល់សករមភាពនានាតាររូបភាពយកស្វសនាលធវីអាជីវករម ស្ៃល
បណ្ឋត លឲ្យមាន្វបិត្តិស្វសនា។ 
 -មាន្ស្វរគគីភាពលែជារួយពុទធបរសិ័ទ គណ្ៈសងឃ និ្ងអាជ្ាធរម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ លហយីម្បកាន់្
ខាជ ប់នូ្វម្ករសីលធរ៌របស់ខលួន្ បំលពញភារកិចចលៃីរបបីលម្រីពុទធបរសិ័ទម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ រកាបាន្នូ្វម្បនពណី្ 
វបបធរ៌ៃ៏លែផូ្រផ្ង់របស់ស្ខមរលយងី ររួចំស្ណ្កអប់រ ំ លៃីរបលុីបបំបាត់្ការលម្បីម្បាស់លម្គឿងលញៀន្ អំលពីហងឹា
កនុងម្គួស្វរ វបិត្តិកនុងសងគរលដ្ឋយស្វរលរលរាគលអៃស៍ ជំង៉ឺលអៃស៍ ឲ្យយល់ៃឹងពីការស្ថរកាទារកកនុងនផ្ទ លចះ
ចិញ្ច ឹរបីបាច់ស្ថរកា និ្ងអប់រកូំន្ ម្ពរទាងំលចះលគារពចាប់ចរាចរណ៍្ជាលៃីរ។ 
 -ពម្ងឹងការស្ថរកាឲ្យបាន្នូ្វម្ករសីលធរ៌អាចារយស្ខមរ លដ្ឋយរកាឲ្យបាន្នូ្វភាពនថលថនូរកនុងតួ្នាទីជា
អាចារយរបស់ខលួន្ និ្ងម្តូ្វមាន្ការឈាល សនវកនុងការរកនី្តិ្វធីិលដ្ឋះម្ស្វយ សម្របសម្រួលម្គប់ត្ម្រូវការរបស់
បរសិ័ទម្គប់រជឈដ្ឋា ន្។ 
 -ម្តូ្វបន្តពម្ងីកចំលណ្ះៃឹងរបស់ខលួន្ ខិត្ខំម្ស្វវម្ជាវគរពីរៃីការ កបួន្ រលបៀបរងគល និ្ងពិធីបុណ្យ
លផ្សងៗបស្ន្ារលទៀត្លៃីរបរីរួចំស្ណ្កកនុងការកស្វងឯកស្វរលគាលរបស់ម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនាឲ្យកាន់្
ស្ត្មាន្រូលដ្ឋា ន្ចាស់ោស់។ 
 -ម្តូ្វមាន្ការទទួលខុសម្តូ្វនិ្ងរកាបាន្នូ្វគុណ្ធរ៌ខពស់ លជៀសវាងការម្បម្ពឹត្តខុស គ្ង ម្បកាន់្បកស
ពួក និ្នាន ការន្លោបាយលរសីលអីងវណ្ណៈ ស្ៃលលធវីឲ្យប៉ាះពាល់ៃល់លសចកតីនថលថនូរ របស់អាចារយ-អាចារនីិ្ស្ខមរ។ 
 -ខិត្ខំររួចំស្ណ្កអនុ្វត្តករមវធីិន្លោបាយ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលទាក់ទងលៅនឹ្ងវសិ័យស្វសនា 
ម្បនពណី្ទំលន្ៀរទមាល ប់ និ្ងស្សវងយល់ពីការវវិឌឍរកីចលម្រីន្របស់សងគរជាតិ្ លហយីយកលៅអប់រ ំផ្សពវផ្ាយ
បន្តៃល់ពុទធបរសិ័ទលៅម្គប់រជឈដ្ឋា ន្ទូទាងំម្បលទស។ 
 -ម្បកាន់្ឲ្យបាន្ខាជ ប់ខជួន្នូ្វសបបុរសធរ៌ទាងំ ៧ ោ៉ា ងរបស់អាចារយ និ្ងម្ករសីលធរ៌ ស្ៃលបាន្
សិកាល វ្ងយល់កន្លងរក លៃីរបឲី្យសកតិសរជាម្ពឹទាធ ចារយ ស្ៃលមាន្បទពិលស្វធន៍្ និ្ងចំលណ្ះៃឹងម្បចាភូំរិ 
ឃុ ំម្សុក ម្កុង លខត្ត រាជធ្លនី្ និ្ងតំ្បន់្។ 
 -ម្តូ្វបំលពញតួ្នាទីឲ្យបាន្លែម្បលសីរ សកតិសរជាអនកៃឹកនាកិំចចពិធី អនកបងាា ត់្បលម្ងៀន្អនកពន្យល់
បងាា ញ និ្ងជាបុគគលស្ៃលគួរលគារព និ្ងចូលររួកនុងការស្ថរកានូ្វលករ ត ិ៍ររត្កវបបធរ៌ម្ពះពុទធស្វសនា និ្ង
ម្បនពណី្ទំលន្ៀរទមាល ប់ស្ខមរ ឲ្យបាន្សាិត្លសារគង់វងស លៃីរបរីរួចំស្ណ្កលលីកសទួយវសិ័យម្ពះពុទធ-ស្វសនាឲ្យ
បាន្ថាុ ំលថាីងរុងលរឿង។ 
 រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ជាថមីរតងលទៀត្ជូន្ចំលពាះថាន ក់ៃឹកនា ំរន្រន្តីរាជការ បុគគលិក នន្
ម្កសួងធរមការនិ្ងស្វសនា ម្គូឧលទទស្វចារយ ម្ពរទាងំម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង
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អស់កមាល ងំកាយចិត្តជួយឧបត្ារោគាមំ្ទ កនុងការលលីកសទួយការអភិវឌឍធន្ធ្លន្អាចារយ កនុងទិសលៅម្ទម្ទង់ វសិ័យ
វបបធរ៌ និ្ងម្បនពណី្ទំលន្ៀរទមាល ប់ស្ខមរ សម្មាប់ការររួចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍជាតិ្ ជារួយរាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី 
លោកម្គូឧលទទស្វចារយ អាចារយ-អាចារនីិ្ទាងំអស់ សូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំ៤ ម្បការគ៉ឺ អាយុ វណ្ណៈ        
សុខៈ និ្ងពលៈកំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
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៣៨. ពធិីប្រណាំងទូកល ើកទី៨ លៅលខតតសាេ យលរៀង 
 

សនុ្ទរកថា 
លោកជាំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត ម ៉ែន្ សាំអន្ 

ឧរនាយករដ្ឋ ន្រន្តី រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចច 

កនងុពិធីប្រណាំងទូកល ើកទី៨  
ធៅទធនលវវ ៉ាធគ្ន ក្កុងាវ យធរៀង ធខត្ដាវ យធរៀង 
(ស្វវ យលរៀង, នថៃទី២៨ ស្ខតុ្ោ ឆ្ន ២ំ០១៨) 

8 
 

- ធោកជំទវ ៃួង វណ្ឋណ  អនកតំ្ណ្ឋងរាន្រសតរណ្ឌ លស្វវ យលរៀង 
- លោកជំទាវ ឈុន្ ស្វររឹ អនកតំ្ណ្ឋងរាន្រសតរណ្ឌ លស្វវ យលរៀង  
- ឯកឧត្តរ ជំុ ោត្ ម្បធ្លន្ម្កុរម្បឹកាលខត្តស្វវ យលរៀង   
- ឯកឧត្តរ ស្រ៉ាន្ វបុិល  អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្តស្វវ យលរៀង 
- ឯកឧត្ដម ធោកជំទវ ធោកឧកញ៉ា  អនកឧកញា៉ា  ធោក ធោកក្សើ  
 ធភាៀវកិត្ដិយសជាតិ្-អនដរជាតិ្ 
- ធោក ធោកក្សើ ក្បធានមនទើរ-អងគភា នានា មន្ដនដើរាជការ កងកមាល ងំក្បដាប់ោវុ្ 
- បងបអូនក្បជា លរដា និងកើឡាករទូកទងំអស់ជាទើធមក្ត្ើ !  

 វថ្ៃធនេះ កនុងនាមរាជរដាា ភិបាល និងកនុងនាមខលួនខាុ ំផ្ទទ ល់ ខាុ ំមានកតីធាមនសសរ ើករាយ ធដាយបានមក
ចូលរមួកនុង ិ ើ្ក្បោងំទូកធៅទធនលវវ ៉ាធគ្ន ក្កុងាវ យធរៀង ធខត្តាវ យធរៀង នាឱកាសៃ៏សបាយរកីរាយលន្ះ 
ធដើមបើអបអរាទរក្ េះរាជ ិ ើ្បុណ្យអំុទូក បផ្ណ្ដ ត្ក្បទើប និងសំ េះក្ េះផ្ខ អកអំបុក ស្ៃលនឹ្ងម្បារពធលធវីនថៃ
ទី១០-១១-១២ ស្ខវចិឆិកា ខាងរុខលន្ះ ស្ៃលជាបុណ្យក្បវ ណ្ើ ជាតិ្របស់ក្បជាជនផ្ខមរ ផ្ដលមានតាងំ ើ
យូរលង់មកធហើយ។    

ពិធីបុណ្យអំុទូកមាន្តាងំពីបុរាណ្កាល ៃ៏យូរលង់ណ្ឋស់រកលហយី ៃូចមាន្ស្ចងកនុងឯកស្វរ
របស់ម្បវត្ដិវទូិបរលទស ក៏ៃូចជាតារសិោចារកឹ នន្ម្បាងគម្បាស្វទអងគរ។ លោងតារលសៀវលៅ ជ័យវរ មន័្ទី៧ 
របស់វទិាស្វា ន្ពុទធស្វសន្បណ្ឌិ ត្យបាន្ឱយៃឹងថា៖ លៅសរ័យអងគរនាសត្វត្សទី១២ ម្បលទសករពុជាមាន្
លសចកដីសុខលកសរកាន្ដ រុងលរឿងណ្ឋស់ លដ្ឋយម្ពះបាទជ័យវរ មន័្ទី៧ បាន្ម្គងរាជម្បកបលដ្ឋយឬទធិ៍អំណ្ឋច 
និ្ងម្បាជ្ាញាណ្។ លពលរួយលនាះ ម្ពះអងគបាន្លចញលធវីសឹកសន្រងាគ រលដ្ឋយលម្បីកងទ័ពលជីងទឹក បន្រងាា បកង
ទ័ពចារលដ្ឋយកងទ័ពទូក លៃីរបរីលំដ្ឋះម្កុងករពុជាឱយរចួផុ្ត្លចញពីការហ ុ៊ុំព័ទធរបស់សម្តូ្វ។ លៃីរបរីលំឹកលជាគ
ជ័យលន្ះ ម្បជាពលរៃាបាន្ម្បារពវពិធីម្បណ្ឋងំទូកលៃីរបអីបអរស្វរទរលជាគជ័យលនាះ។ លហតុ្លន្ះលហយី
លទីបម្បលទសករពុជា លយងីម្បារពធលធវីពិធីបុណ្យអំុទូកលន្ះលរៀងរហូត្រក។ ម្ពឹត្ដិការណ៍្លនាះម្តូ្វបាន្ឆ្ល ក់លៅ
លលីជញ្ញជ ងំម្បាស្វទបាយន័្ និ្ងម្បាស្វទបនាទ យឆ្ម រ ជាតឹ្កតាង។ 
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ទន្ទឹរនឹ្ងការបកម្ស្វយខាងលលី លៅមាន្ការអះអាងរួយស្បបលទៀត្ តារឯកស្វរខលះថា ពិធីបុណ្យ
អំុទូក បស្ណ្ដ ត្ម្បទីប និ្ងសំពះម្ពះស្ខ អកអំបុកមាន្ជាប់ទាក់ទងលៅនឹ្ងម្បវត្តិសរយុទធិ នន្កមាល ងំកងទ័ព
លជីងទឹករបស់ស្ខមរ កនុងបុពវហតុ្លម្ត្ៀរការពារមាតុ្ភូរិ ការពារលសចកដីសុខលកសរកាន្តជូន្ម្បជាពលរៃា និ្ង
ការរលំឹកនឹ្កគុណ្ម្ពះរត្ន្ម្ត័្យ សស្រដងរលនាសលញ្ចត្នាៃឹងគុណ្ទលន្លលរគងគ និ្ងទលន្លស្វបស្ៃលបាន្ផ្ដល់
ៃីៃ៏ជីជាតិ្ោ៉ា ងសំខាន់្បលម្រីវសិ័យកសិករម។ ពិធីបុណ្យលន្ះលគស្ត្ងស្ត្ម្បារពធលធវីលៃងីអស់លថរលវោ ៣នថៃ គ៉ឺ
នថៃទី១៤លកីត្ ១៥លកីត្ និ្ងនថៃ១លរាច ស្ខកកដិក លៅតារៃងទលន្លស្វប។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 

លម្ការការៃឹកនាៃ៏ំបិុន្ម្បសពវ របស់រាជរដាា ភិបាលករពុជា ផ្ដលមានសធមដចអគគមហាធសនាបត្ើធត្
ធជា ហ ុន្ មសន្ ជានាយករដាមន្ដនដើ នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ម្បលទសលយងីបាន្ទទួលសុខសន្ដិភាព
លពញបរបូិរណ៍្ និ្ងមាន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រ ើកចធក្មើនឈានធ ើងធលើក្គប់វសិ័យ ចំស្ណ្កជីវភាពរស់លៅរបស់
ម្បជាជន្ទូទាងំម្បលទសកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរលៃងី និ្ងមាន្សុភរងគល និ្ងមាន្សិទធិលសរភីាពលពញលលញកនុង
ការម្បារពធពិធីបុណ្យជាតិ្ ម្បនពណី្ និ្ងបុណ្យស្វសនាលផ្សងៗោ៉ា ងសបាយរកីរាយ។  

ជាក់ផ្សតង ធខត្តាវ យធរៀងលយងីនថៃលន្ះបានធរៀបចំ ិ ើ្ក្បោងំទូកក្បវ ណ្ើ ខាន ត្អនតរជាតិ្ និង
ទូកកាត របើសនលឹកធៅទធនលនវ ៉ាធគ្ន ក្កុងាវ យធរៀង ផ្ដល ើមុនមកលយងី ំុផ្ដលមានស្បបធនេះធទ។ ផ្ត្សម័យ
បចចុបបននធនេះ ម្ពឹត្ដិការណ៍្ៃ៏សបាយរកីរាយបាន្លកីត្មាន្លៃងី លៃីរបបីងាបរោិកាសសបាយរកីរាយ ជូន្
ម្បជាពលរៃាលយងី។ 

ខំុ្សូររលំឹកបន្តិចថា ការក្បោងំទូកធនេះគឺជាការបនដមរត្កនន្ការផ្តួចលផ្តីរគំនិ្ត្របស់ឯកឧត្ដម
នាយឧត្តមធសនើយ ៍ហុក  ងឌ្ើ អត្ើត្អគគសនងការនគរបាលជាតិ្  លដ្ឋយគាត់្លឃញីថាលៅទីររួលខត្តស្វវ យ
លរៀងមាន្ទលន្លនវ ៉ាកូស្ៃលមាន្អំលណ្ឋយផ្ល ៃល់ការម្បណ្ឋងំទូក ៃូលចនះគាត់្ចង់ឱយមាន្ការក្បោងំទូកធៅ
ធខត្តាវ យធរៀង ចប់តាងំ ើឆ្ន ២ំ០០៨មក។  

បចចុបបន្ន ពិធីលន្ះម្តូ្វបាន្លរៀបចំលៃងីជាបន្តបនាទ ប់លរៀងរាល់ឆ្ន  ំ លដ្ឋយមាន្ការផ្តួចធផ្តើម និ្ង           
ការឧបត្ថមភ ើឯកឧត្ដមនាយឧត្ដមធសនើយ ៍ធៅ សុខា អគគធមបញ្ហជ ការរងកងធយ្ លធខមរភូមិនទ និងជា
ធមបញ្ហជ ការកងរាជោវុ្ហត្ថធលើវផ្ទក្បធទស ររួជារួយឯកឧត្តម អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ត          
ឯកឧត្តរ ធោកជំទវ ធោក ធោកក្សើ ក្កុមការង្ហរគណ្ៈកមាម ្ិការកោត ល គណ្បកសក្បជាជនកមពុជា
ចុេះជួយធខត្តាវ យធរៀង ធដើមបើបងាបរយិកាសសបាយរ ើករាយ ជូនក្បជា លរដាបានទសសនាកមានត និង
បង្ហា ញឱយធ ើញនូវការាមគគើភា  ឯកភា ដ៏រងឹមា ំនិងការរកាក្បវ ណ្ើ របស់ក្បជាជនផ្ខមរផ្ដលមានតាងំ
 ើយូរលង់មកធហើយ។  

ៃូលចនះ ការក្បោងំទូករបស់ធខត្ដាវ យធរៀង នាឱកាសធនេះគឺធដើមបើអបអរាទរក្ េះរាជ ិ ើ្បុណ្យ
អំុទូក បផ្ណ្ដ ត្ក្បទើប និងសំ េះក្ េះផ្ខ អកអំបុក ស្ៃលជាបុណ្យក្បវ ណ្ើ ជាតិ្ របស់ក្បជាជនផ្ខមរផ្ង និង
ធដើមបើបង្ហា ញ ើស្វម រតី្ាមគគើភា ដ៏រងឹមារំបស់ក្បជាជនលៅលខត្តលយងី និងបងាា ញអំ ើារៈសខំាន់ និង
អត្ថក្បធយជន៍ វននធយបាយធារាាន្ដសដ របស់រាជរដាា ភិបាលកមពុជា ស្ៃលបាន្បធក្មើឱយវសិ័យកសិករមផ្ង 
និ្ងបងាលកខណ្ៈដល់ការក្បោងំទូក បធងាើត្បរយិកាសសបាយរ ើករាយ ជូនបងបអូនក្បជា លរដាលយងី
លៅលខត្តលន្ះកំស្វន្តផ្ង។  
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អងគ ិ ើ្ទងំមូលជាទើធមក្ត្ើ  !  
កនុងឱកាសធនេះ ខាុ ំសូមផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្យ៉ា ងក្ជាលធក្ៅ ចំធពាេះឯកឧត្ដមនាយឧត្ដមធសនើយ ៍ ធៅ 

សុខា អគគធមបញ្ហជ ការរង កងធយ្ លធខមរភូមិនទ និងជាធមបញ្ហជ ការកងរាជោវុ្ហត្ថធលើវផ្ទក្បធទស 
ឯកឧត្តម ស្រ៉ាន្ វបុិល អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលលខត្ត ឯកឧត្ដម ឌ្ើ វជិាជ  និងធោកជំទវ ហ ុន្ មា៉ាណ្ឋ ផ្ដល
បានជួយឧបត្ថមភគ្នកំ្ទទងំាម រត្ើ សមាភ រៈ និងថ្វកិាដល់ការធរៀបចំ ិ ើ្ក្បោងំទូកនាឱកាសធនេះ និង
នាមំកនូវត្ន្រន្តីម្សុកស្ម្ស របស់អគគនាយកដ្ឋា ន្វទិយុ និ្ងទូរទសសន៍្បាយន័្ លៃីរបបីលងាីន្ភាពសបាយរកីរាយ
ឱយកាន់្ស្ត្មាន្ភាពអធិកអធរបស្ន្ារលទៀត្។ ទនទឹមធនេះ ខំុ្ក៏សូមផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្យ៉ា ងក្ជាលធក្ៅផ្ង
ផ្ដរចំធពាេះឯកឧត្ដម ធោកជំទវ សមាជិក សមាជិការដាសភា ក្ ឹទធសភា ឯកឧត្ដម ធោកជំទវ ធោក
ឧកញ៉ា  ធោក ធោកក្សើ ក្កុមការង្ហរគណ្ៈកមាម ្ិការកោដ លគណ្បកសក្បជាជនកមពុជា ចុេះជួយធខត្ដ
ាវ យធរៀង ក្ មទងំោជាា ្រផ្ដនដើក្គប់លំដាប់ថាន ក់ មនទើរ-អងគភា នានា សបបុរសជន និងគណ្ៈក្បតិ្ភូ វន
ាធារណ្រដាសងគមនិយមធវៀត្ោម ផ្ដលបានជួយឧបត្ថមភគ្នកំ្ទ និងអធញ្ជ ើញចូលរមួជាធភាៀវកិត្ដិយស កនុង
 ិ ើ្លន្ះនិ្ងធ វ្ើឱយ ិ ើ្ធនេះបានក្បក្ ឹត្ដធៅធក្កាមបរយិកាសសបាយរ ើករាយ និងមានភា អ្ិកអ្ម។ 

ជាចុងធក្កាយ ខាុ ំសូមអបអរាទរចំធពាេះកើឡាករទូកផ្ដលទទួលបានចំោត់្ថាន ក់ជ័យោភើ ក្ ម
ទងំទូកផ្ដលមិនទទួលបានចំោត់្ថាន ក់ទងំអស់ ផ្ដលបានខិត្ខំក្បឹងផ្ក្បងបធញ្ចញអស់លទធភា  កនុង
ការក្បោងំរយៈធ លមួយវថ្ៃកនលងមកធនេះក្បកបធដាយសុវត្ថិភា  ធជាគជ័យ និងមានភា រ ើករាយកនុង
អត្ថន័យ  ក្ងឹងការាមគគើភា  និងរកានូវទំធនៀមទមាល ប់ ក្បវ ណ្ើ  វបប្ម៌ដ៏លអក្បវ របស់ក្បជាជនកមពុជា
ធយើង ផ្ដលមានតាងំ ើយូរលង់មក ។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្ក៏សូរអំពាវនាឲ្យម្បជាពលរៃាទាងំអស់គាន លដ្ឋយ «លយងីស្ម្បកាល យនថៃ៩ ស្ខ
វចិឆិកា របស់លយងី ស្ៃលជានថៃបុណ្យឯករាជយជាតិ្ជានថៃកំលណី្ត្កងលោធពលលខររភូរិន្ទឲ្យលៅជានថៃទី៩ 
វចិឆិកាទទួលទាន្ហូបអំបុកទាងំអស់គាន  លហយីអំបុកលន្ះគ៉ឺអំបុកការពារជាតិ្ ស្វសនា ម្ពះរោកសម្ត្»។ 

ជាទើបញ្ច ប់ ខាុ ំសូមធគ្នរ ជូន រ ឯកឧត្ដម ធោកជំទវ ធោកឧកញ៉ា  ធោក ធោកក្សើ ធភាៀវ
កិត្ដិយសជាតិ្-អនដរជាតិ្ ក្ មទងំកើឡាករទូក និងបងបអូនក្បជា លរដាទងំអស់សូមមានសុខភា លអ
បរបូិរណ៍្ កមាល ងំខាល ងំកាល  ក្បាជាា ឈាល សវវ សធក្មចបានធជាគជ័យក្គប់ភារកិចច និងសូមបានក្បកបធដាយ
 ុទធ រទងំបួនក្បការ គឺ ោយុ វណ្ណៈ សុខៈ  លៈ កំុបើធ លៀងឃ្លល ត្ធ ើយ ។        
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៣៩. ពធិីបណុ្យអកអំបុក លៅភនំលរញ 
 

សនុ្ទរកថា 
លោកជាំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត ម ៉ែន្ សាំអន្ 

ឧរនាយករដ្ឋ ន្រន្តី រដ្ាម្ន្តនដីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និង
អធិការកិចច 

កនងុពិធីបុណ្យអកអំបកុ 
វត្តភនំ រាជធ្លនី្ភនំលពញ  

នថៃទី៩ ស្ខវចិឆិកា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

8 
- ឯកឧត្តរ ឃួង លម្សង អភិបាល នន្គណ្ៈអភិបាលរាជធ្លនី្ភនំលពញ 
- ឯកឧត្ដម ធោកជំទវ ធោកឧកញ៉ា  អនកឧកញា៉ា  ធោក ធោកក្សើ  
- បងបអូនក្បជា លរដា ទងំអស់ជាទើធមក្ត្ើ !  

 វថ្ៃធនេះ កនុងនាមរាជរដាា ភិបាល និងកនុងនាមខលួនខាុ ំផ្ទទ ល់ ខាុ ំមានកតីធាមនសសរ ើករាយ ធដាយបានមក
ចូលរួមកនុង ិ ើ្អកអំបុក លៅរាជធ្លនី្ភនលំពញ នាឱកាសៃ៏សបាយរកីរាយលន្ះ ធដើមបើអបអរាទរក្ េះរាជ ិ ើ្
បុណ្យអំុទូក បផ្ណ្ដ ត្ក្បទើប និងសំ េះក្ េះផ្ខ អកអំបុក ស្ៃលនឹ្ងម្បារពធលធវីនថៃទី១០-១១-១២ ស្ខវចិឆិកា ខាង
រុខលន្ះ ស្ៃលជាបុណ្យក្បវ ណ្ើ ជាតិ្របស់ក្បជាជនផ្ខមរ ផ្ដលមានតាងំ ើយូរលង់មកធហើយ។    

ពិធីបុណ្យម្បនពណី្ជាតិ្ខាងលលីមាន្តាងំពីបុរាណ្កាល ៃ៏យូរលង់ណ្ឋស់រកលហយី ៃូចមាន្ស្ចង
កនុងឯកស្វររបស់ម្បវត្ដិវទូិជាលម្ចីន្ ក៏ៃូចជាតារសិោចារកឹ នន្ម្បាងគម្បាស្វទអងគរ។  

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្! 

លម្ការការៃឹកនារំបស់រាជរដាា ភិបាលករពុជា ផ្ដលមានសធមដចអគគមហាធសនាបត្ើធត្ធជា ហ ុន្ 
មសន្ ជានាយករដាមន្ដនដើ ករពុជាលយងីបាន្ទទួលសុខសន្ដិភាពលពញបរបូិរណ៍្ និ្ងមាន្ការអភិវឌ្ឍន៍្រ ើក
ចធក្មើនឈានធ ើងធលើក្គប់វសិយ័ លហយីម្បជាជន្ទូទាងំម្បលទសកាន់្ស្ត្មាន្ជីវភាពលែម្បលសីរលៃងីមាន្
សុភរងគល និ្ងមាន្សិទធិលសរភីាពលពញលលញ កនុងជំលន្ឿស្វសនា និ្ងការម្បារពធពិធីបុណ្យជាតិ្ ម្បនពណី្ 
និ្ងបុណ្យស្វសនាលផ្សងៗោ៉ា ងសបាយរកីរាយ។  

ជាក់ផ្សតង រាជធ្លនី្ភនំលពញលយងីនថៃលន្ះ កំពុងធរៀបចំ ិ ើ្អកអំបុក លៃីរបអីបអរស្វទរនថៃឯករាជយ
ជាតិ្ផ្ង និ្ងលៃីរបរីបួររួគាន ការពារជាតិ្ ស្វសនា ម្ពះរោកសម្ត្ផ្ង។ ទិវាលន្ះមាន្អត្ាន័្យ ធំលធងណ្ឋស់ 
លម្ពាះឱកាសធនេះលយងីលធវីលៃងីធដើមបើទប់ស្វា ត់្ ត្ទល់នឹ្ងខាម ងំសម្តូ្វរបស់ជាតិ្លយងី គ៉ឺពួកកបត់្ជាតិ្រួយ
ចំនួ្ន្ ស្ៃលមាន្បំណ្ងប៉ាុន្ប៉ាងផ្តួលរលំំរាជរដ្ឋា ភិបាលម្សបចាប់ និ្ងបងាចោចល អសន្តិសុខ និ្ងវនិាសករម
ៃល់ម្បលទសជាតិ្លយងី។  
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លលីសពីលន្ះលទៀត្ ម្ពឹត្តការណ៍្លន្ះក៏ពិត្ជាការបង្ហា ញ ើស្វម រតី្ាមគគើភា ដ៏រងឹមារំបស់ក្បជាជន
លៅរាជធ្លនី្ភនំលពញ ក៏ៃូចជាលៅទូទាងំម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាលយងី ស្ៃលកំពុងស្ត្សបាយរកីរាយនឹ្ង 
សុខសន្តិភាព និ្ងគាមំ្ទរាជរដ្ឋា ភិបាលស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយសលរតចលត្លជាហ ុន មសន។  
អងគ ិ ើ្ទងំមូល ជាទើធមក្ត្ើ  !  

កនុងឱកាសធនេះ ខាុ ំសូមផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្យ៉ា ងក្ជាលធក្ៅ ចំធពាេះ ឯកឧត្ដម ឃួង លម្សង អភិបាល នន្
គណ្ៈអភិបាលរាជធ្លនី្ភនំលពញ និ្ងរន្រន្តីរាជការផ្ដលបានជួយឧបត្ថមភគ្នកំ្ទទងំាម រត្ើ សមាភ រៈ និងថ្វកិា
ដល់ការធរៀបចំ ិ ើ្អកអំបុកនាឱកាសធនេះ លៃីរបបីលងាីន្ភាពសបាយរកីរាយឱយកាន់្ស្ត្មាន្ភាពអធិកអធរ
បស្ន្ារលទៀត្។ 

ជាចុងធក្កាយ ខាុ ំសូមជូន្ពរៃល់ម្បជាពលរៃាលយងីសូរចូលររួពិធីបុណ្យជាតិ្ ស្ៃលនឹ្ងម្តូ្វម្បារពវ
ជាបន្តបនាទ ប់ឱយបាន្លម្ចីន្កុះក ក្បកបធដាយសុវត្ថិភា  ធជាគជ័យ និងមានភា សបាយរ ើករាយ កនុង
អត្ថន័យ  ក្ងឹងាមគគើភា  និងរកានូវទំធនៀមទមាល ប់ ក្បវ ណ្ើ  វបប្ម៌ដ៏លអក្បវ របស់ក្បជាជនកមពុជា
ធយើង ផ្ដលមានតាងំ ើយូរលង់មក ។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ខំុ្ក៏សូរអំពាវនាឲ្យម្បជាពលរៃាទាងំអស់គាន លដ្ឋយ «លយងីស្ម្បកាល យនថៃ៩ ស្ខ
វចិឆិកា របស់លយងី ស្ៃលជានថៃបុណ្យឯករាជយជាតិ្ ជានថៃកំលណី្ត្កងលោធពលលខររភូរិន្ទ ឲ្យលៅជានថៃទី
០៩ស្ខវចិឆិកាទទួលទាន្ហូបអំបុកទាងំអស់គាន  លហយីអំបុកលន្ះគ៉ឺមាន្ន័្យថា អំបុកការពារជាតិ្ ស្វសនា 
ម្ពះរោកសម្ត្»។ 

ជាទើបញ្ច ប់ ខាុ ំសូមធគ្នរ ជូន រ ឯកឧត្ដម ធោកជំទវ ធោកឧកញ៉ា  ធោក ធោកក្សើ 
ធភាៀវកិត្ដិយសជាតិ្-អនដរជាតិ្ ក្ មទងំកើឡាករទូក និងបងបអូនក្បជា លរដាទងំអស់ សូមមានសុខភា លអ
បរបូិរណ៍្ កមាល ងំខាល ងំកាល  ក្បាជាា ឈាល សវវ សធក្មចបានធជាគជ័យក្គប់ភារកិចច និងសូមបានក្បកបធដាយ
 ុទធ រទងំបួនក្បការ គឺ ោយុ វណ្ណៈ សុខៈ  លៈ កំុបើធ លៀងឃ្លល ត្ធ ើយ ។    
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៤០. រិធីបទិការសពូ្តលលើកទី២៨ នងិព្បៃងចាមំាត់លលើកទី២ គម្ពីរអាល់
គួរអានុលការមី្ ថាន ក់ជាត ិ

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវកិតតិសងគហបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន 
ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា 

និងអធិការកិចច តំណាងដ្៏ខពង់ខពស ់
សលម្តចអគគម្ហាលសនាបតីលតលជា ហ ុន មសន នាយករដ្ាម្ន្តនតី ននព្រះរាជាណាចព្ក

កម្ពុជា 
និងសលម្ដចកិតតិព្រទឹធបណ្ឌិ ត ប ុន រា៉ែ នី ហ ុនមសន 

កនងុរិធីបិទការសពូ្តលលើកទី២៨ និងព្បៃងចាមំាត់លលើកទី២ គម្ពរីអាលគ់ួរអានុល
ការមី្ ថាន ក់ជាតិ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

វោិរធំគីៃូស្រ៉ាម្ត្ លលខ៩ភូរិ៣ សងាា ត់្ម្ចាងំចំលរះ១  ខណ្ឌ ឬសសសី្កវ 
រាជធ្លនី្ភនំលពញ 

នថៃអាទិត្យទី១៧ ស្ខកុរោៈ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
- ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ សមាជិក សមាជិកា ម្ពឹទធសភា រៃាសភា រាជរដ្ឋា ភិបាល 
- លោកឧកញា៉ា  សុះ កំរុ ីចាងោវ ង នន្គណ្ៈៃឹកនាជំាន់្ខពស់ នន្ស្វសនាឥស្វល រករពុជា 
- ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ 
- គណ្ៈអីុមុា ំរាជធ្លនី្ / លខត្ត / ម្កុង/ខណ្ឌ   ករ ីករអីះ បងបែូន្ស្វសនិ្កឥស្វល រ ជាទីលរម្តី្ ! 

នថៃលន្ះ ខំុ្ពិត្ជាមាន្លសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយជាអលន្ក លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាថមីរតងលទៀត្ ជារួយ
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្  ករ ីករអីះ ោហវសី ោ
ហវលីហាះ ស្វសនិ្កឥស្វល រ និ្ងបងបែូន្ជន្ររួជាតិ្ កនុងពិធីសូម្ត្លលីកទី២៨ និ្ងម្បៃងចាមំាត់្លលីកទី២ 
គរពីរអាល់គួរអាន្ ថាន ក់ជាតិ្ ឆ្ន ២ំ០១៩ នាលពលលន្ះ។ 

លន្ះជាលលីកទី៩លហយី ស្ៃលខំុ្បាន្រកចូលររួកនុងនារជាតំ្ណ្ឋងៃ៏ខពង់ខពស់របស់សលរតចអគគរោ
លសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន នាយករៃារន្រន្តី នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា និ្ងសលរដចកិត្តិម្ពឹទាបណ្ឌិ ត្ ប ុន
រា៉ែ នី ហ ុន មសន លៅកនុងករមវធីិបិទ ពិធីសូម្ត្គរពីរគួរអាន្ ជាម្បនពណី្ របស់ស្វសនាឥស្វល រករពុជាលៃីរបី
លលីកទឹកចិត្ត ចំលពាះគណ្ៈៃឹកនាជំាន់្ខពស់នន្ស្វសនាឥស្វល រករពុជា បងបែូន្ស្វសនិ្កឥស្វល រ និ្ង ករ ីករ ី
អះ ោហវសី ោហវលីហាះ។ 

កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងកនុងនារខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វការលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះ
ឯកឧត្តរ ហុរឹ ស្្រ លទសរៃារន្រន្តី រៃារន្រន្តីម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា និ្ងរន្រន្តីលម្ការឱវាទ ស្ៃលបាន្ររួ
សហការជារួយគណ្ៈៃឹកនាជំាន់្ខពស់នន្ស្វសនាឥស្វល រករពុជា លរៀបចំពិធីលន្ះលៃងី ស្ៃលបងាា ញការយក
ចិត្តទុកដ្ឋក់ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ចំលពាះបងបែូន្ស្វសនិ្កឥស្វល រ។ 
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ខំុ្ក៏សូរសស្រតងការលកាត្សរលសីរផ្ងស្ៃរ ចំលពាះលោកឧកញា៉ា  សុះ កំរុ ីចាងោវ ង នន្គណ្ៈៃឹកនាំ
ជាន់្ខពស់ នន្ស្វសនាឥស្វល រករពុជា ម្ពរទាងំថាន ក់ៃឹកនាសំ្វសនាឥស្វល រម្គប់ជាន់្ថាន ក់ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំ 
ម្បឹងស្ម្បងលធវីការររួគាន  កនុងការបំលពញតួ្នាទីរបស់ខលួន្ រហូត្សលម្រចបាន្នូ្វសរិទធផ្លជាលម្ចីន្គួរឲ្យកត់្
សមាគ ល់ជូន្សហគរន៍្ឥស្វល រ លៃីរបរីរួចំស្ណ្កកនុងការអភិវឌឍន៍្ម្បលទសជាតិ្។ 

ជាលរៀងរាល់ឆ្ន  ំរាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលមាន្ម្កសួងធរមការ និ្ងស្វសនា ជាលសនាធិការបាន្សហការ 
និ្ងគាមំ្ទចំលពាះការជួបជំុគាន របស់បងបែូន្ស្វសនិ្កឥស្វល រ លៃីរបមី្បារពវពិធីម្បនពណី្លផ្សងៗ របស់ស្វសនា
ឥស្វល រ លន្ះគ៉ឺ ពិត្ជាបងាា ញអំពីការយកចិត្តទុកដ្ឋក់ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល ចំលពាះស្វសនិ្កឥស្វល រករពុជា 
ម្សបតារលគាលន្លោបាយ សុខៃុរនី្យករមជាតិ្ និ្ងស្វសនា ស្ៃលមាន្សករមភាពោ៉ា ងផុ្លផុ្ស និ្ង
សម្ស្វក់សម្ស្វបំំផុ្ត្ នាលពលបចចុបបន្ន។  

ជារួយលន្ះ ខំុ្មាន្លមាទន្ភាពោ៉ា ងខាល ងំចំលពាះម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ស្ៃលតាងំពីសរ័យកាល
បុរាណ្ រហូត្ៃល់បចចុបបន្ន រិន្ស្ៃលមាន្ជលមាល ះជាតិ្ស្វសន៍្ ឬជលមាល ះស្វសនាលទ។ ម្បជាពលរៃាករពុជា
ម្គប់រូប ស្ៃលមាន្ជន្ជាតិ្លៃីរភាគតិ្ចជាលម្ចីន្ កនុងលនាះររួមាន្បងបែូន្ស្ខមរឥស្វល រ ផ្ងស្ៃរលនាះ រិន្ស្ៃល
ម្បកាន់្ពូជស្វសន៍្ និ្ងស្វសនាលនាះលទ។ ម្បជាពលរៃាលយងីស្ត្ងម្បកាន់្យកនូ្វវបបធរ៌ សន្តិភាព អហងិា 
និ្ងបម្ងួបបម្ងួរជាតិ្ ស្ៃលជាបចច័យៃ៏លែ សម្មាប់កស្វងសងគររបស់អនកជំនាន់្លម្កាយ។ 

ខំុ្ក៏មាន្លមាទន្ភាព ជារួយសហគរន៍្ឥស្វល រករពុជាផ្ងស្ៃរ ចំលពាះលទធផ្លនន្ការចូលររួសូម្ត្
របស់ ករ ីករអីះ ោហវសី ោហវលីហាះ តំ្ណ្ឋងឲ្យករពុជា លៅលលីឆ្កអន្តរជាតិ្កន្លងរក ស្ៃលបាន្បងាា ញ
ថាករពុជាពិត្ស្រន្ជាម្បលទសតូ្ច មាន្ស្វសនិ្កឥស្វល រតិ្ចតូ្ចបំផុ្ត្ ស្ត្លយងីទទួលបាន្លទធផ្លលែ កនុង
ចំលណ្ឋរម្បលទសធំៗ និ្ងមាន្ស្វសនិ្ក ឥស្វល រជាលម្ចីន្ ស្ៃលបាន្ចូលររួសូម្ត្។ ខំុ្ក៏សូរលកាត្សរលសីរ 
ចំលពាះលជាគជ័យ ស្ៃលទទួលបាន្ និ្ងសូរលកាត្សរលសីរ ៃល់បងបែូន្ស្វសនិ្កឥស្វល រ លៅទូទាងំម្បលទស 
ស្ៃលបាន្ខិត្ខំស្ថរកាម្បនពណី្ ៃ៏លែរបស់ខលួន្ ពិលសសការសូម្ត្គរពីរអាល់គួរអាន្ ស្ៃលមាន្ការលំបាក
បំផុ្ត្ លៅតារសហគរន៍្ និ្ងម្គួស្វរ។ 

ឆ្ន លំន្ះ ក៏ៃូចជាឆ្ន រុំន្ៗស្ៃរ ខំុ្បាន្ស្វត ប់ និ្ងលពញចិត្តចំលពាះសលរលងសូម្ត្ៃ៏ពីលរាះរណ្តំ  ម្បកប
លដ្ឋយសូរលសៀង ការលលីកដ្ឋក់សលរលងៃ៏ម្គលួច ស្ៃលលន្ះគ៉ឺជាលទធផ្លនន្ការហវកឹោត្ព់ាោរលរៀន្សូម្ត្ 
លដ្ឋយការអត់្ធមត់្ និ្ងម្បកបលដ្ឋយលទពលកាសលយ និ្ងរន្សិការខពស់កនុងការអភិរកសម្បនពណី្ ជំលន្ឿ
ស្វសនារបស់ខលួន្។ ការរកាបាន្ នូ្វម្បនពណី្ស្វសនា គ៉ឺជាការបងាា ញអំពីភាពសរបូរស្បបនន្វបបធរ៌ចម្រុះ
ជាតិ្ស្វសន្៍ របស់ម្បលទសករពុជាលយងីផ្ងស្ៃរ លហយីក៏ជាភសតុតាងបងាា ញថា លម្ការការៃឹកនាមំ្បកប
លដ្ឋយគតិ្បណ្ឌិ ត្របស់សលរតចលត្លជា ហ ុន មសន ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ជាម្បលទសស្ៃលមាន្លសរភីាព 
ោ៉ា ងលពញលលញខាងជំលន្ឿស្វសនា និ្ងមាន្សុខៃុរនី្យករម នន្ស្វសនា និ្ងជន្ជាតិ្ផ្ងស្ៃរ។ 

ខំុ្ក៏មាន្លមាទន្ភាពលទៀត្ស្ៃរ ស្ៃលទសសន្ទាន្របស់ខំុ្ ម្តូ្វបាន្ពិធីសូម្ត្អនុ្វត្តលរៀងរាល់ឆ្ន  ំលដ្ឋយ
ដ្ឋក់លចញនូ្វម្បធ្លន្បទថមីៗម្សបនឹ្ងស្វា ន្ភាពជាក់ស្សតងនន្ម្បលទសជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ ស្ៃលមាន្ជាអាទិ៍៖ 
“ស្វសនាឥស្វល រ និ្ងសុវត្ាិភាពភូរិឃុ”ំ “យុវជន្និ្ងសងគរ” “នាគំាន ស្វងអំលពីលែ ទប់ស្វា ត់្អំលពីអាម្កក់” 
“ឥស្វល រជាស្វរសន្តិភាព និ្ងភាពសុខៃុរ” “ឥស្វល រ និ្ងការអប់រ”ំ “ឥស្វល រ និ្ងនារ”ី “ឥស្វល រ និ្ងសីលធរ៌”។ 
លដ្ឋយស្ៃក ម្បធ្លន្បទ លៅឆ្ន លំន្ះគ៉ឺ “ឥស្វល រ  និ្ងវបបធរ៌”។ 
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ម្បធ្លន្បទទាងំអស់ពិត្ជាសរម្សបបំផុ្ត្សម្មាប់បរោិកាសបចចុបបន្ន និ្ងផ្ារភាជ ប់នឹ្ងលគាល
ន្លោបាយស្ៃលម្តូ្វបាន្អនុ្វត្តោ៉ា ងសម្ស្វក់សម្ស្វ ំ និ្ងកំពុងមាន្ចលនាោ៉ា ងផុ្សផុ្លលៅតាររូលដ្ឋា ន្ 
ម្គប់ទិសទី នន្ម្បលទសជាតិ្លយងី។ ម្បធ្លន្បទទាងំលន្ះមាន្អត្ាន័្យោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ និ្ងចូលររួកនុង
ចលនារកាគុណ្ត្នរលជាតិ្ ការពម្ងឹង  និ្ងពម្ងីកគុណ្ធរ៌ និ្ងសីលធរ៌ កនុងជួរស្វសនិ្កឥស្វល រ             
ការកស្វងលមាទន្ភាពជាតិ្ លៅរូលដ្ឋា ន្ សហគរន៍្ របស់បងបែូន្។ ការលលីកករពស់កិត្ានុ្ភាព ស្វសនា 
រកាបាន្នូ្វម្បនពណី្ វបបធរ៌ និ្ងសុខៃុរនី្យករមជាតិ្ស្វសន្ប៍ាន្នារំកនូ្វសហគរន៍្លជឿន្លលឿន្ 
សងគរ រកីចលម្រីន្ ស្ៃលទាងំលន្ះគ៉ឺជាស្ផ្នករួយ នន្ស្ផ្លផ្កា  និ្ងអំលណ្ឋយផ្លៃ៏រងឹមា ំ ៃល់ការស្ម្បកាល យ
ម្បលទសជាតិ្ លៅកាន់្វឌឍន្ភាព។ លលីសពីលន្ះលៅលទៀត្ ម្បធ្លន្បទសម្មាប់ឆ្ន លំន្ះពិត្ជាសរម្សបលៅនឹ្ង
រៃាធរមនុ្ញ្ា ស្ៃលលលីកទឹកចិត្តម្គប់ជន្ជាតិ្ ម្តូ្វរកាម្បនពណី្ វបបធរ៌ របស់ខលួន្ លហយីក៏ជាការផ្ារភាជ ប់
ម្ទឹសតសី្ៃលមាន្កនុងគរពីរអាល់គូរអាន្ លៅនឹ្ងលគាលន្លោបាយ រាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលកំពុងលលីកករពស់ម្គប់
វបបធរ៌ ជាតិ្ស្វសន៍្ និ្ងសុខៃុរនី្យករមស្វសនាលៅករពុជាស្ៃលជាបចច័យ និ្ងការររួចំស្ណ្កលធវីឲ្យមាន្
សុខសន្តិភាព សុវត្ាិភាព និ្ងសុខៃុរររនា លៅកនុងសងគរជាតិ្លយងី។ 
 
គណ្ៈអធិបតី្  និ្ងអងគពិធីទាងំរូល !  

រនុ្សសម្គប់ជាតិ្ស្វសន៍្ លៅលលីសកលលោកលន្ះស្ត្ងស្ត្មាន្វបបធរ៌ និ្ងស្វសនាស្ៃលជាររត្ក 
នន្ម្បនពណី្ និ្ងអត្តសញ្ញា ណ្ផ្កទ ល់ខលួន្សម្មាប់ពួកលគ។ លដ្ឋយស្ៃកវបបធរ៌ឥស្វល រ មាន្អាយុកាលតាងំពី
យូរោរណ្ឋស់រកលហយី លបីគិត្ម្តឹ្រពាការ ីរូោមំា៉ា ត់្ រកៃល់បចចុបបន្ន គ៉ឺមាន្អាយុកាលជិត្១៥០០ឆ្ន ំ
រកលហយី។ 

វបបធរ៌គ៉ឺជារូលលហតុ្ចរបង ស្ៃលបាន្ជម្រុញឱយមាន្ការស្បងស្ចក រវាងម្បជាជាតិ្នី្រួយៗ លហយី
ជារូលលហតុ្នាឲំ្យម្បជាជាតិ្នី្រួយៗមាន្ភាពខុសស្បលកពីគាន ។ នាលពលបចចុបបន្ន លម្ពាះស្ត្មាន្ទំនាក់ទំន្ង
នឹ្ងររត្កៃូន្តា ស្ៃលជាម្បនពណី្ ទំលន្ៀរទំោប់ ទសសន្ៈ ចំលណ្ះៃឹង និ្ងអរយិធរ៌ របស់ពួកលគ។ 

វបបធរ៌មាន្អត្ាន័្យទូលំទូោយ ជាងចំលណ្ះវជិាជ  និ្ងអរយិធរ៌ លម្ពាះ វបបធរ៌មាន្វសិ្វលភាពលៅ
លលីស្វម រតី្និ្យរផ្ង និ្ងសមាោ រៈនិ្យរផ្ង ស្ៃលររួមាន្ម្បនពណី្ស្វសនា សិលបៈ ររត្ក លករ ត ិ៍តំ្ស្ណ្ល      
ទសសន្ៈ កបួន្ចាប់ ស្ៃលជាលសៀវលៅ គរពីរ និ្ងជាសមាោ រៈ ឬវត្ាុ ៃូចជាសំណ្ង់អាគារ ម្បាស្វទ ឬវត្ាុបុរាណ្
ជាលៃីរ។ល។ 

រឯី អរយិធរ៌គ៉ឺជាទិៃាភាពនន្ការលជឿន្លលឿន្ រកីចំលរនី្ ស្ផ្នកចំលណ្ះៃឹង សិលបៈ អកសរស្វន្រសត និ្ង
សងគរស្ៃលជាលករ ត ិ៍តំ្ស្ណ្ល ពីជំនាន់្រួយ លៅជំនាន់្រួយ លលីវសិ័យសមាោ រៈនិ្យរ។ 

ជាទូលៅ វបបធរ៌គ៉ឺជាម្បភព និ្ងជាលកាណ្ៈសរបត្តិ ពិលសស នន្អរយិធរ៌ ស្ៃលជាទសសន្ៈ ជា         
លកាណ្ៈពិលសសរបស់ជាតិ្ស្វសន៍្នី្រួយៗស្ៃលមាន្លកាណ្ៈខុសៗគាន ។ មាន្ជាតិ្ស្វសន៍្ ឬកុលសរព័ន្ធ
ខលះក៏មាន្វបបធរ៌ លដ្ឋយស្ៃករបស់ខលួន្ស្ៃរ។ វបបធរ៌មាន្ការវវិត្តន៍្ ការរកីចំលរនី្ជាបន្តបនាទ ប់ តាររយៈ
ចំលណ្ះវជិាជ លផ្សងៗ ស្ៃលបាន្ម្បរូលផ្ដុ ំគាន កនុងវបបធរ៌  លហយីបាន្លធវីការអភិវឌឍន៍្ខលួន្ ពីសរ័យកាលរួយ
លៅសរ័យកាលរួយ ពីជំនាន់្រួយលៅជំនាន់្រួយ កនុងរយៈលពលៃ៏ស្វង និ្ងលម្ចីន្ៃំណ្ឋក់កាល។ 

វបបធរ៌ររួមាន្ជំលន្ឿស្វសនា ភាស្វនិ្ោយ ទលងវី សករមភាព អាកបបកិរោិ អត្តចរតឹ្ ឥរោិបថ 
ចំលណ្ះៃឹងទូលៅ រលបៀបរស់លៅម្បចានំថៃ រុខរបររកសុីចិញ្ច ឹរជីវតិ្ វជិាជ ជីវៈ ការទទួលទាន្អាោរ រុខរាូប 
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រលបៀបលសលៀកពាក់ ស្វា ន្ភាពភូរិស្វន្រសតទឹកៃី និ្ងសងគរជាតិ្ជាលៃីរ។ ល។ វបបធរ៌បងាា ញ និ្ងតំ្ណ្ឋងឲ្យ
លកាណ្ៈពិលសសឬអត្តសញ្ញា ណ្នន្ជាតិ្ស្វសន៍្នី្រួយៗ។ ម្បសិន្លបីជាតិ្ស្វសន្៍ណ្ឋរួយបាន្បាត់្បង់
វបបធរ៌របស់ខលួន្ ជាតិ្ស្វសន៍្លនាះពិត្ជាបាត់្បង់រូបរាងផ្ងស្ៃរ ៃូចពាកយលស្វល កស្ខមរបាន្លពាលថា វបបធរ៌
រលត្ ់ជាតិ្រោយ វបបធរ៌ពណ្ណរាយ ជាតិ្លថាីងថាា ន្។ 
 
គណ្ៈអធិបតី្  និ្ងអងគពិធីទាងំរូល ! 

ស្វសនាគ៉ឺជាស្ផ្នករួយនន្វបបធរ៌។ ស្វសនាជាម្ទឹសតីជាពាកយបណ្ឋត  ំ ពាកយលម្បៀន្ម្បលៅ ពាកយ
បងាគ ប់បញ្ញជ  និ្ងជាលទធិ។ ស្វសនាគ៉ឺជាភាពយល់ៃឹង និ្ងជំលន្ឿរុត្មា ំរបស់រនុ្សសស្ៃលធ្លល ប់ម្បតិ្បត្តិរក 
ឬមាន្អនកខលះគិត្ថា ជាលម្គឿងសកាា រៈសម្មាប់បូជា។ 

លៅលលីសកលលោកមាន្ស្វសនាលម្ចីន្។ ស្វសនាស្ៃលចំណ្ឋស់ជាងលគមាន្៖ ម្ពះពុទធស្វសនា 
ម្គិសដស្វសនា ឥស្វល រស្វសនា និ្ងហណិ្ឌូ ស្វសនា ។ល។ ចំស្ណ្កស្វសនាស្ៃលមាន្អនកម្បតិ្បត្តិលម្ចីន្
ជាងលគ មាន្ម្គឹសតស្វសនា ឥស្វល រស្វសនា ហណិ្ឌូ ស្វសនា និ្ងម្ពះពុទធស្វសនា។ មាន្ស្វសនាខលះលជឿ
លៅលលីម្ពះ ឬអាទិលទពស្ត្រួយ (អាទិលទពនិ្យរ) និ្ងមាន្ស្វសនាខលះ លជឿលៅលលីម្ពះ ឬលទវលម្ចីន្(ពហុ
លទពនិ្យរ) លហយីក៏មាន្ស្វសនាលទវនិ្យរ និ្ងអលទវនិ្យរផ្ងស្ៃរ។ 

ជាររួស្វសនាបាន្ផ្ដល់នូ្វការម្បរូលផ្តុ ំ នន្ម្បព័ន្ធវបបធរ៌ និ្ងម្បព័ន្ធជំលន្ឿស្ៃលបាន្ចងសរព័ន្ធភាព
រវាងស្វសនាជារួយនឹ្ងរនុ្សសជាតិ្ ជារួយចិត្តវញិ្ញា ណ្ គុណ្ធរ៌ និ្ងចរោិធរ៌របស់រនុ្សស។ 

ស្វសនាបាន្រូរចំស្ណ្ក កនុងការកស្វងម្បលទសជាតិ្ លពាលគ៉ឺបាន្ជួយៃល់បុគគល ម្គួស្វរ និ្ង
សងគរជាតិ្ តាររយៈការជួយលដ្ឋះម្ស្វយ និ្ងស្កលរែ នូ្វបញ្ញា លផ្សងៗ ស្ៃលលកីត្មាន្លៅលលីបុគគល ម្គួស្វរ 
និ្ងសងគរជាតិ្ លហយីបាន្ត្បសនង តារតំ្រូវការ នន្ការរស់លៅ ចិញ្ច ឹរជីវតិ្ ទាងំជីវតិ្ផ្កទ ល់ខលួន្ និ្ង
ម្បលោជន៍្សងគរជាររួ។ 

ជាទូលៅ ស្វសនាមាន្តួ្នាទី កនុងការជួយកស្វងឧបនិ្សសយ័ ចិត្តគំនិ្ត្រនុ្សស ជួយស្វងវត្ាុនិ្រិត្ត
សញ្ញា  ជួយផ្តល់ចលរលីយៃល់ជីវតិ្ និ្ងលគាលការណ៍្ៃំលណី្រជីវតិ្ ជួយម្គប់ម្គងម្បម្ពឹត្តិករមរបស់រនុ្សស និ្ង
ជួយអភិវឌឍរនុ្សស និ្ងសងគរ។ រ៉ាាងលទៀត្ ម្គប់ស្វសនាមាន្លគាលបំណ្ងចំបងគ៉ឺលសចកតីសុខ សន្តិសុខ 
កំចាត់្ទុកាភ័យឱយម្បជាជន្ លទីបលធវីឱយសងគរអាចររួរស់ជារួយគាន បាន្លដ្ឋយភាពសុខស្វន្ត។ ស្វសនា
បាន្អប់ររំនុ្សសតារសន្តិភាព រិន្ស្រន្លដ្ឋយហងឹា និ្ងអប់ររំនុ្សសឲ្យមាន្ម្ពហមវោិរធរ៌ លចះម្សឡាញ់
រាប់អាន្ លចះលគារពគាន លៅវញិលៅរក។ 

លដ្ឋយស្ៃកលៅករពុជា បចចុបបន្នលន្ះស្វសនាទាងំអស់បាន្លៃីរតួ្នាទីោ៉ា ងសំខាន្់កនុងការជួយអប់រ ំ
ៃល់ពលរៃាស្ខមរទូលៅ និ្ងបាន្ជួយសងគរកនុងវសិ័យលផ្សងៗ លៃីរបសី្វា បនាអនាគត្ម្បលទសជាតិ្លយងី ឲ្យរុង
លរឿងម្បកបលដ្ឋយសន្តិភាព លរតាត ធរ៌ និ្ងយុត្តិធរ៌។ 

រូលដ្ឋា ន្ម្គឹះស្វសនា មាន្កតាត  បីោ៉ា ង ស្ៃលសំខាន់្ ររួមាន្៖ 
១. វត្តអារារ ឬម្ពះវោិរ៖ ស្វសនិ្កមាន្ជំលន្ឿោ៉ា ងរុត្មា ំ លៅលលីស្វសនា លដ្ឋយស្វរឱវាទ

ស្វសនាបាន្ពន្យល់ ស្ណ្នាលំគឲ្យលឃញីនូ្វរលធាបាយ លដ្ឋះម្ស្វយរាល់បញ្ញា ស្ៃលលចាទលៃងី កនុងជីវតិ្
ម្បកបលដ្ឋយលហតុ្ផ្ល។ លដ្ឋយលហតុ្លន្ះលយងីអាចលរីលលឃញីថា កស្ន្លងណ្ឋមាន្ម្បជារាន្រសតលម្ចីន្កុះករ 
កស្ន្លងលនាះស្ត្ងស្ត្មាន្វត្តអារា៉ារ និ្ងម្ពះវោិរ។ វត្តអារារ និ្ងម្ពះវោិរជាទីសកាា រៈ ជាទីពឹងពំនាក់ ជាទី
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បស្ងែកខាងផ្លួវចិត្ត ជាកស្ន្លងសម្មាប់ផ្តល់នូ្វបុណ្យកុសល ម្គប់ស្បបោ៉ា ង និ្ងម្បារពវករមវធីិលផ្សងៗ ស្ៃលជា
ម្បនពណី្ស្វសនា។ លហយីស្វសនាក៏ជាទីផ្តល់ពំនាក់អាម្ស័យរបស់អនកស្ៃលគាម ន្ទីពឹង កុមារកំម្ពា ចាស់
ជរា ជាទីស្វន ក់អាម្ស័យ របស់សិសានុ្សិសស ជាកូន្លៅរបស់ម្បជារាន្រសតម្កីម្ក។ វត្តអារារ និ្ងម្ពះវោិរជា
ឃាល ងំចំលណ្ះៃឹងជាបណ្ឋណ ល័យ ជាស្វររន្ទី នន្វបបធរ៌ អកសរស្វន្រសតជាតិ្លៅម្គប់សរ័យកាល ជាកស្ន្លង
សិសាវជិាជ លផ្សងៗ ៃូចជាអកសរស្វន្រសត និ្ងចំលណ្ះៃឹងលផ្សងៗ សំរាប់លម្បីម្បាស់កនុងជីវតិ្។ ជាក់ស្សតង អនក
ម្បាជ្ៃ៏ល ន្ីរៗ និ្ងអនកកវនិី្ពន្ធលបីៗ ពីជំនាន់្បុរាណ្សុទធស្ត្បាន្ទទួលការបណ្តុ ះបណ្ឋត ល លៅកនុងវត្តអារា៉ារ 
និ្ងម្ពះវោិរ។ វត្តអារារ និ្ងម្ពះវោិរ ក៏អាចជាលវទិការលដ្ឋះម្ស្វយទំនាស់ របស់ម្បជារាន្រសតលៅកនុងភូរិ    ឃុ ំ
លៅលពលស្ៃលម្បជារាន្រសត មាន្ទំនាស់ ទាស់ស្ទងស្ខវងគំនិ្ត្គាន  កនុងម្គួស្វរកត ី រវាងញាតិ្សនាត ន្កតី លហយី           
គណ្ៈស្វសនា ក៏បាន្ររួចំស្ណ្ក កនុងការលដ្ឋះម្ស្វយទំនាស់ខលះ ជូន្ម្បជារាន្រសតទាងំលនាះ។ លដ្ឋយលហតុ្
លន្ះលហយីលទីបលៅលពលស្ៃលម្បលទសជាតិ្ ជួបនឹ្ងកលយុគនិ្ងសន្រងាគ រ ខាម ងំសម្តូ្វ ៃូចជាពួកប៉ាុលពត្ ជា
លៃីរ ស្ត្ងៃុត្បំផ្កល ញវត្តអារារ និ្ងម្ពះវោិរ កនុងលគាលបំណ្ង ៃុត្បំផ្កល ញលបះៃូង ម្ពលឹងស្វសនា និ្ង
ស្វរគគីភាព ឲ្យរោយស្វបសូន្យ។ 

២. អនកបលម្ងៀន្ និ្ងបកម្ស្វយធរ៌៖ គណ្ៈម្គប់ម្គងស្វសនាបាន្លៃីរតួ្សំខាន់្កនុងសងគរ តាងំពី
បុរាណ្កាលរក។ ពួកគាត់្មាន្ឥទធិពលធំលធងណ្ឋស់ លៅលលីជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជាជន្។ ពួកគាត់្បាន្
ចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងការកស្វងវត្តអារារ ម្ពះវោិរ ឲ្យកាល យលៅជាររមណី្យដ្ឋា ន្ និ្ងជាទីសកាា រៈបូជា។ 
ពួកគាត់្បាន្ចូលររួោ៉ា ងសករម កនុងកិចចការអភិវឌឍន៍្សងគរជាតិ្ និ្ងបាន្ជួយឧបត្ារោលលវីសិ័យរនុ្សសធរ៌ 
សងគរកិចច អប់រ ំសុខាភិបាល និ្ងបរសិ្វា ន្ ។ល។ ពួកគាត់្បាន្បលម្ងៀន្ អប់រសំ្ផ្នកម្ទឹសតី ស្វម រតី្ និ្ងពន្យល់
អំពីម្ទឹសតី តារចាប់ ទសសន្វជិាជ  លៃីរបឲី្យពលរៃាស្វគ ល់ចាស់ពីបញ្ញា ជីវតិ្ និ្ងបន្ធូរបន្ាយ នូ្វទុកាកងវល់ពី
ចិត្ត។ គណ្ៈម្គប់ម្គងស្វសនា រិន្ម្តឹ្រស្ត្បាន្បលម្ងៀន្ អប់រ ំ ស្ផ្នកម្ទឹសតីប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ស្ថរទាងំ បលម្ងៀន្ 
អប់រ ំ ស្ផ្នកអនុ្វត្តលទៀត្ផ្ង។ លបីមាន្បុគគលណ្ឋរួយ ឬម្កុរម្គួស្វរណ្ឋរួយ កនុងម្សុកភូរិ មាន្លម្គាះវបិត្តិ
លផ្សងៗ ៃូចជា លម្គាះទុរភិកស លម្គាះរាងំសៃួត្ អគគីភ័យជាលៃីរ។ ស្វសនិ្កស្ត្ងស្ត្ចូលររួឧបត្ារោខាងផ្លូវចិត្ត 
និ្ងសមាោ រៈ ៃូចជា  អងារ ម្តី្ស្វច់ ចាន្ ឆ្ន ងំ លម្គឿងឧបលភាគ និ្ងបរលិភាគ ជាលៃីរតារលទធភាពស្ៃលអាច
លធវីលៅបាន្។ 

៣. គរពីរធរ៌៖ គរពីរធរ៌ជាទីសកាា រៈរបស់ស្វសនិ្ក ស្ៃលជាបុណ្យ កុសល សម្មាប់អនកសូម្ត្ ជា
មាគ៌ាធរ៌ វន័ិ្យ និ្ងជាៃំបូនាម ន្ លម្បៀន្ម្បលៅ សម្មាប់ស្វសនិ្កម្បតិ្បត្តិតារ។ 

កតាត ទាងំបីខាងលលីលន្ះមាន្តួ្នាទីលៃីរទន្ទឹងគាន  រិន្អាចខវះរួយណ្ឋបាន្លៃយី។ ស្វសនាជា
គន្លងជាផ្លូវៃ៏សំខាន់្សំរាប់អប់រកំាយ វាចា ចិត្ត និ្ងសម្មាប់បណ្តុ ះបណ្ឋត ល ឲ្យលកីត្មាន្លរតាត  និ្ងករុណ្ឋ 
ម្បាសចាកលោភៈ លទាសៈ និ្ងលមាហៈ លៃីរបជួីបរនុ្សសឲ្យរចួចាកផុ្ត្ពីលសចកតីទុកា ខិត្ខំរកលសចកតីសុខ 
ពិត្ម្បាកៃ។ ធរ៌បាន្សស្រតងពីធរ៌វន័ិ្យ និ្ងតូ្នាទី មាតា បិតា និ្ងបុម្ត្ធីតា រវាងម្គូ និ្ងសិសស រវាង ស្វវ រី 
និ្ងភរោិ រវាងរិត្ត និ្ងរិត្ត រវាង និ្លោជិត្ និ្ងនិ្លោជិត្ រវាងអនកម្គប់ម្គង និ្ងម្បជារាន្រសត ជាលៃីរ។ល។ 
 
គណ្ៈអធិបតី្ និ្ង អងគពិធីទាងំរូល ! 

កនុងម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជាលយងី ស្វសនាទាងំអស់បាន្រស់លៃងីវញិម្ពរគាន  លម្កាយនថៃរលំដ្ឋះ៧
រករា ឆ្ន ១ំ៩៧៩។ លទាះជា មាម្តា៤៣ ជំពូកទី៣ នន្រៃាធរមនុ្ញ្ា ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ឆ្ន ១ំ៩៩៣ បាន្



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     159 

ស្ចងថា ម្ពះពុទធស្វសនាជាស្វសនារបស់រៃា ប៉ាុស្ន្ដការម្បកាន់្ជំលន្ឿស្វសនាៃនទលទៀត្ក៏ម្តូ្វបាន្លបីក
ទូោយជូន្ម្បជាជន្លដ្ឋយរិន្ម្បកាន់្ និ្ងមាន្ការគាមំ្ទពីរដ្ឋា ភិបាលផ្ងស្ៃរ។ 

លម្ការការៃឹកនាៃ៏ំសចចៈ ម្តឹ្រម្តូ្វ និ្ងម្បកបលដ្ឋយគតិ្បណ្ឌិ ត្ របស់សលរដចអគគរោលសនាបតី្
លត្លជា ហ ុន មសន រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញ នូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ជាបន្តបនាទ ប់ លៃីរបជីម្រុញឲ្យ
មាន្ម្បសិទធផ្ល ការអនុ្វត្តលគាលការណ៍្សុខៃុរ កនុងសងគរជាតិ្ រហូត្ម្បលទសជាតិ្ទាងំរូលទទួលបាន្នូ្វ
ការរស់រាន្មាន្ជីវតិ្បនាទ ប់ពីម្តូ្វកាប់សមាល ប់ សន្តិភាពលពញលលញបនាទ ប់ពីសន្រងាគ ររុានំរ ៉ា សុខៃុរររនី្យករម 
បនាទ ប់ពីភាពត្ក់សលុត្ និ្ងភ័យរន្ធត់្ សិទធិនិ្ងលសរភីាពបនាទ ប់ពីម្តូ្វជិះជាន់្ និ្ងគាបសងាត់្ ភាពលែូន្លែ៉ឺន្ 
និ្ងកក់លៅដ កនុងម្គួស្វរលកីត្មាន្បនាទ ប់ពីអំលពីហងិា និ្ងពាធ្ល ជីវភាពម្បជាពលរៃាម្តូ្វបាន្លលីកករពស់ ធរ៌
អាថ៌ស្វសនាម្តូ្វបាន្លលីកត្លរាីងម្គប់វសិ័យ និ្ងកំពុងលបាះពួយ រកីចលម្រីន្លឆ្ព ះលៅកាន់្សងគរលជឿន្លលឿន្ 
និ្ងវឌឍន្ភាព។ 

កនុងកិចចគាពំារ ស្ថរកា និ្ងអភិរកសវបបធរ៌ស្វសនាឲ្យបាន្គង់វងស លហយីមាន្ការរកីចំលរនី្ និ្ង
អភិវឌឍន៍្លៅរុខ លយងីម្តូ្វមាន្ទសសន្ៈវសិ័យ ៃូចត្លៅ៖ 

១. ម្តូ្វផ្ាភាជ ប់រវាងជំលន្ឿ នឹ្ងចំលណ្ះៃឹងទូលៅ៖ ការស្ៃលមាន្ជំលន្ឿស្ត្រួយរុខ លដ្ឋយគាម ន្
ចំលណ្ះៃឹងលនាះ រិន្ម្គប់ម្គាន់្លៃយី លម្ពាះជំលន្ឿម្តូ្វឈរលលីរូលដ្ឋា ន្ចំលណ្ះវជិាជ ជាចរបង លៃីរបធី្លនា
បាន្នូ្វរាល់ការអនុ្វត្តលនាះបាន្ម្តឹ្រម្តូ្វ និ្ងមាន្ម្បសិទធភាព។ ការបលងាីន្ចំលណ្ះៃឹង ជាពិលសសៃល់          
យុវជន្ឲ្យបាន្ស្វគ ល់នូ្វវបបធរ៌ និ្ងបលងាីន្ សករមភាពោ៉ា ងលកលៀវកាល  វជិជមាន្ និ្ងសករម ចំលពាះសងគរជាតិ្ 
និ្ងវបបធរ៌របស់ខលួន្ ម្ពរទាងំឈរលលីភាពមាច ស់ការកនុងការពារ និ្ងអភិវឌឍវបបធរ៌។ លៅសរ័យរកីចំលរនី្ 
ៃូចបចចុបបន្នលន្ះ ការអប់ររិំន្បាន្ពឹងស្ផ្នកទាងំម្សុងលៅលលីទីវត្តអារារ ម្ពះវោិរ ៃូចកាលពីរុន្លទៀត្
លៃយី លពាលគ៉ឺលយងីមាន្ស្វោលរៀន្លសទីស្ត្ម្គប់ម្សុកភូរិ ៃូចជា៖ រលត្តយយ បឋរសិកា រធយរសិកា            
ឧត្តរសិកា និ្ងស្វោបលចចកលទសលផ្សងៗ ជាលៃីរ។ល។ លទាះបីជាោ៉ា ងលន្ះកដី ការអប់រធំរ៌វន័ិ្យលៅស្ត្
មាន្តួ្នាទី ៃ៏សំខាន់្ លៅទីអារារនានា។ 

២.ផ្ារភាជ ប់រវាងស្វសនា និ្ងវទិាស្វន្រសតជាក់ស្សដង៖ ចំលណ្ះៃឹងស្វសនាម្តូ្វស្ត្ផ្ារភាជ ប់ នឹ្ង
វទិាស្វន្រសតជាក់ស្សដង មាន្ន័្យថា រិន្ម្តូ្វសិកា ស្ត្ចំលណ្ះៃឹងស្វសនាស្ត្រួយរុខ លដ្ឋយលបាះបង់នូ្វ
ចំលណ្ះៃឹងទូលៅលៃយី លម្ពាះវបបធរ៌មាន្វសិ្វលភាពលៅលលីការរសល់ៅលលលីោកីយ និ្ងបរលោក លពាលគ៉ឺ
ត្ម្រូវឲ្យស្វសនិ្ក គិត្គូរពីជីវតិ្រស់លៅម្បចានំថៃ របស់ខលួន្ផ្ងស្ៃរ ៃូចជាបញ្ញា លសៃាកិចច សងគរកិចច និ្ង
ន្លោបាយជាលៃីរ។ល។ 

៣.ម្តូ្វស្កលរែរភាពខវះខាត្ និ្ងអសករម៖ ម្បណិ្ប័ត្ន៍្ធរ៌វន័ិ្យ តារភាពជាក់ស្សដង រិន្ស្រន្ម្គាន់្
ស្ត្ជាទសសន្ៈលនាះលៃយី។ ស្វសនិ្កម្តូ្វយកវបបធរ៌ជារូលដ្ឋា ន្កនុងម្បណិ្ប័ត្ន៍្ និ្ងម្តូ្វស្កលរែអត្តចរតឹ្ 
អាកបបកិរោិស្ៃលរិន្លែឲ្យលែម្បលសីរលៃងីលៃីរបសី្ម្បកាល យខលួន្លៅជាអនកស្ៃលអភិវឌឍវបបធរ៌ និ្ងកាល យជា
គម្រូ សម្មាប់អនកជំនាន់្លម្កាយ កនុងការស្ថរកាវបបធរ៌ លដ្ឋយម្បកាន់្យកនូ្វភាពនិ្យរកណ្ឋដ ល។ 

ខំុ្គិត្ថា ស្វសនាណ្ឋ ក៏ៃូចស្វសនាណ្ឋស្ៃរពិត្ជារិន្អាចកាត់្ផ្កដ ច់ពីសងគរបាន្លទ។ ស្វសនា
ជាការម្គប់ម្គងអាររមណ៍្ និ្ងជំលន្ឿ រឯី សងគរគ៉ឺជាការម្គប់ម្គងជីវតិ្ និ្ងការរស់លៅ។ លហតុ្លន្ះ ម្តឹ្រស្ត្ធរ៌
អាថ៌ស្វសនា លទាះបីលែឥត្លខាច ះោ៉ា ងណ្ឋក៏លដ្ឋយក៏លៅស្ត្រិន្ទាន់្ម្គប់ម្គាន់្ស្ៃរ ម្បសិន្លបីរនុ្សសកនុង
សងគរលនាះគាម ន្លកាណ្សរបត្តិលែម្គប់ម្គាន់្លទលនាះ។ ពិត្ណ្ឋស់ ស្វសនាបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងសំខាន់្ 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     160 

កនុងកិចចអភិវឌឍន៍្លសៃាកិចចសងគរ លដ្ឋយស្វរស្វសនាររួចំស្ណ្កកនុងការកស្វងសងគរជាតិ្រួយម្បកប
លដ្ឋយសីលធរ៌ និ្ងចរោិធរ៌លែ។ លៃីរបឲី្យមាន្ការអភិវឌឍសងគរលសៃាកិចចរួយស្ៃលម្បកបលដ្ឋយសរធរ៌ 
និ្ងមាន្ចីរភាពទារទារឲ្យមាន្ការអភិវឌឍ ស្ផ្នកអប់រសំីលធរ៌ និ្ងចរោិធរ៌ ស្ៃលជាស្ផ្នកៃ៏សំខាន់្របស់
ស្វសនា។ ស្វសនាក៏ជាម្បភពសម្មាប់ការបណ្តុ ះនូ្វបញ្ញា ញាណ្ ឬជាថាន លបណ្តុ ះនូ្វរូលធន្បញ្ញា  និ្ង
ជាថាន លសម្មាប់បណ្តុ ះម្គាប់ពូជបញ្ាវន្ត សម្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ្ កនុងម្គប់វសិ័យ ម្បកបលដ្ឋយនិ្រន្តរភាព 
លដ្ឋយបាន្ជួយលធវីឲ្យមាន្ការចូលររួរបស់ម្បជាពលរៃា កនុងកិចចអភិវឌឍន៍្ ររួចំស្ណ្កលធវីឲ្យមាន្គណ្លន្យយភាព
ត្មាល ភាព ភាពជាមាច ស់កនុងកិចចអភិវឌឍន៍្ និ្ងររួចំស្ណ្កកនុងការពលន្លឿន្ភាពរុងលរឿង ពម្ងឹងគុណ្ធរ៌ និ្ង 
កិត្ានុ្ភាពជាតិ្។ 
 
គណ្ៈអធិបតី្  និ្ងអងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ !  

ទាក់ទងនឹ្ងម្បធ្លន្បទពិធីសូម្ត្ “ឥស្វល រ និ្ងវបបធរ៌” ខំុ្សូរចូលររួចំស្ណ្កសូរផ្តល់អនុ្ស្វសន្៍ 
ៃូចត្លៅ៖ 

១.ខំុ្គិត្ថា សម្មាប់សហគរន៍្ឥស្វល រលៅករពុជាឥស្វល រ និ្ងស្វសនាពិត្ជាមាន្ខលឹរស្វរម្គប់
ម្គាន់្ កនុងគរពីរអាល់គួរអានុ្លការរី ស្ៃលជាររត្កពីពាការរីោមំា៉ា ត់្ និ្ងកនុងម្បវត្តិស្វន្រសតឥស្វល រ ស្ៃល
ជារូលដ្ឋា ន្ម្គឹះ នន្លគាលការណ៍្របស់ខលួន្ ស្ៃលបាន្យកចិត្តទុកដ្ឋក់ ផ្ដល់កិត្តិយស និ្ងកិត្ានុ្ភាព 
ចំលពាះរនុ្សសជាតិ្ ស្ៃលលចះយកអាស្វ និ្ងជួយគាន ស្ៃលម្ពះអល់លឡាះលផី្្ទុកដ្ឋក់ លលីអនកមាន្លទធភាព 
ឲ្យលរីលស្ថរកា អនកបាត់្បង់ឱកាស កនុងការររួរស់ និ្ងវឌឍន្ភាពកនុងជីវតិ្។ លបីរនុ្សសមាន ក់រលំោភ លលី
លសចកដីទុកចិត្តរបស់ម្ពះអល់លឡាះ លគលនាះពិត្ជារិន្បាន្ទទួលពរជ័យ សិររីងគលពីម្ពះអល់លឡាះលទ។ 

២.គណ្ៈៃឹកនាជំាន់្ខពស់ នន្ស្វសនាឥស្វល រករពុជា និ្ងគណ្ៈអីុមុាំមំ្គប់លំដ្ឋបថ់ាន ក់គបបបីងា     
លកាណ្ៈទាងំឡាយសម្មាប់ស្វសនិ្កឥស្វល រករពុជា លលីការអនុ្វត្តតារឱវាទស្វសនាឥស្វល រទាក់ទងនឹ្ង
ការលគារពសិទធិ តួ្នាទី និ្ងលសចកដីនថលថនូររវាងគាន នឹ្ងគាន  លដ្ឋយដ្ឋក់លចញលិខិត្ស្វន រ ជាលសចកដីស្ណ្នា ំ      
បទបបញ្ាត្តិ ស្ៃលពាក់ព័ន្ធនឹ្ងវបបធរ៌ ជារួយបងបែូន្ ម្បុសម្សី ជារួយកូន្លៅ និ្ងអនកភូរិ ផ្ងរបងជារួយ
។ល។ ម្តូ្វអនុ្លោរតារឱវាទរបស់ ស្វសនាឥស្វល រ លដ្ឋយផ្ារភាជ ប់នឹ្ងចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្នានា ជា
ធរមាន្របស់ជាតិ្ និ្ងអន្តរជាតិ្ ម្ពរជារួយនឹ្ងលន្ះក៏ម្តូ្វមាន្ការចាត់្តាងំករមវធីិនានា ទាក់ទងនឹ្ង        
វបបធរ៌ឥស្វល រ ពិលសសម្តូ្វបញ្ចូ លការអប់រនំានាកនុងខលឹរស្វរនន្ធរមលទសនា របស់វាគមិន្កនុងលវទិកានានា ៃូច
ជាលវទិកាលៅកនុងការជួបជំុថាវ យបងគ ំ លៅនថៃសុម្កជាលៃីរ លដ្ឋយលធវីោ៉ា ងណ្ឋឲ្យម្ជួត្ម្ជាបៃល់សហគរន៍្
ឥស្វល របាន្អនុ្វត្ត  និ្ងបាន្យល់ពីវបបធរ៌របស់ខលួន្។  

៣.ជារួយនឹ្ងការលកាត្សរលសីរ និ្ងស្ថលងអំណ្រគុណ្ ចំលពាះស្វា ប័ន្គណ្ៈៃឹកនាជំាន់្ខពស់នន្
ស្វសនាឥស្វល រករពុជា អងគការសមាគរ លម្ៅរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលមាន្ចរតិ្ស្វសនា កនុងការលរៀបចំ ឲ្យមាន្        
ការផ្សពវផ្ាយ ពីវបបធរ៌ ខំុ្សូរឲ្យមាន្ការលលីកករពស់ស្ថរលទៀត្ លលីការផ្សពវផ្ាយ និ្ងការផ្តល់ការអប់រ ំ
បស្ន្ារ ម្សបនឹ្ងលសចកដីទុកចិត្ត និ្ងជាទីសងឃរឹបំផុ្ត្របស់ មាតា បិតា អាណ្ឋពាបាលសិសស ពិលសសលលី
សីលធរ៌រស់លៅ និ្ងការម្បឆ្ងំនឹ្ងអំលពីហងឹា និ្ងម្ជុលនិ្យរ។ 

៤.ចំលពាះជ័យោភី ករ-ីករអីះ ោហវសី-ោហវលីហាះ ស្ៃលបាន្ជាប់ ជលម្រីសលៅចូលររួសូម្ត្ លៅ
លលីឆ្កអន្តរជាតិ្សូរចងចាកំនុងចិត្តជានិ្ចចថា បែូន្ៗជាតំ្ណ្ឋងឲ្យម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ជារុខមាត់្
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របស់ម្បលទសជាតិ្ ៃូលចនះសូររកាឲ្យបាន្នូ្វលសចកតីនថលថនូរ របស់ម្បលទសជាតិ្ លធវីទំនាក់ទំន្ងលែជារួយ
ម្បលទសមាច ស់ផ្ទះ និ្ងករ-ីករអីះ ោហវសី-ោហវលីហាះ របស់ម្បលទសនានា ស្ៃលបាន្ចូលររួ លៃីរបជីា
ម្បលោជន៍្ៃល់សហគរន៍្ និ្ងសងគរជាតិ្។ 

៥. ខំុ្សូរអំពាវនាវៃល់ស្វសនិ្កឥស្វល រ លៅករពុជាទាងំអសសូ់រចូលររួស្ថរកាសុខសន្តិភាព 
លសារភាព ន្លោបាយ អធិបលត្យយភាព បូរណ្ភាពទឹកៃី ម្បឆ្ងំដ្ឋច់ខាត្បៃិវត្តន៍្ពណ៌្ និ្ងរាល់
សករមភាពស្ៃលប៉ាុន្ប៉ាងលម្ជៀត្ស្ម្ជកកិចចការនផ្ទកនុងរបស់ជាតិ្ ៃូចស្ៃលបាន្ស្ថលងលដ្ឋយសលរតចលត្លជាកនុងពិធី
បិទសនិបាត្ម្កសួងការងារកាលពីនថៃទី ១៤ ស្ខកុរោៈ កន្លងលៅថមីៗលន្ះ។ 

ជាថមីរតងលទៀត្ ខំុ្សូរសស្រតងនូ្វលសចកតីលស្វរន្សសរកីរាយ ស្ៃលបាន្រកចូលររួកនុង ករមវធីិបិទ នន្
ពិធីសូម្ត្នាឆ្ន លំន្ះ និ្ងសូរម្បសិទធិពរជូន្ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ អនកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី អនកនាង
កញ្ញា  ថាន ក់ៃឹកនាមំ្គប់ថាន ក់ ករ-ីករអីះ ោហវសី-ោហវលីហាះ បងបែូន្ ស្វសនិ្កឥស្វល រ ម្ពរទាងំអងគពិធី
ទាងំរូល សូរម្បកបលដ្ឋយលសចកតីសុខ សុភរងគល និ្ងសលម្រចបាន្នូ្វជ័យជំន្ះ ម្គប់ភារកិចច។ និ្ងសូរឲ្យ
បាររី នន្ពិធីសូម្ត្គរពីរអាល់គួរអានុ្លការរី លម្ការម្បធ្លន្បទ ឥស្វល រនិ្ងវបបធរ៌ នាឆ្ន លំន្ះ បាន្នារំកនូ្វ
ស្ផ្លផ្កា  កនុងកិចចការពារ ស្ថរកា អភិរកស និ្ងអភិវឌឍនូ្វវបបធរ៌លន្ះ ជារួយនឹ្ងការសិកាម្ស្វវម្ជាវបន្ដ ពី
ម្បលោជន៍្ស្ៃលជាចំលណ្ះៃឹង កនុងការអភិរកស ផ្សពវផ្ាយ បន្ដគាមំ្ទ និ្ងម្បតិ្បត្តិតារវបបធរ៌ៃ៏លែរបស់
ឥស្វល រផ្ងស្ៃរ។ 

ខំុ្សូរម្បកាសបិទពិធី សូម្ត្អាល់គួរអាន្ លលីកទី២៨ លៅលពលលន្ះ។ 
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៤១. រិធីផ្សរេផ្ាយខែមឹ្សារអនុសវំចឆរៈ ម្ហាសននិបាតម្ន្តនតសីងឃលលើកទី 
២៧ 

 
សនុទរកថា 

លោកជំទាវ មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនតី 
រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា ព្រឹទធសភា 

និងអធិការកិចច 
មលែងកនងុរិធីផ្សរេផ្ាយខែឹម្សារអនុសវំចឆរៈ ម្ហាសននិបាតម្ន្តនតសីងឃទូទាងំព្បលទស 

លលើកទី ២៧ 
ស្វលម្បជំុធំលខត្តស្វវ យលរៀង, នថៃទី១៩ ស្ខសីោ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

8 
ជាបឋរទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរម្កាបថាវ យបងគំម្ពះវសុិទធិញាណ្ រំុ សយ ម្ពះលរគណ្ 

លខត្តស្វវ យលរៀងជាទីលគារពសកាា រៈ រន្រន្តីសងឃ ម្ពះសងឃ អាចារយ និ្ងគណ្ៈកមាម ការវត្ត ទាងំអស់ជាទីលគារព 
ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សីទាងំអស់ ជាទីរាប់អាន្ ! 

នថៃលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្មាន្កិត្តិយសៃ៏ធំលធង លដ្ឋយបាន្រកចូលររួជារួយម្ពះ
លរគណ្ ម្ពះលថរានុ្លត្ារៈម្គប់ម្ពះអងគ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  អស់លោក លោកម្សី ថាន ក់ៃឹក
នា ំ លៅលខត្តស្វវ យលរៀង កនុងឱកាសពិធីផ្សពវផ្ាយខលឹរស្វរ នន្អនុ្សំវចឆររោសនិ្នបាត្រន្រន្ដីសងឃទូទាងំ
ម្បលទស លលីកទី ២៧ ៃ៏រោឡារកិនាឱកាសលន្ះ។ 

ៃូចស្ៃលរបាយការណ៍្របស់ ម្ពះវសុិទធិញាណ្ រំុ សយ ម្ពះលរគណ្ លខត្តស្វវ យលរៀងបាន្លលីក
លៃងីលហយីថា អនុ្សំវចឆរៈរោសន្និបាត្រន្រន្ដីសងឃទូទាងំម្បលទសលលីកទី ២៧ មាន្លគាលបណំ្ងសំលៅ
ពម្ងឹងបស្ន្ាររចនាសរព័ន្ធៃឹកនាមំ្គប់ម្គង និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្ត ស្ៃលមាន្ម្ស្វប់ លធវីឱយវសិ័យម្ពះពុទធ
ស្វសនាមាន្ភាពរកីចលម្រីន្ ស័កតសរជាទីលគារពបូជា របស់ម្ពះពុទធបរសិ័ទធ្លនាៃល់ការគង់វងសសាិត្សាិរ
យូរអស្ងវងនន្ម្ពះពុទធស្វសនា ពម្ងឹងគុណ្ភាពពុទធិកសិកាលៃីរបអីភិវឌឍធន្ធ្លន្បពវជិត្ ពុទធស្វសនិ្ក 
លលីកកំពស់កិត្ានុ្ភាពនន្ម្ពះពុទធិស្វសនា ស្ៃលជាស្វសនារបស់រៃា ពម្ងឹងតួ្នាទីភារៈកិចចរបស់ម្ពះសងឃ 
និ្ងវត្តអារារ។ ជាការពិត្ណ្ឋស់ ការរកីចលម្រីន្របស់ម្ពះពុទធចម្ក និ្ងអាណ្ឋចម្ក ម្តូ្វទន្ទឹរគាន  និ្ងផ្ដល់
ៃល់គាន  លៅវញិលៅរក ជាការចាបំាច់។ ជាក់ស្សដងម្ពះពុទធស្វសនា បាន្ចូលររួចំស្ណ្កោ៉ា ងលម្ចីន្ កនុង    
ការលលីកករពស ់ការអប់រចំរោិធរ៌សីលធរ៌សងគរ និ្ងកស្វងសរិទធផ្លលផ្សងៗជាលម្ចីន្ជូន្សងគរជាតិ្។ 

 
អងគពិធីទាងំរូល 

រៃាធរមនុ្ញ្ា នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជារបស់លយងី បាន្បញ្ញជ ក់ោ៉ា ងចាស់ថា ម្ពះពុទធស្វសនា ជា
ស្វសនារបស់រៃា ភាគលម្ចីន្លលីសលុប នន្ម្បជាជន្ករពុជា ចាត់្ទុកម្ពះពុទធស្វសនា គ៉ឺជាស្ផ្នករួយ នន្          
អត្ដសញ្ញា ណ្ជាតិ្។ កនុងន័្យលន្ះ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ខិត្ខំម្បឹងស្ម្បងកនុងការអភិវឌឍវសិ័យម្ពះពុទធស្វសនា 
លៃីរបជីាម្បលោជន៍្កនុងការររួចំស្ណ្កពម្ងឹងស្វរគគីភាព ការលលីកករពស់វបបធរ៌នន្ការលោគយល់គាន  កនុង
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ចំលណ្ឋរពុទធស្វសនិ្ក ក៏ៃូចជាម្បជាជន្ករពុជារបស់លយងីលៅម្គប់សមាសភាពសងគរ ។ រាជរដ្ឋា ភិបាល 
និ្ងពុទធស្វសនិ្កទាងំអស់លៅស្ត្បន្ដការពារ និ្ងលគារព ម្ពរទាងំលលីកសទួយម្ពះពុទធស្វសនាជាៃរាប 
លដ្ឋយលធវីោ៉ា ងណ្ឋឲ្យកមាល ងំៃ៏មាន្ឥទធិពល នន្ម្ពះពុទធស្វសនាបន្ដសាិត្លៅ និ្ងម្ជួត្ម្ជាបកនុងម្កលៅលបះ
ៃូង នន្ម្បជាជន្ស្ខមរ និ្ងសាិត្លសារគង់វងសម្សបតារបាវចនា ជាតិ្ ស្វសនា ម្ពះរោកសម្ត្ ។ 

ពិត្ស្រន្លហយី រាជរដ្ឋា ភិបាលរបស់លយងីម្តូ្វការវត្ដមាន្ និ្ងការចូលររួឥត្សំនច ទាងំស្វម រតី្ សមាោ រៈ 
និ្ងបញ្ញា ញាណ្ពីសលរដច ម្ពះលត្ជគុណ្ ម្ពះលថរានុ្លត្ារៈម្គប់ម្ពះអងគ ម្ពរទាងំ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ
លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី និ្ងម្បជាជន្ទាងំអស់ លៃីរបរីរួគាន កស្វងករពុជា ឲ្យកាល យលៅជាសងគររួយ 
ស្ៃលគាម ន្អំលពីហងិា គាម ន្ការរលំោភសិទធិ និ្ងលសចកដីនថលថនូររបស់រនុ្សស ចូលររួចំស្ណ្កលធវីឲ្យសងគរករពុជា 
លៅស្ត្ជាសងគររួយស្ៃលមាន្រូលធន្សងគរ ៃ៏រងឹមា ំ លពាលគ៉ឺជាសងគររួយស្ៃលមាន្ម្បជាជន្ម្បកប
លដ្ឋយចំលណ្ះៃឹងលម្ៅម្ជះ មាន្សីលធរ៌ គុណ្ធរ៌ ចរោិធរ៌ ស្វរគគីធរ៌ និ្ងជាម្បលទសស្ៃលសរបូរ
រុងលរឿង បន្ដនូ្វអរយិធរ៌ខពង់ខពស់ម្ត្ចះម្ត្ចង់ម្បកបលដ្ឋយសុខសន្ដិភាពជានិ្រន្ដរ ៍។ 

ល ល្ៀត្កនុងឱកាសលន្ះ ទូលម្ពះបងគំ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋ ខំុ្សូរលធវីការចាប់អាររមណ៍្អំពីតួ្នាទីរបសម់្ពះពុទធ
ស្វសនាលៅកនុងសងគរករពុជាខលះៗ ៃូចត្លៅ ៖ ជាការពិត្ណ្ឋស់វត្ដអារារ ររួទាងំម្ពះសងឃ រិន្ម្គាន់្ស្ត្ជា
ទីស្វា ន្ និ្ងជាបុគគលសម្មាប់ស្ត្ការលគារពសកាា រៈបូជាប៉ាុលណ្ឋណ ះលទ ប៉ាុស្ន្ដក៏ជាកស្ន្លង និ្ងជាម្បភពសម្មាប់
ការបណ្ដុ ះនូ្វបញ្ញា ញាណ្ ឬជាថាន លបណ្ដុ ះម្គាប់ពូជបញ្ាវន័្ដសម្មាប់ការអភិវឌឍជាតិ្លលីម្គប់វសិ័យផ្ងស្ៃរ។ 
ម្បវត្ដិស្វន្រសដ និ្ងបទពិលស្វធន៍្បាន្បងាា ញឲ្យលឃញីថាទីវត្ដអារារ និ្ងម្ពះសងឃមាន្តួ្នាទីររួចំស្ណ្កកនុង
ការកស្វងសងគរជាតិ្រួយ ម្បកបលដ្ឋយសីលធរ៌ និ្ងចរោិធរ៌លែ។ លៃីរបឲី្យមាន្ការអភិវឌឍសងគរកិចច 
លសៃាកិចច ម្បកបលដ្ឋយសរធរ៌ និ្ងមាន្ចីរភាពទារទារឲ្យមាន្ការអភិវឌឍស្ផ្នកអប់រ ំ សីលធរ៌ និ្ង        
ចរោិធរ៌ជាចាបំាច់រិន្អាចខវះបាន្ ពិលសសម្ពះពុទធស្វសនាមាន្តួ្នាទីោ៉ា ងសំខាន្ ់ កនុងការអភិវឌឍ
សងគរ និ្ងអប់រសំីលធរ៌។ ជាក់ស្សដង មាន្ម្ពះលថរានុ្លត្ារៈ និ្ងពុទធស្វសនិ្កជាលម្ចីន្បាន្អប់រ ំម្បជាពលរៃា
ឱយម្បម្ពឹត្តអំលពីលែ លចៀសវាង អំលពីអបាយរុខនានា និ្ងកំពុងៃឹកនាឧំបាសក ឧបាសិកា និ្ងម្បជាជន្លៅ
តាររូលដ្ឋា ន្ឲ្យចូលររួចំស្ណ្កលធវីវភិាគទាន្ កនុងការកស្វងលហដ្ឋា រចនាសរព័ន្ធលផ្សងៗៃូចជា ម្ពះវោិរ 
ទំន្ប់ទឹក ទាវ រទឹក ម្បឡាយទឹក អណ្ដូ ងទឹក ម្សះ ស្វព ន្ ផ្លូវលំកនុងភូរិ និ្ងស្វោលរៀន្ រន្ទីរលពទយជាលៃីរ 
សករមភាពទាងំលន្ះគ៉ឺជាការររួចំស្ណ្កជារួយរាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងការអភិវឌឍ និ្ងកាត់្បន្ាយភាពម្កីម្កលៅ
តាររូលដ្ឋា ន្។ 

ការបរចិាច គធន្ធ្លន្ កំោងំកាយ ចិត្ដ និ្ងម្បាជ្ាស្វម រតី្ទាងំលន្ះទទួលបាន្កុសលៃូចគាន  នឹ្ង     
ការបរចិាច គធន្ធ្លន្សម្មាប់ការស្វងសង់វត្ដ ម្ពះវោិរ ស្វោឆ្ន់្ផ្ងស្ៃរ លហយីស្ត្ងទទួលបាន្ការលគារព
ម្សឡាញ់ពីម្បជាជន្ និ្ងម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលមាន្បំណ្ងផ្ារភាជ ប់វសិ័យអាណ្ឋចម្ក និ្ងពុទធចម្ក
ឲ្យលៃីរទន្ទឹរគាន  បំលពញឲ្យគាន លៅវញិលៅរក ។ 
អងគពិធីទាងំរូល ជាទីលរម្តី្ ! 

អនុ្សំវចចររោសន្និបាត្រន្រន្ដីសងឃទូទាងំម្បលទស លលីកទី ២៧ ស្ៃលបាន្ម្បម្ពឹត្ដលៅកន្លងរកលន្ះ 
គ៉ឺសលម្រចបាន្នូ្វលទធផ្លៃ៏មាន្ស្វរៈសំខាន់្ោ៉ា ងធំលធង សម្មាប់វសិ័យម្ពះពុទធស្វសនា ម្បធ្លន្បទទាងំ
ឡាយ នន្រោសន្និបាត្បាន្កំណ្ត់្គ៉ឺពិត្ជាបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងទាន់្លពលលវោ កនុងការល ល្ីយត្បលៅនឹ្ង
បញ្ញា ស្ៃលកំពុងលកីត្មាន្នាលពលបចចុបបន្នរបស់ម្ពះសងឃ និ្ងពុទធស្វសនិ្ក លហយីស្ៃលម្តូ្វររួគាន លធវីការ
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ផ្សពវផ្ាយឲ្យបាន្ទូលំទូោយ លៃីរបទីប់ស្វា ត់្ចំណុ្ចអវជិជមាន្រួយចំនួ្ន្ស្ៃលស្ត្ងស្ត្លកីត្មាន្ និ្ងលៃីរបី
អប់រពុំទធបរសិ័ទ ឲ្យលះបង់នូ្វលោភៈ លទាសៈ លមាហៈ អំលពីអកុសលទាងំឡាយ ស្ៃលនាលំៅៃល់កដីអន្ដរាយ
ម្ទពយសរបត្ដិ លសចកដសុីខ ជីវតិ្រនុ្សស សន្ដិសុខ និ្ងសណ្ឋដ ប់ធ្លន ប់សងគរ។ ទន្ទឹរនឹ្ងលន្ះ តាររយៈអងគ
រោសន្និបាត្ បទពិលស្វធន៍្ ចំលណ្ះៃឹងជាក់ស្សដង និ្ងយន្ដការថមីៗម្តូ្វបាន្រលំលចលៃងី លៃីរបរីរួចំស្ណ្ក
បលងាីន្ម្បសិទធិភាពនន្ការអប់រសំីលធរ៌ រនុ្សសធរ៌ តារមាគ៌ាៃ៏ម្ត្ជាក់របស់ម្ពះសមាម សរពុទធបររម្គូនន្
លយងី ។ 

ម្ពះលថរានុ្លត្ារៈម្គប់ម្ពះអងគ ឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី និ្ងសមាជិក 
សមាជិកានន្អងគពិធីទាងំរូល ពិត្ជាបាន្លរីលលឃញី និ្ងទទួលស្វគ ល់ថា លៅលពលស្ៃល ម្បលទសជាតិ្មាន្
ការរកីចលម្រីន្លូត្ោស់ស្ផ្នកលសៃាកិចច ចរន្ដនន្វបបធរ៌បរលទស និ្ងភាពទាន់្សរ័យ ក៏បាន្និ្ងកំពុងហូរ
ចូលោ៉ា ងគំហុក ពិលសស តាររយៈបលចចកវទិាគរនាគរន៍្ ព័ត៌្មាន្វទិាស្ៃលលធវីឲ្យលយងីមាន្ការលំបាក
នឹ្ងទប់ទល់។ ជាការពិត្ ទំលនី្បភាវូបនី្យករម លធវីឲ្យរនុ្សសលយងីម្តូ្វការរលធាបាយលម្បីម្បាស់ និ្ងទំនាក់
ទំន្ងជាសំភារៈទំលនី្បៗ ៃូចជា រថយន្ដ ទូរស័ពទ កំុពយូទ័រ និ្ងម្បព័ន្ធអីុន្លធីលណ្ត្ជាលៃីរ។ បលចចកវទិា
គរនាគរន៍្ ព័ត៌្មាន្វទិាលធវីឲ្យលយងីអាចលធវីទំនាក់ទំន្ងជារួយលភ្ៀវលទសចរណ៍្ជិត្ ឬឆ្ៃ យឲ្យចូលរក     
ទសសនាម្បលទសលយងីជាលៃីរ ការងារទាងំលន្ះ លគចរិន្ផុ្ត្ពីការទទួលឥទធិពលវបបធរ៌ ររួទាងំស្វសនាពី
លម្ៅផ្ងស្ៃរ ស្ៃលអាចផ្ទុយពីស្វសនាជាតិ្លយងី។  

លៃីរបលី ល្ីយត្បនឹ្ងការវវិត្ដន៍្លន្ះលរគណ្លខត្ត ររួជារួយម្ពះសងឃម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ និ្ងស្វា ប័ន្ពាក់
ព័ន្ធកនុងលខត្តម្តូ្វពម្ងឹងចំលណ្ះៃឹង និ្ងសរត្ាភាពខាងស្ផ្នកធរមការ និ្ងម្ពះពុទធស្វសនា និ្ងលគារពឱយបាន្
ខាជ ប់ខជួន្នូ្វធរ៌វន័ិ្យ សំលៅលជៀសវាងឲ្យបាន្នូ្វបាតុ្ភាពអសករមនានា លៃីរបជីាគំរូលែ ជាទំនុ្កចិត្ដ និ្ង         
ការលជឿជាក់លលីម្ពះពុទធស្វសនា របស់ពលរៃាករពុជា ។ 

ជាទីបពាច ប់ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ សូរថាវ យ-ម្បលគន្ម្ពះពរជូន្ៃល់ម្ពះលរគណ្ ម្ពះអនុ្គណ្ម្កុង/ម្សុក 
និ្ងម្ពះលថរានុ្លត្ារៈម្គប់ម្ពះអងគ និ្ងសូរជូន្ពរឯកឧត្ដរ លោកជំទាវ លោកឧកញា៉ា  លោក លោកម្សី ទាងំ
អស់ សូរបាន្សរម្បកបជួបម្បទះស្ត្នឹ្ងពុទធពរទាងំឡាយបួន្ម្បការ គ៉ឺ ៖ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កំុបី
លឃលៀងឃាល ត្លៃយី ។ 
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៤២. រធិីសតិបដ្មិាព្រះនាងឥន្តនទលទវី លៅរាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 
  

សនុទរកថា 
លោកជំទាវកិតតិសងគហៈបណ្ឌិ ត មម្៉ែន សអំន ឧបនាយករដ្ាម្ន្តនត ី

រដ្ាម្ន្តនតីព្កសងួទំនាកទ់ំនងជាម្ួយរដ្ាសភា-ព្រឹទធសភា និងអធិការកិចច 
មលែងកនងុរិធ ី

សតិបដ្ិមាព្រះនាងឥន្តនទលទវីលៅរាជបណ្ឌិ តយសភាកម្ពុជា 
រាជបណ្ឌិ ត្សភាករពុជា រាជធ្លនី្ភនំលពញ 

នថៃចន្ទ ១១លកីត្ ស្ខភម្ទបទ ឆ្ន កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ 
ម្តូ្វនឹ្ងនថៃទី៩ ស្ខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

3 
 
-សូរម្កាបថាវ យបងគុ សំលរដចម្ពះសងឃរាជម្គប់ម្ពះអងគ ជាទីលគារពសកាា រៈ 
-ឯកឧត្តរបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុខ ទូច ម្បធ្លន្រាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជា  
-លោកជទំាវឧកញា៉ា  លសៀង ចាន់្លហង អគគនាយិកាម្កុរហ ុន្លហងអភិវឌឍន៍្ 
-ឯកឧត្តរបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ឯកឧត្តរ លោកជទំាវ ស្វន្រស្វត ចារយ បណ្ឌិ ត្ លោក លោកម្សី លភ្ៀវកិត្តិយស ជា
ទីលគារពរាប់អាន្ ! 

នថៃលន្ះ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្មាន្កិត្តិយស និ្ងកតីលស្វរន្សសរកីរាយ លដ្ឋយបាន្ចូលររួជាអធិបតី្កនុងកិចច
ពិធី«សិត្បៃិមាម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវ»ីៃ៏មាន្អត្ាន័្យជាម្បវត្តិស្វន្រសត លៅរាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជា លៅនថៃលន្ះ។ 

លម្កាយពីបាន្ស្វដ ប់សុន្ទរកថាៃ៏លកាះកាយរបស់ឯកឧត្តរបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុខ ទូច ម្បធ្លន្រាជ
បណ្ឌិ ត្យសភាករពុជារចួរក ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរលកាត្សរលសីរខពស់ពីកិចចខិត្ខំម្បឹងស្ម្បង របស់រាជបណ្ឌិ ត្យ
សភាករពុជា កនុងការសិកាម្ស្វវម្ជាវស្សវងរកអត្តសញ្ញា ណ្បៃិមាម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវ ី និ្ងរហូត្ឈាន្ៃល់    
ការលរៀបចំលធវីសិកាា ស្វោកម្រិត្ជំនាញរួយ ម្បរូលអនកជំនាញខាងបៃិមាស្វន្រសត ជំនាញបុរាណ្វទិា      
ស្វា បត្យករម ពីស្វា ប័ន្ជាតិ្លយងីផ្ង និ្ងអន្ដរជាតិ្ផ្ង លៃីរបមី្បរូលរតិ្លោបល់ររួម្សុះម្សួលរូលរតិ្គាន  
កំណ្ត់្អត្តសញ្ញា ណ្បៃិមារួយលន្ះរហូត្បាន្សលម្រចជាស្វា ពរ។ 

បៃិមាលន្ះគ៉ឺជារូបម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវសី្ៃលជាម្ពះរាជអគគរលហសីរបស់ម្ពះរោកសម្ត្ស្ខមរ គ៉ឺម្ពះបាទ 
ជ័យវរ មន័្ទី៧។ លបីតារការម្ស្វវម្ជាវពីបុរាណ្វទូិ និ្ងស្វន្រស្វត ចារយម្បវត្តិស្វន្រសតជាលម្ចីន្បាន្ឱយៃឹងថា ម្ពះនាង
ឥន្រន្ទលទវជីាអនកម្បាជ្ស្ៃលមាន្ចំលណ្ះៃឹងខពង់ខពស់កនុងសត្វត្សរទី៍ ១២ លម្ពាះម្ពះនាងបាន្ស្ណ្នាមំ្ពះស្វវ រី
ឲ្យមាន្ម្ពហមវោិរធរ៌ និ្ងលរតាត ធរ៌ កនុងការៃឹងនាមំ្បលទសម្បកបលដ្ឋយទសពិធរាជធរ៌។ ម្ពះនាងពិត្ជា 
និ្រិត្តរូរ នន្ន្រសដសី្ៃលបាន្ររួចំស្ណ្កោ៉ា ងស្វរសំខាន់្ណ្ឋស់ កនុងការជួយជំរុញឲ្យម្បលទសជាតិ្ឱយមាន្    
ការរកីចលម្រីន្ ស្ផ្នកចំលណ្ះៃឹង និ្ងបញ្ញា ញាណ្។ 

ជាតឹ្កតាង រូបចមាល ក់ម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវមី្តូ្វបាន្ឆ្ល ក់លៅតារសិោ នន្ម្បាស្វទម្ពះខ័ន្ ស្ៃលជា
ម្បាស្វទៃ៏មាន្ប្ទធបិាររីលន្ះ ធ្លល ប់ជាថាន លបណ្ដុ ះបណ្ឋដ ល ឬជាស្វកលវទិាល័យរួយនាសរ័យលនាះ 
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ស្ៃលម្ពះនាងជាស្វន្រស្វត ចារយ។ ម្ពះនាងជាន្រសតីមាន ក់ស្ៃលមាន្វជិាជ ខពង់ខពស់ មាន្ម្បាជ្ាភល៉ឺថាល លមាះរុត្ឈាល ស
នវពូស្កលបលីាញខាងវជិាជ អកសរស្វន្រសត និ្ងមាន្ធរ៌លរតាត សលនាត ស លហយីលគារពបូជាម្ពះពុទធស្វសនា។ 
 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

បៃិមាលន្ះពិត្ជាបងាា ញពីស្វរគគីជាតិ្រួយជាទីលមាទន្ៈ និ្ងជាគំរូៃល់កិចចការលផ្សងៗលទៀត្ ស្ៃល
លកីត្លចញពីកិចចសហការគាន កនុងរងវង់ជាតិ្លយងី លពាលគ៉ឺរវាងអន្ដរម្កសួងស្ៃលពាក់ព័ន្ធនានា លៃីរបសីលម្រច
កិចចការលន្ះ។  

ការសលម្រចកំណ្ត់្បៃិមាម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវ ី ស្ៃលជាតំ្ណ្ឋងនារសី្ខមរមាន្ម្បាជ្ាវាងនវ ៉ាមាន្ចំលណ្ះ
ៃឹងខាងអកសរស្វន្រសត និ្ងពុទធស្វសនា គ៉ឺជាលរឿងជាតិ្ស្ខមរទាងំរូល។ ៃូលចនះម្តូ្វស្ត្មាន្ការពាក់ព័ន្ធពីស្វា ប័ន្
ជំនាញលផ្សងៗរបស់ករពុជាលយងី ៃូចជារាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជា ម្កសួងវបបធរ៌និ្ងវចិិម្ត្សិលបៈ អាជ្ាធរ
អបសរា អនកជំនាញកនុងម្សុក និ្ងមាន្ជំនួ្យពីអនកជំនាញអន្ដរជាតិ្លទៀត្លៃីរបសីលម្រចកិចចការលន្ះកាន់្ស្ត្
ម្បលសីរលៃងី។ 

ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ បនាទ ប់ពីបាន្ស្វដ ប់ចំណ្ឋប់អាររមណ៍្របស់លោកជំទាវឧកញា៉ា  លសៀង ចាន់្លហង 
អគគនាយកិាម្កុរហ ុន្លហងអភិវឌឍន៍្ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្រលំភីបចិត្តណ្ឋស់ លហយីក៏សូរលកាត្សរលសីរចំលពាះទឹក
ចិត្តសបបុរសធរ៌ៃ៏នថលថាល  របស់លោកជំទាវឧកញា៉ា ស្ៃលបាន្ជួយឧបត្ារោថវកិា សម្មាប់សិត្បៃិមាម្ពះនាង
ឥន្រន្ទលទវ ី និ្ងសំណ្ង់បុសបុកត្រាល់បៃិមាលន្ះ។ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ក៏បាន្ម្ជាបស្ៃរថា លោកជំទាវឧកញា៉ា នឹ្ង
បន្តជួយឧបត្ារោៃល់ការស្វងបៃិមាម្ពះបាទជ័យវរ មន័្ទី៧ ម្ទង់លម្គឿងជាម្ពះរោកសម្ត្ម្គងរាជអំណ្ឋច 
និ្ងបៃិមាម្ពះនាងជ័យរាជលទវ ីបស្ន្ារលទៀត្។ លលីសពីលន្ះលទៀត្ លោកជំទាវឧកញា៉ា  លសៀង ចាន់្លហង នឹ្ង
ជួយឧបត្ារោៃល់កិចចការម្ស្វវម្ជាវវទិាស្វន្រសតលផ្សងៗ ៃល់រាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជាបស្ន្ារលទៀត្។ លន្ះគ៉ឺជា
ទឹកចិត្តនារសី្ខមរៃ៏ម្ជះថាល កនុងកិចចការជួយម្ទម្ទង់វបបធរ៌ និ្ងវទិាស្វន្រសតរបស់ម្បលទសករពុជា។ ម្បលទសករពុជា
ម្តូ្វការនារសី្ខមរស្ៃលមាន្សនាដ ន្ចិត្តៃូចលោកជំទាវឧកញា៉ា បស្ន្ារលទៀត្ លៃីរបចូីលររួកស្វងម្បលទសជាតិ្ 
អភិវឌឍជាតិ្ស្ខមរលយងីឱយលៃីរតារអរយិមាគ៌ា។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ក៏សូរសំណូ្រពរឱយស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ កនុងជំនាញសូន្រូប ជាងសិត្រូប អាជីវករសូន្
រូបកនុងម្បលទសករពុជាទាងំអស់ សូរលរតាត ស្វងស្វម នៃសូន្រូប លទាះជារូបអវីក៏លដ្ឋយ ជាពិលសស រូបម្ពះពុទធ 
ម្ពះម្ពហម ។ល។ ម្តូ្វលធវីឱយផ្ចិត្ផ្ចង់បាន្លែ និ្ងសរររយ ស្វកសរជាកូន្ស្ខមរ ពូជពងសអងគរ ស្ៃលមាន្ឈារ
ជ័រជាអនកសិលបៈ។ ៃូលចនះ ម្បសិន្លបីស្វង សិត្ ឬសូន្បៃិមាម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវ ី សូរយកលំនាតំារបៃិមា
ឥន្រន្ទលទវសី្ៃលបាន្សិត្រចួលៅរាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជាលន្ះ លៃីរបឱីយមាន្លកាណ្ៈររួ សដង់ដ្ឋជាតិ្ស្ត្រួយ។ 

ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរលសនី និ្ងលលីកទឹកចិត្តរាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជាឱយបន្តកិចចការម្ស្វវម្ជាវ កំណ្ត់្   
គម្រូបៃិមា ម្សលៃៀងគាន លន្ះជាបន្ត ស្ៃលមាន្កិចចការសហការជាអន្តរម្កសួងកនុងរងវង់ជាតិ្ស្បបលន្ះបន្តលទៀត្។ 

ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្ សូរជូន្ពរឱយៃំលណី្រការសិត្បៃិមាម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវទីទួលបាន្លជាគជ័យ នឹ្ង       
ផ្លិត្បាន្បៃិមារួយម្សស់ស្វែ ត្ និ្ងម្តឹ្រម្តូ្វៃូចបៃិមាគម្រូស្ៃលចមាល ក់ឆ្ល ក់លៅម្បាស្វទម្ពះខ័ន្ កនុង
តំ្បន់្អងគរ កនុងលខត្តលសៀររាប។  

https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%A2%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%9F%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9F%92%E1%9E%8F&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%9E%98%E1%9F%81%E1%9E%8F%E1%9F%92%E1%9E%8F%E1%9E%B6&action=edit&redlink=1
https://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%96%E1%9E%BB%E1%9E%91%E1%9F%92%E1%9E%92%E1%9E%9F%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%93%E1%9E%B6
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លៅទីបញ្ច ប់ ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរលគារពជូន្ម្ពះពរៃល់ម្ពះសងឃរាជម្គប់ម្ពះអងគឱយមាន្សុខភាព
លែ អាយុយុ៉ឺន្យូរ និ្ងជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្តរបណ្ឌិ ត្សភាចារយ សុខ ទូច លោកជំទាវឧកញា៉ា  លសៀង ចាន់្
លហង ឯកឧត្តរបណ្ឌិ ត្សភាចារយ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ស្វន្រស្វត ចារយ បណ្ឌិ ត្ លោក លោកម្សី លភ្ៀវ
កិត្តិយស និ្ងថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជាការ នន្រាជបណ្ឌិ ត្យសភាករពុជាទាងំអស់ស្ៃលមាន្វត្តមាន្កនុងពិធីលន្ះ 
សូរជួបស្ត្ពុទធពរទាងំ៤ម្បការ គ៉ឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈពលៈ កំុបីឃាល ងឃាល ត្លៃយី និ្ងសូរឱយអនកបាន្រក
ចូលររួសិត្បៃិមាម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវលីៅទីលន្ះបាន្សលម្រចតារលសចកដីប៉ាងម្បាថាន ម្គប់ៗគាន ។ 

ខំុ្ម្ពះករុណ្ឋខំុ្សូរចាប់លផ្ដីរម្បារពវពិធីសិត្បៃិមា ម្ពះនាងឥន្រន្ទលទវ ីចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។ 
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៤៣. ពធិីលរើកសន្នបិាត ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២០ របសព់្កសងួ ទ.រ.រ.អ 
 

សុនទរកថា 
ធោកជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ ម ៉ែន្ សាំអន្  

ឧបនាយករដាមន្ដនតើ រដាមន្ដនតើក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចច  
កនុង ិ ើ្ធបើកសននិបាត្បូកសរុបលទធផ្លការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៩ និងទិសធៅការង្ហរសក្មាប់អនុវត្តឆ្ន ២ំ០២០ 

 របស់ក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចច 
សណ្ឋា គារ សុខាភនំលពញ រាជធានើភនំធ ញ, វថ្ៃទើ២០ ផ្ខរករា ឆ្ន  ំ២០២០ 

8 
ឯកឧត្តម ធោកជំទវ ធោក ធោកក្សើ សមាជិក សមាជិកា វនអងគសននិបាត្  ជាទើធមក្ត្ើ! 

ជាបថរ លដ្ឋយលសចកតីរកីរាយ និ្ងលមាទន្ភាព ខំុ្សូរស្វវ គរន៍្ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោក
ម្សី ស្ៃលជាថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងរន្រន្តីរាជការ ម្កសួង ររួនឹ្ងលភ្ៀវកិត្តិយសទាងំអស់ ស្ៃលបាន្ចូលររួកនុង ិ ើ្
ធបើកសននិបាត្ បូក សរុបលទធផ្លការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៩ និងទិសធៅការង្ហរសក្មាប់អនុវត្តឆ្ន ២ំ០២០ របស់
ក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចចនាធ លធនេះ។  

លយងីជួបជំុគាន កនុងសន្និបាត្ ស្ៃលមាន្រយៈលពលលពញរួយនថៃលន្ះមាន្លគាលបំណ្ងម្តួ្ត្ ិនិត្យ 
វាយត្នរល និងបូកសរុបលទធផ្លការងារផ្ដលម្កសួងសលម្រចបាន្កនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនលងមក លដ្ឋយលលីក
លៃងីពីសរិទធផ្លម្គប់អគគនាយកដ្ឋា ន្ នាយកដ្ឋា ន្ និ្ងរន្ទីរលៅរាជធ្លនី្ លខត្ត និ្ងការម្បឈរ និង                
វធិ្លន្ការណ៍្ ធដើមបើលដ្ឋះម្ស្វយបញ្ញា ក្បឈមទាងំលនាះ សក្មាប់អនុវត្តបន្តកនុងឆ្ន ២ំ០២០ លៃីរបសីលម្រច
បាន្លទធផ្លលៅតារ ស្ផ្ន្ការ និ្ងយុទធស្វន្រសតៃូចស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ម្បគល់ជូន្។ 

សន្និបាត្លន្ះ មាន្ការចូលររួពីសំណ្ឋក់ថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជការម្កសួង ទាងំលៅ ថាន ក់កណ្ឋត ល 
ទាងំថាន ក់រាជធ្លនី្ លខត្ត និ្ងឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ជាលភ្ៀវកិត្តយិសស្ៃលអលញ្ជ ីញរកពីស្វា ប័ន្រៃាលផ្សងៗ 
ទាងំថាន ក់កណ្ឋត ល និ្ងថាន ក់រាជធ្លនី្ លខត្តជាលម្ចីន្ផ្ងស្ៃរ ជាពិលសសតំ្ណ្ឋងពីអគាគ ធិការដ្ឋា ន្ នន្ម្កសួង 
ស្វា ប័ន្រៃា។ ខាុ ំសូមយកឱកាសៃ៏នថលថាល ធនេះផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្ ចំធពាេះឯកឧត្តម ធោកជំទវ ធោក ធោកក្សើ
ទាងំអស់ស្ៃលមាន្បាន្ចំណ្ឋយលពលៃ៏មាន្ត្នរលរកចូលររួកនុងពិធីធនេះ។ 

តាររយៈរបាយការណ៍្ស្ៃលស្ចកជូន្អងគសន្និបាត្ និ្ងរបាយការណ៍្សលងាបស្ៃលអាន្លដ្ឋយ               
ឯកឧត្តររៃាលលខាធិការ ចាប សុថារទិធ ខាុ ំពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាព និ្ងសូមធកាត្សរធសើរថាន ក់ដឹកនា ំនិ្ងជា
មន្ដនតើរាជការកនុងក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចច ររួទាងំរន្ទីរទាងំអស់ ស្ៃល
បាន្ខិត្ខំបំលពញការងារោ៉ា ងសករម ម្បកបលដ្ឋយការទទួលខុសម្តូ្វខពស់កនុងឆ្ន  ំ ២០១៩កន្លងលៅ។ ខំុ្ក៏
សូរអរគុណ្ៃល់ថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងរន្រន្តីរាជការលៅបោត ក្កសួង-ាថ ប័ន ោជាា ្រថាន ក់លម្ការជាតិ្ ផ្ដលបាន
ខិត្ខំររួចំស្ណ្ក កនុងកិចចសហការជារួយម្កសួង លៃីរបបំីលពញការងារជូន្រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងបំលរមី្បជាជន្ 
លលីវសិ័យការងារទំនាក់ទំន្ង សម្របសម្រួលជារួយរៃាសភា ម្ពឹទធសភា ការងារផ្សពវផ្ាយចាប់ ការងារ
អធិការកិចច ការទទួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយបណ្តឹ ងនានា លៃីរបរីរួចំស្ណ្កពម្ងឹងអភិបាលកិចចលែ ស្ៃលជាឧត្តរ
ម្បលោជន៍្របស់សងគរជាតិ្ទាងំរូល។ 
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ឯកឧត្តម ធោកជទំវ ធោក ធោកក្សើ អងគសននិបាត្ទាងំរូលជាទើធមក្ត្ើ ! 
ម្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចចគ៉ឺជាស្វា ប័ន្រៃាស្ៃលជាលសនាធិការ

ផ្កទ ល់ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលមាន្ម្បវត្តិយូរោរកលហយី និ្ងបាន្វវិត្តលៅតារស្វា ន្ការណ៍្ន្លោបាយលៅ        
ករពុជា។ លយងីពិត្ជាលៅចងចាបំាន្ថា កាលពីឆ្ន ១ំ៩៨១ លៅសរ័យស្វធ្លរណ្រៃាម្បជាមានិ្ត្ករពុជា 
“ម្កសួងម្ត្តួ្ពិនិ្ត្យកិចចការរៃា” ស្ៃលជាស្វា ប័ន្ម្គប់ម្គងការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងអធិការកិចចម្តូ្វបាន្បលងាីត្លៃងី
លៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តចាប់ និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយបាតុ្ភាពអសករម នានាជាពិលសសលដ្ឋះម្ស្វយបណ្តឹ ងត្វា៉ា  
និ្ងបណ្តឹ ងបរោិររបស់ ម្បជាជន្។ លម្កាយរក លៅឆ្ន  ំ១៩៨៧ ម្កសួងម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យកិចចការរៃាម្តូ្វបតូរលឈាម ះ
ជា “ម្កសួងម្ត្តួ្ពិនិ្ត្យ” វញិ។ លពលលនាះគាម ន្ស្វា ប័ន្ ទទួល បន្ទុក វសិ័យ ទំនាក់ ទំន្ង ជារួយរៃាសភា-
ម្ពឹទធសភាលទ។  

ម្កសួងម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យសាិត្លៅ   ចំណុ្ះ ម្កុរម្បឹការៃារន្រន្តី (ស្ៃលបចចុបបន្នលយងីលៅថារដ្ឋា ភិបាល ឬ         
គណ្ៈរៃារន្រន្តី) និ្ងមាន្បណ្ឋត ញរបស់ខលួន្លៅតារម្កសួង លខត្ត ម្កុង ខណ្ឌ  ម្សុក ម្សុក ទីររួលខត្តស្ៃល
មាន្លឈាម ះថា គណ្ៈកមាម ធិការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យម្កសួង លខត្ត ម្កុង ខណ្ឌ  ម្សុក ទីររួលខត្ត លៃីរបលីធវីការងារម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
និ្ងលដ្ឋះ ម្ស្វយបណ្តឹ ងត្វា៉ា  និ្ងបណ្តឹ ងបរោិររបស់ពលរៃា ស្ៃលសាិត្កនុងរូលដ្ឋា ន្របស់ខលួន្។ 

លម្កាយពីការលបាះលឆ្ន ត្សកលឆ្ន ១ំ៩៩៣ រាជរដ្ឋា ភិបាលចម្រុះកនុងនី្តិ្កាលទី១ នន្រៃាសភា 
(១៩៩៣-១៩៩៨) ស្វា ប័ន្ទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំន្ងរៃាសភា និ្ងស្វា ប័ន្ទទួលបន្ទុកអធិការកិចចម្តូ្វបាន្
បលងាីត្លៃងីដ្ឋច់លដ្ឋយស្ៃកពីគាន ។ “រៃាលលខាធិការដ្ឋា ន្ទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា” (លពលលនាះលយងីរិន្
ទាន់្មាន្ស្វា ប័ន្ម្ពឹទធសភាលទ)ជាស្វា ប័ន្រួយ និ្ង “អគគលលខាធិការដ្ឋា ន្អធិការកិចច”ជាស្វា ប័ន្លផ្សងរួយ
លទៀត្។ ស្វា ប័ន្ទាងំពីរសាិត្លម្ការចំណុ្ះទីសតីការគណ្ៈរៃារន្រន្តីៃូចគាន ។ លម្កាយរកលៅឆ្ន ១ំ៩៩៩ ស្វា ប័ន្
ទាងំពីរខាងលលីម្តូ្វបាន្ម្ចបាច់បញ្ចូ លគាន លៅជា “ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ង
អធិការកិចច” ស្ៃលកំពុងៃំលណី្រការរហូត្រកៃល់សពវនថៃ។ 

ម្កសួងមាន្ភារកិចចៃឹកនា ំម្គប់ម្គង សក្មបសក្មួលការងារ តាររយៈទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-
ម្ពឹទធសភា និ្ងលធវីអធិការកិចច លលីម្គប់វសិ័យកនុងម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ លបសកករមចំបងរបស់ម្កសួងគ៉ឺ
ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់ ទប់ស្វា ត់្អំលពីពុករលួយ ភាពអយុត្តិធរ៌កនុងសងគរ និ្ងការរលំោភ
បំពាន្លដ្ឋយអំណ្ឋច លៃីរបបំីលរមី្បលោជន៍្បុគគល និ្ងម្កុរម្គួស្វរ និ្ងការពារសិទធរបស់ពលរៃា និ្ងសុវត្ាិភាព
ស្វធ្លរណ្ៈ លពាលគ៉ឺពម្ងឹងអភិបាលកិចចលែ ស្ៃលជាសនូល នន្យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ធដើមបើកំធណ្ើ ន ការង្ហរ 
សម្ម៌ និងក្បសិទធភា  របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ 

ៃូលចនះ ការងារសំខាន់្ទី ១ របស់ម្កសួងគ៉ឺ ទំនាក់ទំន្ងជារយួរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា ស្ៃលម្កសួងមាន្
ភារកិចចសម្របសម្រួល លធវីទំនាក់ទំន្ងរវាងរាជរដ្ឋា ភិបាល ជារួយស្វា ប័ន្រៃាសភា និ្ងម្ពឹទធសភា និ្ងចូល
ររួតាក់ស្ត្ងចាប់ លិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តនានារបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល លលីកករពស់ការយល់ៃឹងពីចាប់ និ្ង
ការអនុ្វត្តន៍្ចាប់ លដ្ឋយលធវីការផ្សពវផ្ាយចាប់ោ៉ា ងទូលំទូោយ ជូន្ៃល់ម្បជាពលរៃាលៅទូទាងំម្បលទស
ឱយបាន្យល់។ លម្ៅពីការងារខាងលលី ម្កុរការងារម្កសួងបាន្ចុេះលៅដល់ម្គប់លខត្ត ម្កុង ម្សុក ទីម្បជំុជន្ 
ជនបទដ្ឋច់ម្សោល និ្ងសហគមន៍នានា លៃីរបធីបើកធវទិកាាធារណ្ៈ អប់រ ំ ផ្សពវផ្ាយចាប់ លធវី
ការាទ បសទង់មតិ្ ធដើមបើផ្សវងយល់ ើទុកខលំបាករបស់ក្បជា លរដា ផ្ស វផ្ាយរាល់អនុាសន៍ ដ៏វថ្លថាល
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របស់ថាន ក់ដឹកនា ំ  ិធសសកមមវ ិ្ ើនធយបាយ ស្ផ្ន្ការ និងយុទធាន្ដសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ជូនដល់ក្បជា លរដា 
ធហើយពានំានូំវសំណូ្ម ររបស់ក្បជា លរដា ជូនរាជរដាា ភិបាលធដើមបើធដាេះក្ាយ។ 

ចំស្ណ្កការងារសំខាន្់ទី២គ៉ឺការងារអធិការកិចច ស្ៃលម្តូ្វអនុ្វត្តតារស្វា ប័ន្ និ្ងអងគភាពនានាជា
ម្បចា ំ ស្ៃលលន្ះជាភារកិចចៃ៏សំខាន់្ទាក់ទងនឹ្ងការពក្ងឹងការអនុ្វត្តន៍្ចាប់ សំលៅធ្លនាម្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ 
ការរលំោភលដ្ឋយអំណ្ឋច និ្ងបាតុ្ភាពអសករមនានា លៅកនុងជួររៃាបាលស្វធ្លរណ្ៈ ក៏ៃូចជាស្ផ្នកឯកជន្ 
លៃីរបធី្លនាការលម្បីម្បាស់ម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព នន្ថវកិា និ្ងម្ទពយសរបត្តិរៃា ការពារសុវត្ាិភាពស្វធ្លរណ្ៈ 
និ្ងការពារសិទធរបស់ម្បជាពលរៃា។ 

លម្ៅពីការងារខាងលលី ម្កសួងលៅមាន្ភារកិចចលម្ចីន្លទៀត្ ៃូចជាការតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់      
ការទទួលពាកយបណ្តឹ ង និ្ងអលងាត្ម្ស្វវម្ជាវ លដ្ឋះម្ស្វយពាកយបណ្តឹ ង បណ្តុ ះបណ្ឋត លជំនាញអធិការកិចច
តាររយៈវទិាស្វា ន្ជាតិ្អធិការកិចច និ្ងរៃាបាលកិចចការទូលៅលៃីរបមី្ទម្ទង់ៃំលណី្រការ និ្ងពម្ងឹងម្បសិទធភាព
ការងារម្កសួង។ 
 
អងគសន្និបាត្ទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

ការលធវីអធិការកិចច និ្ងការពម្ងឹងការអនុ្វត្តចាប់ និ្ងបលងាីន្ម្បសិទធភាពការងារលពាលគ៉ឺសំលៅលៅ
លលីការកាត់្បន្ាយ និ្ងទប់ស្វា ត់្អំលពីពុករលួយ លម្ពាះអំលពីពុករលួយលធវីឱយប៉ាះពាល់ជាអវជិជមាន្ោ៉ា ងធៃន់្ធៃរ
ណ្ឋស់ៃល់ម្បលទសជាតិ្ ៃូចជាបងាការខាត្បង់ថវកិារៃា ម្ទពយសរបត្តិស្វធ្លរណ្ៈ រាងំសទះៃល់ការអភិវឌឍ
ន៍្លសៃាកិចច បងាឧបសគគៃល់ធុរកិចច និ្ងការបាត់្បង់ៃល់ការម្បកួត្ម្បស្ជង លដ្ឋយលសរ ី និ្ងយុត្តិធរ៌ និ្ង
រខំាន្ៃល់ជីវភាពរស់លៅរបស់ម្បជាពលរៃា និ្ងលធវីឱយម្បជាពលរៃាបាត់្បង់ជំលន្ឿរកលលីរាជរដ្ឋា ភិបាល។  

អភិបាលកិចចលែជាស្ផ្នករួយោ៉ា ងសំខាន់្កនុងការជម្រុញ និ្ងគាមំ្ទៃំលណី្រការនន្ការម្គប់ម្គងធន្
ធ្លន្របស់ស្វា ប័ន្ អងគភាព និ្ងការអភិវឌឍន្រួយម្បកបលដ្ឋយនិ្រន្តរភាព។ អភិបាលកិចចស្ៃលម្បកបលដ្ឋយ
សុភវនិិ្ចឆ័យគ៉ឺជាអភិបាលកិចចលែលដ្ឋយការចាត់្ស្ចង និ្ងការម្គប់ម្គងបញ្ញា  និ្ងធន្ធ្លន្ស្វធ្លរណ្ៈម្បកប
លដ្ឋយម្បសិទធភាពលហយីល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងត្ម្រូវការ និ្ងផ្លម្បលោជន៍្របស់សងគរជាតិ្ទាងំរូល។ លដ្ឋយ
យល់លឃញីពីស្វរៈសំខាន្់ នន្អភិបាលកិចចលែ រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជាបាន្ម្បកាសថា “អភិបាលកិចចលែគ៉ឺជា
បុលរល័កា័ណ្ឌ សំខាន្់បំផុ្ត្ លៃីរបធី្លនាឱយមាន្ការអភិវឌឍសងគរ លសៃាកិចចម្បកបលដ្ឋយចីរភាព សរធរ៌ និ្ង
យុត្តិកនុងសងគរ”។ 

ការទប់ស្វា ត់្ និ្ងម្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ និ្ងការជម្រុញអភិបាលកិចចលែទារទាឱយមាន្ការចូលររួពី
ម្គប់ម្កសួង ស្វា ប័ន្ អងគភាព ទាងំវសិ័យរៃា និ្ងឯកជន្។ លដ្ឋយស្វរការទប់ស្វា ត់្ និ្ងម្បយុទធម្បឆ្ងំអំលពី
ពុករលួយ ម្តូ្វលផ្កត ត្លៅលលីអភិម្ករជាស្វរវន្ត័ចំនួ្ន្ ៣គ៉ឺ៖ ការអប់របំងាា រទប់ស្វា ត់្ជារុន្ ការអនុ្វត្តចាប់ 
និ្ងការចូលររួគាមំ្ទពីរោជន្។ ៃូលចនះការងារអធិការកិចច និ្ងការពម្ងឹងការអនុ្វត្តចាប់រិន្អាចផ្កត ច់
លចញពីការអប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់ជូន្ៃល់រោជន្ និ្ងការចូលររួរបស់ម្បជាជន្បាន្លៃយី។ ៃូលចនះ 
ការងារសនូលៃ៏សំខាន្រ់បស់ម្កសួង គ៉ឺធ្លនាការៃឹកនាមំ្គប់ម្គងរៃាម្បកបលដ្ឋយម្បសិទធភាព ត្មាល ភាព 
គណ្លន្យយភាព និ្ងនី្តិ្រៃា លៃីរបពីម្ងឹងអភិបាលកិចចលែ និ្ងការអភិវឌឍលសៃាកិចច សងគរ។ 

ចាប់តាងំពីការបលងាីត្ស្វា ប័ន្លន្ះរក ម្កសួងសលម្រចបាន្លទធផ្លជាលម្ចីន្ ជាពិលសសកនុងការងារ
សនូលៃូចជា អធិការកិចច ការទទួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយពាកយបណ្តឹ ង (បណ្តឹ ងត្វា៉ា  និ្ងបណ្តឹ ងបរោិរ) ការចុះ
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លសុីបអលងាត្ករណី្បណ្តឹ ងពាក់ព័ន្ធទំនាស់ៃីធលី ការសម្របសម្រួលបញ្ច ប់ទំនាស់រុានំរ បាន្ជាលម្ចីន្ករណី្ ការ
តារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់ ការស្កលរែរចំណុ្ចខវះខាត្របស់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ អងគភាពស្វធ្លរណ្ៈ លលីកិចចការ
រៃាបាល ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបត្តិរៃា លៃីរបលីលីកករពស់អភិបាលកិចចលែ        
ជម្រុញម្បសិទធិភាព ផ្លិត្ភាព និ្ងគុណ្ភាពលសវាស្វធ្លរណ្ៈ លៃីរបបីលម្រីម្បជាពលរៃាឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរ។ 
លលីសពីលន្ះម្កសួងក៏មាន្ភារកិចចលធវីការអប់រ ំបងាា រ ទប់ស្វា ត់្ និ្ងស្កលរែរកំហុស គ្ង កនុងការអនុ្វត្តការងារ
របស់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ អងគភាព ម្គឹះស្វា ន្ស្វធ្លរណ្ៈ ថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ លៃីរបសី្កលរែរ ជម្រុញ
លលីកករពស់អភិបាលកិចចលែស្ៃលជាសនូល នន្យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ម្គប់ៃំណ្ឋក់កាល ពីៃំណ្ឋក់កាលទី១ 
ៃល់ទី៤ របសរ់ាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា ស្ៃលមាន្សលរតចអគគរោលសនាបតី្លត្លជា ហ ុន មសន ជាម្បរុខ បាន្ដ្ឋក់
លចញនូ្វយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ លៃីរបកំីលណី្ន្ ការងារ សរធរ៌ និ្ង ម្បសិទធភាព ស្ៃលមាន្បួន្ៃំណ្ឋក់កាល។ 
លដ្ឋយស្ៃក រាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី៦ នន្រៃាសភាបាន្ក្បកាសដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី
៤ ផ្ដលជារធបៀបវារៈធគ្នលនធយបាយសក្មាប់ដឹកនា ំក្គប់ក្គង និងអភិវឌ្ឍក្បធទសជាតិ្សក្មាប់រយៈធ ល៥
ឆ្ន ជំាបនតធទៀត្។ យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤មាន្អភិបាលកិចចលែជាសនូល និ្ងមាន្រំុបួន្គ៉ឺ ១) 
ការអភិវឌឍន៍្ធន្ធ្លន្រនុ្សស ២) ការលធវីពិពិធករមលសៃាកិចច ៣) ការអភិវឌឍន៍្វសិ័យឯកជន្ និ្ងការងារ និ្ង 
៤) ការអភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព និ្ងបរោិប័ន្ន។ យុទធស្វន្រសតថមីលន្ះបាន្ពម្ងីកនូ្វវសិ្វលភាព សម្រិត្
សម្មាងំបស្ន្ារ និ្ងលធវីអាទិភាពវូបនី្យករមរំុនី្រួយៗ នន្ចតុ្លកាណ្យុទធស្វន្រសតទាងំ៤ ម្ពរទាងំស្កលរែរ
លបៀបវារៈ លគាលន្លោបាយ និ្ងយន្តការអនុ្វត្តរួយចំនួ្ន្ឲ្យកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរលៃងី ធដើមបើកស្វងរូលដ្ឋា ន្
ម្គឹះចាបំាច់ទាងំឡាយ កនុងចកាុវសិ័យស្ម្បកាល យឋាន្ៈរបស់ម្បលទសករពុជា ពីម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរ
កម្រិត្ទាប លៅជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លរធយរកម្រិត្ខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៣០  ម្ពរទាងំនាមំ្បលទសជាតិ្លយងី 
លឆ្ព ះលៅកាន់្ឋាន្ៈជាម្បលទសមាន្ចំណូ្លខពស់លៅឆ្ន ២ំ០៥០ខាងរុខ។  

លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្
ជាតិ្២០១៩-២០២៣លៃីរបអីនុ្វត្តយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤លដ្ឋយមាន្កំណ្ត់្នូ្វអាទិភាព 
សូចនាករ និ្ងម្កបខ័ណ្ឌ លពលលវោចាស់ោស់ សម្មាប់អនុ្វត្ត និ្ងយន្តការសម្មាប់តារដ្ឋន្ ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ 
និ្ងវាយត្នរលស្ផ្ែកលលីកលទធផ្លការងារ ម្ពរទាងំមាន្កំណ្ត់្ការទទួលខុសម្តូ្វរបស់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ លៅ
តាររំុ ឬវសិ័យនី្រួយៗ លៃីរបទីទួលបាន្លជាគជ័យលៅតារស្ផ្ន្ការ។ លលីសពីលន្ះលទៀត្ រាជរដ្ឋា ភិបាលក៏
បាន្លម្ត្ៀរលកាណ្ៈជាលម្សច លៃីរបលីធវីកំស្ណ្ទម្រង់នានា កនុងលគាលបំណ្ងពម្ងឹងសរត្ាភាពរន្រន្តីរាជការ
សុីវលិ និ្ងវសិ័យឯកជន្ លៃីរបទីទួលបាន្ផ្លចំលណ្ញជាអតិ្បរមិា ពីការលធវីសមាហរណ្ករមលសៃាកិចច
របស់ករពុជា លៅកនុងសហគរលសៃាកិចចអាស្វ ន្ កនុងតំ្បន់្លផ្សងលទៀត្ និ្ងកនុងសកលលោក។ ស្ផ្ន្ការ             
យុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ក៏មាន្សងគតិ្ភាពផ្ងស្ៃរ ជារួយនឹ្ងឯកស្វរលគាលន្លោបាយ តារវសិ័យៃ៏នទ
លទៀត្ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល។ ៃូលចនះយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤ គ៉ឺជាឯកស្វររគគុលទទសក៍ចាស់
ោស់ សម្មាប់ត្ស្ម្រត្ម្រង់សករមភាពរបស់ម្គប់តួ្អងគអភិវឌឍន៍្ទាងំអស់កនុងលគាលលៅបន្ត និ្ងពម្ងឹងកិចច
អភិវឌឍន៍្ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព សម្មាប់រយៈលពលស្វងសំលៅជំរុញកំលណី្ន្លសៃាកិចច បន្តបលងាីត្ការងារ ស្បង
ស្ចកផ្ល នន្កំលណី្ន្លសៃាកិចចម្បកបលដ្ឋយសរធរ៌ និ្ងធ្លនាឱយបាន្នូ្វម្បសិទធភាពនន្ស្វា ប័ន្ស្វធ្លរណ្ៈ 
និ្ងការម្គប់ម្គងធន្ធ្លន្ម្គប់ម្បលភទរបស់ជាតិ្ ។ 
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ធដាយផ្ ក ក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចចបានរមួចំផ្ណ្កកនុង
ការអនុវត្ត យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ សំលៅពម្ងឹង អភិបាលកិចចលអ និ្ងររួចំស្ណ្កម្បយុទធម្បឆ្ងំអំលពីពុក
រលួយស្ៃលពិត្ជាម្សបតារលគាលលៅយុទធស្វន្រសតទី ៤ នន្ “យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ៃំណ្ឋក់កាលទី៤”  គ៉ឺ
បន្តពម្ងឹងសរត្ាភាព និ្ងអភិបាលកិចច នន្ស្វា ប័ន្រៃា ទាងំថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ លៃីរបធី្លនាបាន្នូ្វ
ម្បសិទធភាពនន្លសវាស្វធ្លរណ្ៈ សំលៅបំលរមី្បជាជន្ឱយបាន្កាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី ក៏ៃូចជាលលីកករពស់
បរោិកាសធុរកិចច និ្ងស្វា ន្ភាពអំលណ្ឋយផ្លសម្មាប់វនិិ្លោគ។ 

ជាររួ លៅឆ្ន  ំ២០១៩ ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចចសលម្រចបាន្
លជាគជ័យ និ្ងសរិទធផ្លជាលម្ចីន្ កនុងការបំលពញភារកិចចស្ៃលរាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ម្បគល់ជូន្ ៃូចស្ៃលបាន្
លលីកលៃងីកនុងរបាយការណ៍្ស្ៃលបាន្ស្ចកជូន្អងគសន្និបាត្ និ្ងម្តូ្វបាន្សលងាបលដ្ឋយឯកឧត្តររៃាលលខាធិការ។ 
លយងីពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាព និ្ងអំណ្រស្វរទរចំលពាះលទធផ្លការងារម្គប់ស្ផ្នក ម្គប់វសិ័យ ទាងំថាន ក់ជាតិ្ 
និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្ ស្ៃលរន្រន្តីរាជការម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ខិត្ខំសលម្រចបាន្ លហយីលយងីលបតជ្ានឹ្ងបន្តការងារ
ឱយមាន្ម្បសិទធភាព និ្ងទទួលបាន្លជាគជ័យថមីៗស្ថរលទៀត្។ 

ជាការ ិត្ោស់ សមិទធផ្លទងំធនេះធកើត្លៃងីធចញជាផ្ផ្លផ្ទា បាន្ លដ្ឋយស្វរការមាន្ការៃឹកនាៃ៏ំ
ម្តឹ្រម្តូ្វ និ្ងស្ផ្ន្ការ និ្ងយុទធស្វន្រសតចាស់ោស់ ររួនឹ្ងការចូលរមួោ៉ា ងសករមពីថាន ក់ៃឹកនា ំ និ្ងមន្ដនតើ
រាជការម្កសួងស្ៃលសុទធស្ត្ជាតួ្អងគសំខាន់្ៗរិន្អាចខវះបាន្ និ្ងការគាមំ្ទ និ្ងកិចចសហការពីម្កសួង ស្វា ប័ន្ 
និ្ងអងគភាព នានា។ 
 
ឯកឧត្តម ធោកជទំវ ធោក ធោកក្សើ អងគសននិបាត្ទាងំរូលជាទើធមក្ត្ើ ! 

ធដើមបើសធក្មចបានលជាគជ័យកនុងធបសកកមមៃ៏ឧត្តុងគឧត្តរ ៃូចបានធលើកធ ើងខាងធលើធនេះ ម្កសួង
លយងីម្តូ្វមាន្មន្ដនតើរាជការក្គប់លំដាប់ថាន ក់ស្ៃលមាន្សរត្ាភាព និ្ងបទពិលស្វធន៍្ និ្ងលគារពចាប់ និ្ង
ម្ករសីលធរ៌រន្រន្តរីាជការ និ្ងខិត្ខំបំលពញការងារលៅតារការចាត់្តាងំ និ្ងតួ្នាទីរបស់ខលួន្ម្គប់ៗគាន ។  

ទន្ទឹរលន្ះ រន្រន្តីរាជការក៏ម្តូ្វមាន្លកាណ្ៈសរបត្តិនថលថនូ ស័កតិសរជាអនកបលម្រីៃ៏លែ របស់ម្បជាជន្ 
លដ្ឋយផ្កល ស់បតូរឥរោិបទ ស្ម្បកាល យខលួន្លៅជាអនកផ្តល់លសវាៃ៏មាន្ម្បសិទធភាព និ្ងជានៃគូរអភិវឌឍន៍្ស្ៃល
អាចទុកចិត្តបាន្ សំលៅបលម្រីម្បជាពលរៃាឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី តាររយៈការបលងាីន្ម្បសិទធផ្លលសវាករម
ស្វធ្លរណ្ៈ។ ជារួយគាន លន្ះ រន្រន្តរីាជការម្កសួងទាងំអស់ម្តូ្វយកចិត្តទុកដ្ឋក់អនុ្វត្តឱយបាន្លែ លៅតារ
អភិម្ករទាងំម្បា ំរបស់សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តីគ៉ឺ៖ “ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុសស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្” 
និ្ងបាវនា២ គ៉ឺ “ស្កទម្រងខាងកនុង និ្ងបលងាីត្រិត្តខាងលម្ៅ កនុងសមរតី្ឯករាជយ” ស្ៃលលយងីម្តូ្វចង ចាកំុំឲ្យ
លភលចខលួន្។ 

កនុងឱកាសសន្និបាត្រយៈធ លលពញរួយនថៃធនេះ ខាុ ំសូមអំពាវនាវសូមឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក 
លោកម្សសី្ៃលចូលររួទាងំអស់ម្តូ្វបធងាើនាម រត្ើ យកចិត្តទុកដាក់ ធក្បើក្បាស់លពលលវោៃ៏មាន្ម្បលោជន៍្
ធនេះ ជាពិលសស កនុងកិចចពិភាកាតារម្កុរ ស្ៃលបាន្ស្បងស្ចកតារវសិ័យសំខាន់្ៗទាងំ បីម្កុរ គ៉ឺ ម្កុរទី១ 
“ការក្បឈរកនុងការងារទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា -ម្ពឹទធសភា ការតាក់ស្ត្ងចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្
យុត្តិ និ្ងការផ្សពវផ្ាយចាប់” ម្កុរទី២) “ការក្បឈមកនុងការង្ហរអ្ិការកិចច លដ្ឋះម្ស្វយពាកយបណ្តឹ ង និ្ង
ការតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់” និ្ងម្កុរទី៣) “ការក្បឈមកនុងការងាររៃាបាល ស្ផ្ន្ការ ការបណ្តុ ះបណ្ឋត ល 
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ហរិញ្ាវត្ាុ និ្ងផ្គត់្ផ្គង់” លៅលពលរលសៀល លៃីរបផី្ទល ស់បតូរបទ ិធា្ន៍ ធលើកធ ើង ើចំណុ្ចលអៗ  និងចំណុ្ច
មិនទន់បានផ្កលមអ បញ្ហា ក្បឈមទងំឡាយ ម្ពរទាងំលលីកនូ្វដំធោេះក្ាយដ៏សមក្សបនិ្ងក្បកប
ធដាយក្បសិទធភា  ធដើមបើដ្ឋក់ផ្ផ្នការ និ្ងសករមភាព សក្មាប់អនុ្វត្តបន្ត។ 

រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ជាគណ្ៈអធិបតី្ និ្ងសមាជិក សមាជិកា
នន្អងគសន្និបាត្ ទាងំអស់ស្ៃលបាន្អលញ្ជ ីញចូលរូរកនុងពិធី នាលពលលន្ះសូរម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្
ម្បការ គ៉ឺអាយុ វណ្ណៈ សុខៈ និ្ងពលៈ កំុបីឃាល ត្លឃលៀងលៃយី។ 

ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរជូន្ពរឲ្យអងគសន្និបាត្ សលម្រចបាន្លជាគជ័យ និ្ងសូរម្បកាសលបីកសននិបាត្
បូកសរុបលទធផ្លការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៩ និងទិសធៅការង្ហរសក្មាប់អនុវត្តឆ្ន ២ំ០២០ របសម់្កសួងទំនាក់
ទំន្ង ជារយួរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។ 
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៤៥. ពិធីបទិសន្នបិាត ឆ្ន  ំ២០១៩-២០២០ របសព់្កសងួ ទ.រ.រ.អ 
 
 

សុនទរកថា 
ធោកជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ ម ៉ែន្ សាំអន្ ឧបនាយករដាមន្ដនតើ 
រដាមន្ដនតើក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចច  

កនុង ិ ើ្បិទសននិបាត្បូកសរុបលទធផ្លការង្ហរឆ្ន ២ំ០១៩ និងទិសធៅការង្ហរសក្មាប់អនុវត្តឆ្ន ២ំ០២០ 
របស់ក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចច 

សណ្ឋា គារ សុខាភនំលពញ រាជធានើភនំធ ញ, វថ្ៃទើ២០ ផ្ខរករា ឆ្ន  ំ២០១៩ 

8 
ឯកឧត្តម ធោកជំទវ ធោក ធោកក្សើ សមាជិក សមាជិកា វនអងគសននបិាត្  ជាទើធមក្ត្ើ! 
 វថ្ៃធនេះ ខំុ្មាន្លសចកតីរកីរាយនម្កស្លង លដ្ឋយបាន្ចូលររួជារួយ ឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក 
លោកម្សីកនុង ិ ើ្បិទសននិបាត្ ម្បចាឆំ្ន  ំ ២០១៩-២០២០ របស់ម្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-
ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចចនាធ លធនេះ។ កនុងលគាលបំណ្ងបូកសរុបលទធផ្លការងារផ្ដលម្កសួងបាន        
សលម្រចកនុងឆ្ន ២ំ០១៩កនលងមក និ្ងដាក់ធចញនូវទិសធៅថ្មើៗ សក្មាប់អនុវត្តបន្តកនុងឆ្ន ២ំ០២០ សន្និបាត្
ស្ៃលមាន្រយៈលពលលពញរួយនថៃលន្ះ សលម្រចបាន្លទធផ្លគួរជាទីលមាទន្ៈ។ 

ខាុ ំសូមយកឱកាសៃ៏នថលថាល ធនេះផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្ោ៉ា ងម្ជាលលម្ៅ ចំធពាេះឯកឧត្តម ធោកជំទវ 
ធោក ធោកក្សើទាងំអស់ ស្ៃលជាថាន ក់ៃឹកនា ំ រន្រន្តីរាជការម្កសួង ទាងំលៅ ថាន ក់កណ្ឋត ល ទាងំថាន ក់              
រាជធ្លនី្ លខត្ត និ្ងឯកឧត្តរ លោកជំទាវ ជាលភ្ៀវកិត្តិយសស្ៃលអលញ្ជ ីញរកពីម្កសួង ស្វា ប័ន្ រាជធ្លនី្ លខត្ត
លផ្សងៗស្ៃលបាន្ចូលររួកនុងសន្និបាត្ម្កសួងលយងីខំុ្។ 

លម្កាយពីៃំលណី្រការលពញរួយនថៃរក សន្និបាត្លយងីបាន្ៃំលណី្រការោ៉ា ងរលូន្ និ្ងទទួលបាន្        
ការចូលររួោ៉ា ងសករម ររួមាន្ការពិភាកាតារម្កុរ លដ្ឋយលលីកយកម្បធ្លន្បទតារវសិ័យចំបងៗ កនុង
ម្កសួង និ្ងលលីកលៃងីនូ្វបទពិលស្វធន៍្លែៗ  ការម្បឈរនានា និ្ងៃំលណ្ឋះម្ស្វយ ម្បកបលដ្ឋយភាពជាក់
ស្សតង និ្ងលទធភាពស្ៃលមាន្ និ្ងទទួលបាន្នូ្វលទធផ្លជាស្ផ្លផ្កា គួរឱយលកាត្សរលសីរ។ 

លន្ះបញ្ញជ ក់ឲ្យលឃញីោ៉ា ងចាស់ពីស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វ និ្ងការខិត្ខំបំលពញការងាររបស់ឯកឧត្តរ  
លោកជំទាវ លោក លោកម្សី ស្ៃលជា ថាន ក់ ៃឹកនា ំនិ្ងរន្រន្តរីាជការ ទាងំថាន ក់ជាតិ្ និ្ងរាជធ្លនី្-លខត្ត ស្ៃល
បាន្ខិត្ខំ ម្បឹងស្ម្បងបំលពញការងារ ររួគាន ោ៉ា ងសម្ស្វក់សម្ស្វ ំលរៀបចំ និ្ងចូលររួលធវីបទបងាា ញ ពិភាកា 
ផ្កល ស់បតូរលោបល់លែៗ  លដ្ឋយលម្បីម្បាស់ចំលណ្ះៃឹង និ្ងបទពិលស្វធន៍្ ការងារជាក់ស្សតងកនុងលគាលបំណ្ង
ស្សវងរកឲ្យលឃញីបញ្ញា ម្បឈរ  លហយីបាន្ដ្ឋក់លចញជាស្ផ្ន្ការសករមភាពសម្មាប់អនាគត្។ 

ខំុ្សូរលកាត្សរលសីរ និ្ងវាយត្នរលខពស់ចំលពាះឯកឧត្តរ  លោកជំទាវ  លោក លោកម្សី និ្ងរន្រន្តី        
រាជការម្គប់លំដ្ឋបថ់ាន ក់ នន្ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច ស្ៃលបាន្ម្បឹង
ស្ម្បងបំលពញភារកិចចសនូលរបស់ខលួន្ ម្បកបលដ្ឋយម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈ និ្ងលដ្ឋយមាន្កិចចសហការ ការគាំ
ម្ទពីស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ លដ្ឋយទទួលបាន្លទធផ្លគួរជាទីលមាទន្ៈ។ លន្ះជាលមាទន្ភាព និ្ងកិត្តិយសៃ៏ធំលធង 
ស្ៃលម្កសួងទទួលបាន្លជាគជ័យលលីការងារជាលម្ចីន្ កនុងលបសកករមៃ៏ឧត្តុងគឧត្តររបស់ខលួន្។ 
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ខំុ្ក៏សូរស្ថលងនូ្វអំណ្រគុណ្ និ្ងការលកាត្សរលសីរលដ្ឋយលស្វម ះ ចំលពាះគណ្ៈកមាម ការលរៀបចំ             
សន្និបាត្ ស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយឯកឧត្តររៃាលលខាធិការម្បចាកំារ ល្ង ស្វលរឿន្ ស្ៃលបាន្បំលពញការងារោ៉ា ង
សករមលដ្ឋយបាន្លរៀបចំសន្និបាត្ឆ្ន លំន្ះបាន្លែម្បលសីរ លជាគជ័យ និ្ងការទទួលខុសម្តូ្វខពស់។ 

ខំុ្សូរអបអរស្វទរ និ្ងគាមំ្ទរបាយកាណ៍្បូកសរុបការងារ ឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ងទិសលៅ សម្មាប់ឆ្ន ំ
២០២០ ស្ៃលអងគសន្និបាត្បាន្សលម្រច។ 

 
អងគពិធីទាងំរូលជាទីលរម្តី្ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលបាន្ដ្ឋក់លចញយុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ ស្ៃលមាន្បួន្ៃំណ្ឋក់កាល និ្ងស្ផ្ន្ការ          
យុទធស្វន្រសតអភិវឌឍន៍្ជាតិ្ ២០១៩-២០២៣ លៃីរបអីភិវឌឍម្បលទសជាតិ្ លលីម្គប់វសិ័យ លដ្ឋយកំណ្ត់្            
អាទិភាព សូចនាករ និ្ងម្កបខ័ណ្ឌ លពលលវោចាស់ោស់ សម្មាប់អនុ្វត្ត និ្ងយន្តការសម្មាប់តារដ្ឋន្ 
ម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យ និ្ងវាយត្នរលស្ផ្ែកលលីកលទធផ្លការងារ ម្ពរទាងំមាន្កំណ្ត់្ការទទួលខុសម្តូ្វរបស់ម្កសួង-
ស្វា ប័ន្ លៃីរបទីទួលបាន្លជាគជ័យ។ 

ស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍជាតិ្២០១៩- ២០២៣ជាការ ល្ុះបញ្ញច ងំនូ្វការលបតជ្ាចិត្ត ជារួយនឹ្ង
ស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាល កនុងការសលម្រចឱយបាន្នូ្វចកាុវសិ័យករមវធីិន្លោបាយ
អភិវឌឍជាតិ្ ម្បកបលដ្ឋយចីរភាព ល ល្ីយត្បលៅនឹ្ងបរកិារណ៍្អភិវឌឍលសៃាកិចច-សងគរ បញ្ញា ម្បឈរ និ្ង        
កាោនុ្វត្តភាពទាងំឡាយ ស្ៃលជាបញ្ញា ររួរបស់សងគរជាតិ្លយងី លៃីរបឈីាន្លៅសលម្រចបាន្នូ្វលគាល
លៅឤទិភាពរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាលនី្តិ្កាលទី ៦ នន្រៃាសភា។  

ការអនុ្វត្តស្ផ្ន្ការយុទធស្វន្រសតអភិវឌឍជាតិ្ ២០១៤-២០១៨ កន្លងរកបាន្លធវីឱយករពុជាសលម្រច
បាន្នូ្វសរិទធផ្លជាលម្ចីន្ លលី ម្គប់វសិ័យជារួយនឹ្ងកំលណី្ន្លសៃាកិចចខពស់កនុងរងវង់អម្តា ៧%កនុងរួយឆ្ន  ំ
ស្ៃលលធវីឱយករពុជាសលម្រចបាន្ឋាន្ៈជាម្បលទសមាន្ចំណូ្ល រធយរកម្រិត្ទាប លហយីរូលដ្ឋា ន្ នន្កំលណី្ន្
លសៃាកិចចជាតិ្ក៏កាន់្ស្ត្មាន្ពិពិធករមលម្ចីន្លៃងី ភាពម្កីម្កម្តូ្វបាន្កាត់្បន្ាយរកលៅ ម្តឹ្រលម្ការ១០% 
និ្ងគមាល ត្នន្ចំណូ្លកនុងចំលណ្ឋរម្បជាជន្សាិត្កនុងកម្រិត្ទាប តាររយៈការស្បងស្ចកផ្ល នន្កំលណី្ន្
លសៃាកិចចៃល់ ម្បជាជន្ម្គប់ម្សទាប់ ជាពិលសសការអនុ្វត្តលគាលន្លោបាយៃំលៃងីលបៀវត្សរន្រន្តីរាជការ និ្ង
ម្បាក់ឈនួលអបបបរមាជារួយនឹ្ងការគិត្គូរពីសុខុមាលភាពរបស់ករមករ ការត្ភាជ ប់បណ្ឋត ញអគគិសនី្ និ្ង    
បណ្ឋត ញទឹកស្វែ ត្កនុងត្នរលទាប ការពម្ងីកវសិ្វលភាពលបឡាជាតិ្ របបសន្តិសុខសងគរ និ្ងរូលនិ្ធិសរធរ៌។ 

ជាលគាលលៅយុទធស្វន្រសតសម្មាប់ឤណ្ត្តិថមីលន្ះ រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជានឹ្ងលផ្កត ត្ឤទិភាពលៅលលី      
ការស្កទម្រង់អភិបាលកិចចសំលៅពម្ងឹងស្វា ប័ន្ស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងកស្វងរៃាបាលស្វែ ត្សែំ ការវនិិ្លោគលលី
រូលធន្រនុ្សស ការបលងាីត្បរោិកាសអំលណ្ឋយផ្លសម្មាប់ធុរកិចច និ្ងការវនិិ្លោគ ម្ពរទាងំការពម្ងឹង
ភាពជានៃគូ កនុងការអភិវឌឍជារួយម្គប់នៃគូស្ៃលមាន្ការពាក់ព័ន្ធ ពិលសសការពម្ងឹងសរត្ាភាពករពុជា 
សម្មាប់សមាហរណ្ករមលៅកនុងលសៃាកិចចតំ្បន់្ និ្ងពិភពលោក ស្ៃលទាងំអស់លន្ះ នឹ្ងលធវីឱយម្បជាជន្          
ម្គប់ៗរូបមាន្កម្រិត្ជីវភាពកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងីឥត្ឈប់ឈរ លហយីរស់លៅោ៉ា ងសុខៃុរររនាកនុងសងគរ
ករពុជារួយ ស្ៃលលគារពគុណ្ធរ៌ ត្នរលរនុ្សស លសរភីាពម្បជាធិបលត្យយ នី្តិ្រៃា និ្ងយុត្តិធរ៌សងគរ។ 

ៃូចម្បស្វសន៍្សលរតចលត្លជា នាយករៃារន្រន្តី ស្ៃលលោកបាន្លលកីលៃងីថា រាជរដ្ឋា ភិបាលនឹ្ង
បន្តអនុ្វត្តនូ្វវធិ្លន្ការរុត្ម្សួច និ្ងជាក់ស្សតងនានា សំលៅពម្ងឹងភាពម្បកួត្ម្បស្ជងរបស់ករពុជា ររួមាន្៖ 



 

កម្រងសុន្ទរកថា លោកជទំាវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្ មម្៉ែន សអំន ឆ្ន  ំ២០១៩     176 

កាត់្បន្ាយនថលៃូជីសទីកជំរុញការត្ភាជ ប់ស្ផ្នកៃឹកជញ្ជូ ន្ ថារពល និ្ងឌីជីថល កាត់្បន្ាយនថលអគគិសនី្ និ្ង
ធ្លនាសាិរភាព នន្ការផ្គត់្ផ្គង់ បន្តលធវីស្វរញ្ាករម និ្ងសវ័យម្បវត្តិករមនី្តិ្វធីិគយ កាត់្បន្ាយចំណ្ឋយនន្ការលធវី
ធុរកិចច ទាងំផ្លូវការ និ្ងលម្ៅផ្លូវការ ជំរុញការស្កទម្រង់ និ្ងទំលនី្បករមម្បព័ន្ធពន្ធ លដ្ឋយឈរលលីលគាលការណ៍្
យុត្តិធរ៌ សរធរ៌លសវាលែ អភិបាលកិចចលែ និ្ងអនុ្លោរភាព និ្ងជំរុញលលីកករពស់ការអប់របំណ្តុ ះបណ្ឋត
លបលចចកលទស និ្ងវជិាជ ជីវៈ។ ជាងលន្ះលៅលទៀត្ រាជរដ្ឋា ភិបាលកនុងអាណ្ត្តិថមីលន្ះបាន្លរៀបចំខលួន្សម្មាប់
លសៃាកិចចឌីជីថល និ្ងល ល្ីយត្បនឹ្ងបៃិវត្តន៍្ឧសាហករមទី ៤ តាររយៈ ការលរៀបចំបលងាីត្រូលដ្ឋា ន្ និ្ងថាន ល
សម្មាប់ការពម្ងីកស្ផ្នកវទិាស្វន្រសត និ្ងបលចចកវទិា លដ្ឋយលផ្កត ត្ជាសំខាន្ល់ៅលលីការអភិវឌឍវសិ័យឌីជីថល 
ទាងំស្ផ្នករងឹ និ្ងទន់្ការលរៀបចំអភិវឌឍធន្ធ្លន្រនុ្សស និ្ងជំនាញម្សបតារបរកិារណ៍្ថមី ម្ពរទាងំ            
ការបលងាីត្ម្កបខ័ណ្ឌ គតិ្យុត្តិ និ្ងបទបបញ្ាត្តិគាមំ្ទស្ៃលមាន្ការពាក់ព័ន្ធ។ 

ធដាយផ្ ក ក្កសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចចលៅកនងៃំណ្ឋក់កាលនន្
កាវវិត្តវសិ័យឌីជីធល និ្ងលៃីរបបំីលរលីសវាករមឱយកាន់្ស្ត្លែម្បលសីរជូន្ម្បជាពលរៃា ម្កសួងបាន្ត្លរលីងករមវធីិ
ទទួលពាកយបណ្តឹ ងអន្ឡាញ និ្ងលម្គាងដ្ឋក់ឱយលម្បីម្បាស់អីុបណ្ឋណ ល័យ ស្ៃលម្បជាពលរៃា អាចដ្ឋក់ពាកយ
បណ្តឹ ង និ្ងលរីលឯកស្វរចាប់នានាតារកំុពយូទ័រ និ្ងទូរស័ពទនៃបាន្ោ៉ា ងងាយម្សួល។ ម្កសួងបានរមួ
ចំផ្ណ្កកនុងការអនុវត្តយុទធស្វន្រសត និ្ងធគ្នលនធយបាយជាតិ្ជាលម្ចីន្សំលៅពម្ងឹង អភិបាលកិចចលអ និ្ងររួ
ចំស្ណ្កម្បយុទធម្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ និ្ងការពារសិទធម្បជាពលរៃា លដ្ឋយសធក្មចបានលទធផ្លគួរឱយកត់្
សមាគ ល់ ៃូចមាន្កនុងរបាយការណ៍្ស្ៃលដ្ឋក់ជូន្សន្និបាត្។ 
   
ឯកឧត្តម ធោកជទំវ ធោក ធោកក្សើ អងគសននិបាត្ទាងំរូលជាទើធមក្ត្ើ ! 
 លៃីរបមី្តួ្ត្ពិនិ្ត្យការអនុ្វត្តចាប់ និ្ងសុវត្តិភាពស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងជម្រុញអភិបាលកិចចលែ ម្បលទសជា
លម្ចីន្កនុងពិភពលោកកំពុងលម្បីម្បាស់យន្តការម្គប់ម្គងវសិ័យអធិការកិចច លដ្ឋយមាន្ម្កសួង ឬស្វា ប័ន្
ទទួលបន្ទុកអធិការកិចច និ្ងចាប់សតីពីអធិការកិចចស្ៃលមាន្ខលឹរស្វរ និ្ងវសិ្វលភាពខុសៗគាន  លៅតារ
ស្វា ន្ភាពជាក់ស្សតងនន្ម្បលទសនិ្រួយៗ។ 

យន្តការជាស្វា ប័ន្ និ្ងរចនាសរព័ន្ធចាត់្តាងំម្តូ្វលៃីរទន្ទឹរគាន នឹ្ងធន្ធ្លន្រនុ្សស ចាប់ និ្ងលិខិត្បទដ្ឋា ន្
គតិ្យុត្តិ លៃីរបមី្គប់ម្គងវសិ័យអធិការកិចច។ ម្បលទសខលះមាន្ចាប់សតីពីអធិការកិចចតារវសិ័យជំនាញលផ្សងៗ
គាន  ៃូចជា៖ ចាប់អធិការកិចចលលីទំនិ្ញនាចូំល អធិការកិចចលលីការដ្ឋា ន្សំណ្ង់ អធិការកិចចអចលន្ម្ទពយ 
អធិការកិចចការងារ អធិការកិចចសុវត្តិភាពចំណី្អាោរ អធិការកិចចលរាងចម្ក អធិការកិចចលន្ស្វទ អធិការកិចច
ោន្យន្ត អធិការកិចចលម្គឿងចម្ក អធិការកិចចគុណ្ភាពអប់រជំាលៃីរ។ 

លដ្ឋយស្ៃក លៅម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ចាប់សតីពីអធិការកិចច និ្ងចាប់ពាក់ព័ន្ធរួយចំនួ្ន្លទៀត្
កំពុងសាិត្លៅជាលសចកតីម្ពាង និ្ងរិន្ទាន់្ម្តូ្វបាន្អនុ្រ័ត្លៅលៃយី។ ម្កុរការងារលរៀបចំលសចកតីម្ពាង
ចាប់របស់ម្កសួងបាន្ខិត្ខំបំលពញភារកិចចោ៉ា ងរុះរុត្ លដ្ឋយលម្បីម្បាស់ធន្ធ្លន្បញ្ញា ញាណ្កនុងម្កសួង
លដ្ឋយរិន្បាន្ពឹងស្ផ្ែកជំនាញការបរលទសលៃយី។ លដ្ឋយ ល្ងកាត់្ការម្បជំុ រាប់សិបៃង រកទល់លពលលន្ះ 
ចាប់លនាះកំពុងសាិត្កនុងកិចចម្បជំុចលងែៀត្ រុន្នឹ្ងដ្ឋក់ចូលអន្តរម្កសួងពិនិ្ត្យ និ្ងពិភាកា។ លយងីពិត្ជា
មាន្ការលំបាកកនុងការតាក់ស្ត្ងចាប់សតីពីអធិការកិចច លដ្ឋយស្វរកងវះធន្ធ្លន្ បលចចកលទស និ្ងការសម្រប
សម្រួលជារួយស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធរួយចំនួ្ន្។ ខំុ្ក៏សូរល ល្ៀត្ឱកាសលន្ះស្ថលងអំណ្រគុណ្ ៃល់ម្កុរការងារ
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តាក់ស្ត្ងចាប់លយងីស្ៃលៃឹកនាលំដ្ឋយលោកជំទាវ សុខ វឡិាយ និ្ងតំ្ណ្ឋងម្កុរម្បឹកាអនកចាប់ លៅទីសតីការ
គណ្ៈរៃារន្រន្តី ស្ៃលបាន្ជួយម្ជំុស្ម្ជង ផ្តល់លោបល់ និ្ងសម្រួលខលឹរស្វរៃល់ចាប់អធិការកិចច។ 

លទាះជាលយងីទទួលបាន្លជាគជ័យ ជាលម្ចីន្កនុងការងារកតី ក៏ម្កសួងលៅមាន្ការម្បឈរជាលម្ចីន្ ៃូច
ជា៖ ទី១) លៅតារស្វា ប័ន្រៃារួយចំនួ្ន្រិន្ទាន់្ឱយត្នរលការងារអធិការកិចច និ្ងរិន្ចង់សហការ លដ្ឋយស្វរ
លគយល់ថា ម្កុរលបសកករមលយងី លៅរកចាប់កំហុសលគ ទី២) ម្កសួង ស្វា ប័ន្រៃារួយចំនួ្ន្មាន្ភារកិចច          
ម្សលៃៀងគាន  ឬជាន់្គាន  ស្ៃលលធវីឱយមាន្ម្កុរលបសកករមលម្ចីន្ម្តួ្ត្គាន  ស្ៃលលធវីឱយលគពិបាកទទួល និ្ងខាត្
លពលលវោ ទី៣) ម្កសួងលៅខវះខាត្ធន្ធ្លន្ និ្ងរលធាបាយលធវីៃំលណី្រ លៃីរបបំីលពញលបសកករម ទី៤) 
សមាជិកម្កុរការងារចុះលធវីលបសកករមខលះរិន្បាន្អនុ្វត្ត តារម្ករសីលធរ៌វជិាជ ជីវៈលពញលលញលៅលៃយី 
ទី៥) ការងារអធិការកិចច ជាពិលសសការលដ្ឋះម្ស្វយពាកយបណ្តឹ ង គ៉ឺជាការងារស្ៃលលំបាក សមុគស្វម ញមាន្
ភាពរលសីប និ្ងភាពចំរូងចម្មាស់លម្ចីន្ ស្ៃលទារទារការត្ស ូ សរត្ាភាព និ្ងជំនាញចាស់ោស់ ពី
បលចចកលទសអធិការកិចច និ្ងសរត្ាភាពស្ផ្នកចាប់ ម្ពរទាងំម្ករសីលធរ៌ស្វែ ត្សែំ។ 

លទាះជាមាន្ការម្បឈរខលះោ៉ា ងណ្ឋកតី ម្កសួងបាន្អនុ្វត្ដភារកិចចរបស់ខលួន្ោ៉ា ងសករម លដ្ឋយស្វម រតី្
ទទួលខុសម្តូ្វកនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាល ស្ៃលបាន្ម្បគល់លបសកករមឲ្យៃឹកនា ំ និ្ងម្គប់ម្គងរាល់កិចចការ
សម្របសម្រួល និ្ងលធវីទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងលធវីការងារអធិការកិចច លលីម្គប់វសិ័យលៅ
កនុងម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា។ ការងារកនុងវសិ័យអធិការកិចច ជាចំបងររួមាន្៖ ការម្តួ្ត្ពិនិ្ត្យលលីការម្គប់
ម្គងរៃាបាល ហរិញ្ាវត្ាុ និ្ងការម្គប់ម្គងម្ទពយសរបត្តិរៃា លៅតារបណ្ឋត ម្កសួង ស្វា ប័ន្នានា ការងារតារ
ដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់ លិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្ត និ្ងអនុ្ស្វសន្៍របស់ម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាល សំលៅជួយកាត់្
បន្ាយបាតុ្ភាពអសករមនានា និ្ងការងារទទួលពាកយបណ្តឹ ង ការងារអលងាត្ម្ស្វវម្ជាវ លៃីរបទីប់ស្វា ត់្       
ការរលំោភលដ្ឋយអំណ្ឋច និ្ងររួចំស្ណ្កម្បយុទធម្បឆ្ងំអំលពីពុករលួយ។ ម្កសួងបាន្ចុះលធវីការងារអធិការកិចច 
និ្ងអលងាត្ម្ស្វវម្ជាវ លៅតារម្កសួង ស្វា ប័ន្ អងគភាពថាន ក់ជាតិ្ និ្ងលៅថាន ក់លម្ការជាតិ្ និ្ងបាន្លធវីរបាយការណ៍្
ជូន្ម្បរុខរាជរដ្ឋា ភិបាល ពិនិ្ត្យ និ្ងសលម្រច។  

ម្កសួងសលម្រចបាន្លទធផ្លជាលម្ចីន្ កនុងការងារអធិការកិចច ៃូចជា៖ ការងារទទួលពាកយបណ្តឹ ង 
(បណ្តឹ ងត្វា៉ា  និ្ងបណ្តឹ ងបរោិរ) ការងារលសុីបអលងាត្ករណី្បណ្តឹ ងពាក់ព័ន្ធទំនាស់ៃីធលី ការងារសម្រប
សម្រួលបញ្ច ប់ទំនាស់រុានំរ បាន្ជាលម្ចីន្ករណី្ ការងារតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់ ការស្កលរែរចំណុ្ចខវះខាត្
របស់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ អងគភាពស្វធ្លរណ្ៈ លលកិីចចការរៃាបាល ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ ការម្គប់
ម្គងម្ទពយសរបត្តិរៃា លៃីរបលីលីកករពស់អភិបាលកិចចលែ ជម្រុញម្បសិទធិភាព ផ្លិត្ភាព និ្ងគុណ្ភាពលសវា
ស្វធ្លរណ្ៈ លៃីរបបីលម្រីម្បជាពលរៃាឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរ។ លលីសពីលន្ះម្កសួងក៏បាន្អប់រ ំស្ណ្នា ំបងាា រ ទប់
ស្វា ត់្ និ្ងស្កលរែរកំហុស គ្ង កនុងការអនុ្វត្តការងាររបស់ម្កសួង-ស្វា ប័ន្ អងគភាព ម្គឹះស្វា ន្ស្វធ្លរណ្ៈ 
ថាន ក់ជាតិ្ និ្ងថាន ក់លម្ការជាតិ្រួយចំនួ្ន្ លៃីរបសី្កលរែរ និ្ងលលីកករពស់អភិបាលកិចចលែស្ៃលជាសនូល នន្
យុទធស្វន្រសតចតុ្លកាណ្ទាងំៃំណ្ឋក់កាលទី១ ទី២ ទី៣ និ្ងទី៤ របស់រាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា។  

ជាររួ ម្កសួងទំនាក់ទំន្ង ជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចចបាន្ផ្សពវផ្ាយការយល់ៃឹង
និ្ង ការអប់រៃំល់ម្បជាពលរៃា ឱយយល់ៃឹងពីចាប់លគាលរួយចំនួ្ន្ ជួយពម្ងឹងម្បសិទធភាពការងាររបស់        
ស្វា ប័ន្-អងគភាពរៃា ធ្លនាសុវត្តិភាពស្វធ្លរណ្ៈ និ្ងសិទធជូន្ម្បជាពលរៃា នារំកនូ្វត្មាល ភាព និ្ងកាត់្
បន្ាយបាន្នូ្វបាតុ្ភាពអសករមនានា ៃូចជាការអនុ្វត្តរិន្ម្តឹ្រម្តូ្វ នន្ចាប់ លិខិត្បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្ត និ្ង
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កិចចសន្ារវាងម្កុរហ ុន្ឯកជន្ ជារួយរៃា ជួយកាត់្បន្ាយ និ្ងលុបបំបាត់្ការកឹបលកងថវកិា និ្ងការលម្បី
ម្បាស់ម្ទពយសរបត្តរិៃាខុសទិសលៅ និ្ងចូលររួចំស្ណ្កកនុងការម្បយុទធម្បឆ្ងំនឹ្ងអំលពីពុករលួយ។ 

 
ឯកឧត្តរ  លោកជំទាវ  លោក  លោកម្សី !  
 លដ្ឋយស្ផ្ែកតារការពិភាកាកនុងសន្និបាត្ និ្ងលៃីរបឲី្យសលម្រចបាន្នូ្វលគាលលៅស្ៃលម្កសួងបាន្
ដ្ឋក់លចញ ខំុ្សូរលសនីឯកឧត្តរ លោកជំទាវ លោក លោកម្សី រន្រន្តីរាជការម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ ម្តូ្វលផ្កត ត្លលី          
អនុ្ស្វសន៍្ៃូចខាងលម្ការលន្ះ៖ 
 ១. លដ្ឋយស្វរការផ្សពវផ្ាយចាប់ ជាត្ម្រូវការចាបំាច់ ម្កុរការងារម្កសួងម្តូ្វបន្តការអប់រ ំ និ្ង
ផ្សពវផ្ាយចាប់ឲ្យបាន្ទូលំទូោយ ម្គប់២៥ រាជធ្លនី្-លខត្ត ជាពិលសសលៅ តារទីម្បជំុជន្ និ្ងជន្បទ
ដ្ឋច់ម្សោ៉ា ល និ្ងជម្រុញការងារសិកាស្វទ បសទង់រតិ្ (Survey) លដ្ឋយបណ្តុ ះបណ្ឋត លពីវធីិស្វន្រសត នន្
ការសិកាស្វទ បសទង់  និ្ងការវភិាគទិន្នន័្យៃល់រន្រន្តីស្ៃលពាក់ព័ន្ធលៃីរបលីធវីរបាយការណ៍្នន្លទធផ្លស្ៃល
រកលឃញីពីការស្វទ បសទង់ទាងំលនាះ។ 

២. ម្តូ្វបន្តជម្រុញ ល្ងលសចកតីម្ពាងចាប់អធិការកិចច ស្ៃលម្កសួងបាន្តាក់ស្ត្ងរចួ លដ្ឋយបន្តសម្រប
សម្រួលជារួយម្កសួង ស្វា ប័ន្ពាក់ព័ន្ធ លៃីរបឱីយចាប់លន្ះម្តូ្វបាន្អនុ្រ័ត្។ 
 ៣. ម្តូ្វអនុ្វត្តបន្តនូ្វករមវធីិទទួលពាកយបណ្តឹ ងអន្ឡាញ និ្ងបណ្ឋណ ល័យលអៃចិម្តូ្និ្ក (e-Library) 
ស្ៃលតាររយៈករមវធីិទាងំលនាះ ម្បជាពលរៃា អាចដ្ឋក់ពាកយបណ្តឹ ង និ្ងអាចលរីលឯកស្វរចាប់ និ្ងលិខិត្
បទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្តិនានាតារកំុពយូទ័រ និ្ងទូរស័ពទនៃបាន្ោ៉ា ងងាយម្សួល។ ការអនុ្វត្តករមវធីិគ៉ឺជាការសម្រួល
ការផ្តល់លសវាស្វធ្លរណ្ៈជូន្ម្បជាពលរៃា។ 
 ៤. ម្តូ្វពម្ងឹងម្បសិទធភាព កនុងលបសកករមចុះលធវីអធិការកិចច ការអលងាត្ ម្ស្វវម្ជាវពាកយបណ្តឹ ង និ្ង
ការតារដ្ឋន្ការអនុ្វត្តចាប់ តាររយៈការរកព័ត៌្មាន្ឲ្យមាន្តុ្លយភាពចាស់ោស់ មាន្ភសតុតាង និ្ង    
ឯកស្វរសំអាងម្គប់ម្គាន់្ទាងំអងគលហតុ្ និ្ងអងគចាប់។ រាល់ពាកយបណ្តឹ ងស្ៃលបញ្ជូ ន្លៅសរត្ាកិចចពាក់ព័ន្ធ
ពិនិ្ត្យលដ្ឋះម្ស្វយ ម្តូ្វតារដ្ឋន្ លសុីបសួរព័ត៌្មាន្អំពីវឌឍភាព នន្ការលដ្ឋះម្ស្វយឲ្យបាន្ចាស់ោស់ និ្ងទាន់្
លពលលវោ រចួជូន្ព័ត៌្មាន្លៅលៃីរបណ្តឹ ងវញិ។ 

៥. រន្រន្តីរាជការម្កសួង ជាពិលសសរន្រន្តីអធិការកិចចម្តូ្វបន្តពម្ងឹងសរត្ាភាពលៃីរបផី្តល់លសវាម្បកប
លដ្ឋយម្បសិទធភាព លៃីរបជំីរុញត្មាល ភាព និ្ងគណ្លន្យយភាព និ្ងលរៀបចំ និ្ងអនុ្វត្តយុទធស្វន្រសត អភិវឌឍ
សរត្ាភាពឱយបាន្ទូលំទូោយ លៃីរបធី្លនានូ្វម្បសិទធភាព នន្លសវាស្វធ្លរណ្ៈឱយកាន់្ស្ត្ម្បលសីរលៃងី ។ 

៦. រន្រន្តីរាជការកនុងម្កសួង និ្ងរន្ទីរទាងំអស់ម្តូ្វស្សវងយលអំ់ពីចាប់ និ្ងបទបញ្ាត្តិនានាស្ៃលពាក់
ព័ន្ធនឹ្ងការងារសនូលរបស់ម្កសួង លៃីរបបីលងាីន្សរត្ាភាព និ្ងមាន្លទធភាព បកម្ស្វយ ពន្យល់ ពិភាកា
ស្វកស្ញក កនុងការបំលពញភារកិចច ជាពិលសសកនុងការងារអធិការកិចច លដ្ឋះម្សយពាកយបណ្តឹ ង តារដ្ឋន្            
ការអនុ្វត្តចាប់ និ្ងផ្សពវផ្ាយចាប់។ 

៧. វទិាស្វា ន្ជាតិ្អធិការកិចចម្តូ្វចំខលឹរស្វរ ករមវធីិបណ្តុ ះបណ្ឋត លថាន ក់បថរ ថាន ក់រធយរ និ្ងថាន ក់
ឧត្តរ លលីជំនាញអធិការកិចច និ្ងជំនាញពាក់ព័ន្ធ។ វទិាស្វា ន្ ក៏ម្តូ្វបណ្តុ ះបណ្ឋត លរុខជំនាញលផ្សងបស្ន្ារ 
លម្ៅពីអធិការកិចច ៃូចជា ជំនាញអប់រផំ្សពវផ្ាយចាប់  ជំនាញការសិកាម្ស្វវម្ជាវ ជំនាញវាយត្នរល ជំនាញ
ស្ផ្នកស្វទ បសទង់រតិ្ និ្ងជំនាញលផ្សងៗលទៀត្ ស្ៃលជាត្ម្រូវការចាំបំាច់របស់ម្កសួង។  
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៨. ម្តូ្វបន្តលធវីការស្កទម្រង់នផ្ទកនុងម្កសួងជាបលណ្តី រៗ លៃីរបអីនុ្វត្តថវកិាតារករមវធីិ និ្ងអនុ្វត្តម្បព័ន្ធ     
បលចចកវទិាព័ត៌្មាន្ សម្មាប់ការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុ (FMIS) លៃីរបពីម្ងឹងការម្គប់ម្គងហរិញ្ាវត្ាុស្វធ្លរណ្ៈ  
ម្តូ្វលធវីឲ្យបាន្ហមត់្ចត់្ ចាស់ោស់ ជាពិលសសការលម្បីម្បាស់កញ្ច ប់ថវកិា ឱយមាន្ម្បសិទធភាព គណ្លន្យយភាព 
និ្ងសរម្សបតារបទដ្ឋា ន្គតិ្យុត្ត។ 

៩. កនុងលពលបំលពញលបសកករមចុះលធវីអធិការកិចច រន្រន្តី ឬភាន ក់ងារអធិការកិចច ម្តូ្វលគារពឲ្យបាន្ខាជ ប់
ខជួន្ និ្ងរុ៉ឺងមា៉ា ត់្ នូ្វម្ករសីលធរ៌រន្រន្តីរាជការអធិការកិចច ស្ៃលបាន្ដ្ឋក់លចញរចួលហយី។ ម្តូ្វមាន្ភាពទន់្
ភលន់្ស្ត្រុ៉ឺងមា៉ា ត់្ លដ្ឋយយកចាប់ជាធំ។ ម្តូ្វមាន្ឯកសណ្ឋា ន្ ៃូចស្ៃលម្កសួងបាន្ស្ណ្នារំចួលហយី និ្ងម្តូ្វ
អនុ្វត្តឱយបាន្លែ តារអភិម្ករទាងំម្បា ំ របស់សលរតចលត្លជានាយករៃារន្រន្តី គ៉ឺ៖ “ ល្ុះកញ្ច ក់ ងូត្ទឹក ៃុស
ស្កែល ពាបាល និ្ងវះកាត់្” និ្ងបាវនា២ គ៉ឺ “ស្កទម្រងខាងកនុង និ្ងបលងាីត្រិត្តខាងលម្ៅ កនុងស្វម រតី្ឯករាជយ” 
ស្ៃលម្តូ្វចងចាជំានិ្ចច។ 

១០. លទាះជាមាន្ស្វា ប័ន្លម្ចីន្មាន្ភារកិចចម្សលៃៀងគាន  ឬម្តួ្ត្គាន ក៏លដ្ឋយ លយងីម្តូ្វស្ត្ពន្យល់ពី       
ស្វរៈសំខាន់្ នន្ការងារអធិការកិចច ស្ៃលជាស្វា ប័ន្ម្តួ្ត្ពិនិ្យ ជម្រុញអភិបាលកិចចនិ្ងម្បសិទធភាពការងារ 
ៃល់ស្វា ប័ន្លផ្សងៗលទៀត្ឱយយល់ និ្ងម្តូ្វស្កទសសន្ៈស្ៃលខុស្គងពី “ការងារម្ត្តួ្គាន “ លៅជា “ការងារ
បំលពញបស្ន្ារគាន លៅវញិលៅរក” លៃីរបរីាជរដ្ឋា ភិបាលស្ត្រួយ។  

១១. រន្ទីរទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា-ម្ពឹទធសភានិ្ងអធិការកិចចលៅរាជធ្លនី្-លខត្ត ពម្ងឹងកិចចសហការ 
និ្ងទំនាក់ទំន្ងឱយបាន្លែជារួយរៃាបាលរាជធ្លនី្ លខត្ត លៃីរបរីរួគាន បំលពញការងារ ជាពិលសសការលដ្ឋះ
ម្ស្វយពាកយបណ្តឹ ង។ 

ខាុ ំពិត្ជាមាន្លមាទន្ភាព និ្ងសូមធកាត្សរធសើរ វាយត្វមលខពស់ចំធពាេះថាន ក់ដឹកនា ំ ក៏ដូចជាមន្ដនតើ
រាជការ ម្កុរការងារនន្គណ្ៈករមការលរៀបចំសន្និបាត្ ស្ៃលបាន្ខិត្ខំបំលពញការងារោ៉ា ងសករម និ្ងលដ្ឋយ
ស្វម រតី្ទទួលខុសម្តូ្វខពស់លធវីឱយសន្និបាត្ម្កសួងឆ្ន លំន្ះបាន្ទទួលលជាគជ័យគួរជាទីលពញចិត្ត។ 

ខំុ្ក៏សូរស្ថលងអំណ្រគុណ្ៃល់ថាន ក់ៃឹកនា ំនិ្ងរន្រន្តីរាជការក្គប់លំដាបថ់ាន ក់របស់ក្កសួងទំនាក់ទំនង
ជាមួយរដាសភា-ក្ ឹទធសភា និងអ្ិការកិចច និងបោត ក្កសួង-ាថ ប័ន ោជាា ្រថាន ក់លម្ការជាតិ្ ផ្ដលបាន
ខិត្ខំររួចំស្ណ្ក កនុងកិចចសហការជារួយម្កសួង លៃីរបបំីលពញការងារជូន្រាជរដ្ឋា ភិបាល និ្ងបំលរមី្បជាជន្
លលីវសិ័យទំនាក់ទំន្ង សម្របសម្រួលជារួយរៃាសភា ម្ពឹទធសភា ការងារផ្សពវផ្ាយចាប់ ការងារអធិការកិចច 
ការទទួល និ្ងលដ្ឋះម្ស្វយបណ្តឹ ងនានា លៃីរបរីរួចំស្ណ្កពម្ងឹងអភិបាលកិចចលែ ស្ៃលជាឧត្តរម្បលោជន៍្
របស់សងគរជាតិ្ទាងំរូល។ 
 រុន្នឹ្ងបញ្ច ប់កនុងនាររាជរដ្ឋា ភិបាលករពុជា និ្ងកនុងនារខលួន្ខំុ្ផ្កទ ល់ ខំុ្សូរអបអរស្វទរចំលពាះ           
លទធផ្ល ស្ៃលអងគសន្និបាត្សលម្រចបាន្កនុងរយៈលពលលពញរួយនថៃលន្ះ និ្ងលជឿជាក់ោ៉ា ងរុត្មាថំា ឯកឧត្តរ  
លោកជំទាវ លោក លោកម្សីទាងំអស់នឹ្ងបន្តអនុ្វត្តភារកិចចលដ្ឋយយកចិត្តទុកដ្ឋក់ខពស់ និ្ងបលងាីត្បាន្នូ្វ
សរិទធផ្លថមីៗស្ថរលទៀត្ ជូន្រាជរដ្ឋា ភិបាលលៃីរបរីរួចំស្ណ្កៃល់ការអភិវឌឍន៍្របស់ជាតិ្។  

ខំុ្សូរជូន្ពរៃល់ ឯកឧត្តរ  លោកជំទាវ  លោក  លោកម្សី និ្ងរន្រន្តីរាជការម្គប់លំដ្ឋប់ថាន ក់ សូរ
ម្បកបលដ្ឋយពុទធពរទាងំបួន្ម្បការគ៉ឺ អាយុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  ពលៈ កំុបីលឃលៀងឃាល ត្លៃយី។ 
 ជាទីបញ្ច ប់ ខំុ្សូរម្បកាសបិទសន្និបាត្ ម្កសួងទំនាក់ទំន្ង ជារយួរៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការ
កិចច ឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ចាប់ពីលពលលន្ះត្លៅ។ 
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គ. ព្បវតតិរបូសលងេប របសល់ោកជំទាវ កិតតិសងគហបណ្ឌិ ត  
 
នារ និ្ងលគាត្តនារ មម្៉ែន សអំន      អកសរឡាតាងំ Men  Sam An 

នថៃ ស្ខ ឆ្ន កំំលណី្ត្ នថៃទី ១៥ ស្ខ សីោ ឆ្ន  ំ១៩៥៣ 

ទីកស្ន្លងកំលណី្ត្ ឃុសំំបូរ ម្សុកសំបូរ លខត្តម្កលចះ 
សញ្ញជ តិ្ ស្ខមរ 
អាស័យដ្ឋា ន្បចចុបបន្ន ផ្ទះលលខ ៣ ផ្លូវលលខ ៤៦៦ សងាា ត់្ទលន្លបាស្វក់ ខណ្ឌ ចំការរន្ រាជធ្លនី្ភនំលពញ 

ស្វា ន្ភាពម្គួស្វរ -ស្វវ រី ៖ ឯកឧត្តរ លប៉ែង បា៉ែ ត់ សមាជិក ម្ពឹទធសភា (ទទួលររណ្ៈភាព) 

-បុម្តា ២នាក់៖ លប៉ាង លពាធិ៍ស្វរ និ្ងលប៉ាង លពាធិ៍នា 

-ឪពុក៖ ស្រ៉ាន្ យ៉ាន្ (ទទួលររណ្ៈភាព) 

-មាត យ៖ ម្បាក់  សំអាត្ (ទទួលររណ្ៈភាព) 
ភាស្វបរលទស -លវៀត្ណ្ឋរ៖ និ្ោយ ស្វត ប់ និ្ងសរលសរ លែបងគួរ 

-អង់លគលស៖ តិ្ចតួ្ច 
ការសិកា -  ឆ្ន  ំ២០១១៖ បណ្ឌិ ត្កិត្តិយស ស្ផ្នកសងគរវទិា ពីស្វកលវទិាល័យ លគៀរយុង  

(Keimyung University) ស្វធ្លរណ្រៃាកូលរ ៉ា 
- ឆ្ន  ំ២០០៦៖ បណ្ឌិ ត្កិត្តិយស ទសសន្ៈវជិាជ  ស្ផ្នកវទិាស្វន្រសតន្លោបាយ ពី
សកលវទិាល័យចំលរនី្ពហុបលចចកវទិា 

- ឆ្ន  ំ១៩៩២ ៖ បរញិ្ញា បម្ត្ ស្ផ្នកអកសរស្វន្រសត បាន្ម្ស្វវម្ជាវ និ្ងសរលសរនិ្លកាបទ   
“វរីភាពន្រសតីស្ខមរតាររយៈអកសរសិលប”៍  

-ឆ្ន  ំ១៩៨៨៖ បញ្ច ប់វគគន្លោបាយជាន់្ខពស់រយៈលពល ៣ស្ខ 

-ឆ្ន  ំ១៩៨៩៖ ទទួលសញ្ញា ប័ម្ត្រធយរសិកាទុតិ្យភូរិ 

រុខតំ្ស្ណ្ងសំខាន់្ៗ 

បចចុបបន្ន 
-ឆ្ន  ំ២០១២-បចចុបបន្ន៖ ឧបនាយករៃារន្រន្តី រៃារន្រន្តី ម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយ         
រៃាសភា-ម្ពឹទធសភា និ្ងអធិការកិចច 
-ឆ្ន  ំ២០០៨- ២០១២៖ ឧបនាយករៃារន្រន្តីម្បចាកំារ នន្ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា 

-ឆ្ន  ំ២០០៨-បចចុបបន្ន ៖ទទួលឋាន្តរសកតិជា នាយឧត្តរលសនី្យផ៍្កា យមាសបួន្ នន្
កងលោធពលលខររភូរិន្ទ 
-ឆ្ន  ំ១៩៩១-បចចុបបន្ន៖ សមាជិកានន្រៃាសភាជាតិ្ 

-ឆ្ន  ំ១៩៩១-បចចុបបន្ន៖ សមាជិកា នន្គណ្ៈអចិនន្រន្តយ ៍គណ្ៈកមាម ធិការកណ្ឋត ល   
គណ្ៈបកសម្បជាជន្ ករពុជា និ្ងជាម្បធ្លន្ម្កុរការងារគណ្ៈបកសចុះជួយលខត្ត
ស្វវ យលរៀង 

-ឆ្ន  ំ២០១៨-បចចុបបន្ន៖ ម្បធ្លន្ម្កុរការងារថាន ក់ជាតិ្ នន្រាជរដ្ឋា ភិបាលចុះរូលដ្ឋា ន្ 
លៅលខត្តស្វវ យលរៀង និ្ងរាជធ្លនី្ភនំលពញ 
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-ឆ្ន  ំ២០០០-បចចុបបន្ន៖ ម្បធ្លន្សមាគរន៍្សមាជិកសភាករពុជាលៃីរបមី្បជារាន្រសត 
និ្ងការអភិវឌឍន៍្ (Cambodia Association of Parliamentarians on Population 

and Development (CAPPD) 

-ឆ្ន  ំ១៩៩៩-បចចុបបន្ន៖ ម្បធ្លន្សមាគរន៍្នារកីរពុជាលៃីរបសីន្តិភាព និ្ងអភិវឌឍន៍្ 

Cambodia Women for Peace and Development Association (CWPD) 

-ឆ្ន  ំ២០០៦-បចចុបបន្ន៖ ម្បធ្លន្សមាគររិត្តភាពករពុជា-លវៀត្ណ្ឋរ 

ម្បវត្តិការងារ - ឆ្ន  ំ២០០៤-២០០៨៖ លទសរៃារន្រន្តី រៃារន្រន្តីម្កសួងទំនាក់ទំន្ងជារួយរៃាសភា 
ម្ពឹទធសភា និ្ង អធិការកិចច 
- ឆ្ន  ំ២០០៥៖ ទទួលឋាន្ន្តរសកតិ ជាឧត្តរលសនី្យឯ៍ក នន្កងលោធពលលខររ
ភូរិន្ទ 
- ឆ្ន  ំ១៩៩៩-២០០៣៖ ម្បធ្លន្គណ្ៈករមការសុខាភិបាល សងគរកិចច និ្ងកិចចការ
នារនីន្រៃាសភា 

- ឆ្ន  ំ១៩៩៧៖ ទទួលឋាន្ន្តរសកតិជាឧត្តរលសនី្យល៍ទា នន្កងលោធពលលខររភូរិន្ទ 
- ឆ្ន  ំ១៩៨៩-១៩៩១៖ ម្បធ្លន្សហព័ន្ធសហជីពករពុជា 

- ឆ្ន  ំ១៩៨៥-១៩៨៩៖ ម្បធ្លន្គណ្ៈចាត់្តាងំរជឈរឹបកសម្បជាជន្ករពុជា 

- ឆ្ន  ំ១៩៨១-១៩៨៥៖ ម្បធ្លន្លឃាសនាអប់ររំជឈរឹបកសម្បជាជន្ករពុជា និ្ងជា
សមាជិកានន្រៃាសភា 

- ឆ្ន  ំ១៩៨០-១៩៨២៖ អនុ្ម្បធ្លន្សមាគរន៍្នារសីលន្រងាគ ះជាតិ្ករពុជា 

- ឆ្ន  ំ១៩៧៩-១៩៨០៖ ម្បធ្លន្សនងការចាត់្តាងំកងទ័ព 

- ឆ្ន  ំ១៩៧០-១៩៧៥៖ យុទធនារកីនុងកងៃឹកជញ្ជូ ន្លសបៀង ម្គាប់ ថាន លំពទយ លៅ
តំ្បន់្រលំដ្ឋះ ២០៣ និ្ង ជាម្គូលពទយថាន ក់បឋរលៅតំ្បន់្រលំដ្ឋះ 

ពាន្រងាវ ន់្ លម្គឿង
ឥសសរយិយស  
និ្ងលគាររងារ 

- ឆ្ន  ំ២០១០៖ ពាន្រងាវ ន់្ ទិវាពិភពលោកគាម ន្ថាន ជំក់ ២០១០ របស់អងគការសហ
ម្បជាជាតិ្ 

- ឆ្ន  ំ២០១០ លម្គឿងឥសសរយិយសម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ថាន ក់ជាតូ្បការ 
- ឆ្ន  ំ២០០២ លម្គឿងឥសសរយិយស ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ថាន ក់រោលសនា 

- ឆ្ន  ំ២០០១ លម្គឿងឥសសរយិយស ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ថាន ក់ធិបឌិន្ 

- ឆ្ន  ំ២០០០ លម្គឿងឥសសរយិយស ម្ពះរាជាណ្ឋចម្កករពុជា ថាន ក់រោលសរវីឌឍន៍្ 

- ឆ្ន  ំ២០១៨ លគាររងារកិត្តិយសពីរាជបណ្ឌិ ត្សភាករពុជា ជា “កិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត្” 
 

 


