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ក. រមភកថ 
 

 េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន្រតូវបនមជឈ ្ឋ នជទូេទទទួល គ ល់ថជអនកដឹកនំ
្រស្តីដ៏មនឥទធិពល និង្របជ្របិយមន ក់េនកមពុជ។ េ កជំទវបនចប់េផ្តីមករងរពីេធ្វីជយុទធនរ ីែដល
ធ្ល ប់បនចូលរមួកនុងចលនតសូ៊ េដីមបរីេំ ះ្របេទសកមពុជ េចញពី និគម និងពីរបប្របល័យពូជ
សន៍ប៉ុល ពត ពត រហូតបនេឡងីតំែណងជកមម ភិបល ឬថន ក់ដឹកនជំបន្តបនទ ប់រហូតដល់ទទួល
នន្តរសក្តិជនយឧត្តមេសនីយ កនុងជួរកងទ័ព និងមនតំែណងជន់ខពស់ជេ្រចីនដ៏ៃទេទៀត េដីមបរីមួ

ចំែណកដឹកន្ំរបេទសជតិឈនេទកន់កររកីចំេរនីឥតឈបឈ់រ។ 

 េ យជំហរេ ម ះ្រតង់គម នងកេររ និងករេគរពយ៉ងប្តូរផ្ត ច់េលីថន ក់ដឹកនកំំពូលៗ ជពិេសស     
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន រមួផ នឹំងសមតថភពដឹកនដំឈ៏្ល សៃវ េ កជំទវកំពុង
កន់កប់តំែណងសំខន់ៗ ជេ្រចីនកនុងជួរថន ក់ដឹកន ំ រមួមន៖ ១) ជសមជិក ៃនគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍ ៃន     
គណៈកមម ធកិរក ្ត ល គណបក ្របជជនកមពុជ ែដលជគណបក ធំជងេគ េនកមពុជ នងិកំពុងកន់
អំ ច ២) ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី នងិរដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ នងិអធិករកិចច 
៣) ជតំ ង ្រស្ត (សមជិករដ្ឋសភ) មណ្ឌ ល ្វ យេរៀង ៤) ្របធន្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល
្ឋ ន េនេខត្ត ្វ យេរៀង ៥) ្របធន្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ ន េន ជធនីភនំេពញ ៦) ្របធន
សមគមនរ ីកមពុជេដីមបសីន្តិភព និងករអភិវឌ ន៍ ៥) ្របធនសមគមមិត្តភពកមពុជេវៀត ម។ល។ 

 ជករទទួល គ ល់វរីភព គុណធម៌ និងគុណបំ ច់ដ៏ៃថ្លថ្ល ដូចេរៀប ប់ខងេលី ្រពះម ក ្រត
កមពុជបន្របទនេគរមយងរ ដល់េ កជំទវជ “គតសិងគហបណ្ឌិ ត”  មរយៈ្រពះ ជ្រកឹតយ េលខនស/
រកត/០៤១៨/៤០៣ ចុះៃថងទី ១២ ែខេម  ឆន  ំ២០១៨។ 

 កនុងនមជថន ក់ដឹកន្ំរស្តីមន ក់ែដល្រតូវបនបក  និង ជរ ្ឋ ភបិលផ្តល់ទំនុកចិត្ត និង្របគល់តួ 
នទីខពស់កនុងជួរដឹកន ំ េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន បនបំេពញភរកិចចយ៉ងសកមមកនុង
ករបំេរជីតិ មតុភូមិ និងកនុងបុព្វេហតុេលីកតេមកីងវស័ិយសងគមកិចច នងិមនុស ធម៌ ទងំពុទធច្រក នងិ

ច្រក។ 

 េ យែឡក កនុងភរកចិចសនូល ដសំ៏ខន់របស់េ កជំទវគឺករដឹកន្ំរកសួងទំនក់ទនំងជមួយ          
រដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច ែដលជេសនធិករផទ ល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល កនុងករទំនក់ទំនង 
ស្រមបស្រមួលរ ងរ ្ឋ ភិបល និងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ ករចូលរមួ ក់ែតង េសចក្តី្រពងចបប ់ករអប់រ ំ
ផ ព្វផ យចបប់ ករទទួល និងេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង របស់្របជពលរដ្ឋ ករ ម នករអនុវត្តចបប់ 
និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តនន និងេធ្វីអធិករកិចចេលី្រគប់វស័ិយ សំេ បងក រ ទប់ ក ត់ ែកលម្អ និងមន
វធិនករ េដីមប្ីរបឆងំនឹងអំេពីពុករលួយ កររេំ ភេ យអំ ច និងបតុភពអសកមមនន េដីមបី
ព្រងឹងអភិបលកិចចល្អ ករពរសិទធិរបស់្របជពលរដ្ឋ  និងករពរសុវតថិភព ធរណៈ និងរមួចំែណក
ដល់ករអភិវឌ ន៍ េសដ្ឋកិចច សងគម។ 
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 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យបញញ ញណ ភពឈ្ល សៃវ និងទស នវសិ័យែវងឆង យរបស់េ ក
ជំទវ ្រកសួងេនះបនដំេណីរករេទមុខយ៉ងរលូន ្របកបេ យេជគជ័យ និងេមទនភព។ 
 ខញុ ំពិតជមនេមទនភព េ យបនចូលរមួបំេពញភរកិចចដ៏មន រៈសំខន់មួយគឺជជំនួយករ 
ជទី្របឹក  នងិជនយកខុទទកល័យរបស់េ កជំទវ ែដលេពលេនះគត់ជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី្របចកំរ 
ចំនួន ១០ ឆន  ំ (ពីឆន  ំ២០០៨ -២០១៨) និងជរដ្ឋេលខធិករ េ្រកមឱ ៉ទេ កជំទវផទ ល់ និងបន
ទទួលឱកសេរៀនសូ្រតទទួលបនបទពិេ ធន៍យ៉ងេ្រចីន ពីេ កជំទវ។ ជអនកេរៀបចំេសចក្តី្រពង
សុនទរកថ និងជំនួយ ម រតីជូនគត់ ខញុែំតងែតបនទទួលករែណន ំ និងករត្រមង់ទិសបំេពញបែនថមនូវ
ចំណុចខ្វះខត និងបនយល់កន់ែតចបស់ពីទស នវសិ័យដ៏ទូលំទូ យរបស់េ កជំទវ ជពិេសសកនុង
វសិ័យនេយបយ និងភពជអនកដឹកន។ំ 
 េ យយល់េឃញីថ ម្រន្តី ជករ សិស  និស តិ និងអនក្រ វ្រជវជេ្រចីនកំពុងយកចិត្តទុក ក់
យ៉ងខ្ល ងំេលីករអភិវឌ ន៍្របេទសជតិ េលីករងរ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសសករងរអធិករកិចច និងវសិ័យ
ែដលពក់ព័នធ ខញុ ំបនចង្រកងសុនទរកថសំខន់ៗជេ្រចីនរបស់េ កជំទវឧបនយករដ្ឋម្រន្តី ែដលសុទធែត
មនអតថន័យយ៉ង្រជលេ្រជ េនឆន  ំ២០២០ ស្រមប់ជឯក រេយង នងិពិេ្រគះ។  
 ខញុ ំសូមជ្រមបមិត្តអនក នេម ្ត ្រជបថ ជេរឿយៗ បែនថមេលីករ នសុនទរកថែដលបនេយងីបន
េ្រតៀម េ កជំទវែតងែតបននិយយ និងបក្រ យបែនថម យ៉ងបុិន្របសព្វ េហយីេពលខ្លះ េ កជំទវ
មិនទងំ នសុនទរកថសូមបែីតបន្តិច េពលគឺេ កបនែថ្លងេទកន់អងគពធិី េ យបេញចញគំនិតផទ ល់
ខ្លួនគត់យ៉ងេកបះកបយ និងេ យភពេជឿរជក់។  
 ករចង្រកងេនះមនេគលបំណង េដីមបផី ព្វផ យ និងែចករែំលកនូវចំេណះដឹង ដល់ថន ក់ដឹកន ំ
និងម្រន្តី ជករ ្រកសួងផង និងេដីមបទុីកជូន ធរណជនផង េធ្វីជជឯក រេយង និងេរៀនសូ្រត។ 
 ខញុ ំសងឃមឹថ ន ៃដេនះពិតជជួយជ្រមុញករបេងកីនសមតថភព និងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ ន៍          
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 
 ខញុ ំសូមជូនពរដល់សេម្តច ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងមតិ្តអនក ន
ទងំអស់សូមទទួលបននូវសុខភពល្អ េជគជ័យកនុងភរកិចច និងសុភមងគលកនុង្រគួ រ។ 
     ជធនីភនំេពញ ៃថងទី ៨ ែខមីន  ឆន  ំ២០២១ 
         អនកចង្រកង និងែកស្រមួល 

          
  
                            បណ្ឌិ ត ចប សថុរទិធ 
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ខ. សនុទរកថសខំន់ៗ 
 

១. ពិធីបិទសននិបត ឆន  ំ២០១៩-២០២០ របស្់រកសងួវបបធម៌ នងិវិចិ្រត
សលិបៈ  

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី

 ្រកសងួទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច  
 តំ ងដ៏ខពង់ខពសរ់បសស់េម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន  

នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពជុ  
កនងុពិធីបទិសននិបតបូកសរបុករងរ វបបធម៌ នងិវិចិ្រតសលិបៈ ឆន ២ំ០១៩ និង

េលើកទសិេ ករងរស្រមប់ឆន ២ំ០២០ 
( លសននិសីទចតុមមុខ ៃថងទី៣០ ែខមក  ឆន ២ំ០២០) 

6 
- េ កជទំវ េភឿង សកុ  រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងវបបធម៌ នងិវចិ្ិរតសលិបៈ ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ ជគណៈអធិបតី ! 
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី ជេភញ វកតិ្តយិស ! 
- សិលបករ សិលបករនិ ីនងិអងគសននបិតទងំមូល ជទេីម្រត ី! 

ៃថងេនះ ខញុមំនកិត្តិយសដ៏ឧត្តុងគឧត្តមេ យទទួលមកចូលរមួជអធិបតីកនុងនមជតំ ងដខ៏ពង់
ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ជមួយឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី កនុងពិធីបិទសននបិតបូកសរុបករងរវបបធម៌ និងវចិិ្រត
សិលបៈឆន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ ករងរស្រមប់ឆន ២ំ០២០ របស់្រកសួងវបបធម៌ នងិវចិិ្រតសិលបៈន
េពលេនះ។ កនុងនមសេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី ខញុសូំមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ 
ចំេពះថន ក់ដឹកននំិងម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃន្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈែដលបនខិតខំបំេពញ 
ភរកិចចេរៀងៗខ្លួន ្របកបេ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់ និងទទលួបនលទធផលល្អជបន្តបនទ ប់គួរជទី
េមទនៈ េដីមបបុីព្វេហតុអភិរក  និងអភិវឌ វបបធម៌ជតិ។ 

សននិបតេយងីកនុងេពលេនះ គឺសថិតេនកនុង ថ នភព្របេទសមនសុខសន្តិភព ្របជជនេយងី
កំពុងបនរស់េនយ៉ងសុខដុមរមន េ្រកមពន្លឺដ៏ភ្លថឺ្ល ៃនសន្តិភព និងករអភវិឌ ។ ប៉ុែន្តេយងីទងំអស់គន
េនែតចងចជំនិចចនូវអតតីកលដ៏ឈចឹប់ និងេខម ងងឹតបំផុតរបស់ជតិេយងីែដលប ្ត លមកពីេភ្លីង             
ស្រងគ ម និងអំេពី្របល័យពូជ សន៍។ េពលេនះ វបបធម៌ែដលជដួង្រពលឹងជតិ ជេកសិកៃនសងគម ក៏
ដូចជវសិ័យេផ ងៗដៃទេទៀត្រតូវបនបំផ្លិចបំផ្ល ញេសទីរែតទងំ្រសុងេ យរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល 
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ពត។ េ យ រគុណបំ ច់ជ័យជមនះ ៃថង៧មក  ែដលជៃថងកំេណីតទីពរីរបស់េយងី ្របេទសកមពុជ
បនចប់េផ្តីមរស់ នមនជីវតិ និងក ង្របេទសជតិេលី្រគប់វសិ័យរមួទងំវសិ័យវបបធម៌ និងវចិិ្រត
សិលបៈផងែដរ។ េបីគម នជ័យជំនះ៧មក េយងីពិតជគម នអ្វីៗទងំអស់េនៃថងេនះ។ ជ័យជំនះ៧មក  ជ
របស់្របជជនកមពុជ្រគប់រូប និងជរបស់មនុស ជតិទងំមូលែដល្រស ញ់សន្តិភព េសរភីព និង
យុត្តិធម៌ គពឺតិជសចចៈធម្៌របវត្តិ ្រស្ត។ កនុងរយៈេពល៤១ឆន មំកេនះ េយងីទងំអស់គន បនេធ្វីដំេណីរ
ឆ្លងកត់ផ្លូវដលំ៏បក ែត គឺជផ្លូវមួយែដលេយងីបនេ្រជីសេរសីយ៉ង្រតឹម្រតូវបំផុតែដលអនុញញ តឲយ  
្របជជតិ និង្របជជនកមពុជ្រគប់រូប ្រគប់្រសទប់ជន់ថន ក់ ្រគប់វយ័េន្រគប់ទិសទីកនុង្របេទសទទួល
បននូវេសរភីព និងកររស់ នមនជីវតិ។ 

គំនិតផ្តួចេផ្តមី បញញ ញណដ៏ឈ្ល សៃវ និងករអនុវត្ត្របកបេ យេជគជ័យ ៃននេយបយឈនះ
ឈនះរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊នុ ែសន បនេធ្វឱីយរលំរ យទងំ្រសុងៃនអងគករចត់ ងំ
ខងនេយបយ និងេយធែខមរ្រកហម និងនមំកវញិនូវឯកភពជតិ ឯកភពទកឹដី សុខសន្តភិព សុវតថិភព 
និងស ្ត បធ់ន ប់សងគមេនកមពុជ។ សន្តិភពដ៏មនតៃម្លមិន ចកត់ៃថ្លបនេនះ បនេបីកទំព័រ្របវត្តិ ្រស្ត
ថមីរបស់កមពុជ និងជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់្របជជតិកមពុជេធ្វីដំេណីរេលីមគ៌េឆព ះេទរកករេគរពសិទធិ
មនុស  ករេគរពនូវតៃម្លវបបធម៌ សន ជំេនឿ និងទំេនៀមទម្ល ប់ ករព្រងឹងនីតិរដ្ឋនិងលទធិ្របជធិបេតយយ 
ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច កត់បនថយភព្រកី្រក េដីមបវីបុិលភពសងគម ចូលរមួចំែណកយ៉ងធំេធងរក សន្តិភព
និងសថិរភពកនុងតំបន់នងិពភិពេ ក។ 

េ្រកយពីបនទទួលសន្តិភពេពញេលញ ជរ ្ឋ ភបិលបន ក់េចញនូវកមមវធិីនេយបយ និង
យុទធ ្រស្តជតិេលី្រគប់វសិ័យ។ េ យែឡក ្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈ ក៏បនបេងកីនករអភិរក  និង
អភិវឌ េលី្រគប់ែផនកជំនញ មរយៈករខិតខំរមួគន ្រគប់រូបភព និង្រគប់លទធភព េដីមបេី្រ ច្រសង់វស័ិយ
វបបធម៌ឱយរស់ នេឡងីវញិ។ កររស់េឡងីវញិនូវេបតិកភណ្ឌ អរូបី យ៉ងឆបរ់ហ័សែបបេនះក៏េ យ រ
េបតិកភណ្ឌ អរូបី ែដលបុព្វបុរសេយងីបនបន ល់ទុក បនផុសេចញពីចិត្ត និងបនដក់ជបក់នុងេបះដូងរបស់
្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប។  

េទះជ្រពឹទធ ចរយ សិលបករ សិលបករនិីចស់ទុំមួយចំនួនបន ចកេ កេយងីេនះេទេហយីក្តី 
ែតេ កបនបន ល់ទុកនូវ ន ៃដសិលបៈជេ្រចីន ែដលជមរតកយ៉ង្របៃព ស្រមប់កមួយៗយុវសិលបករ-
សិលបករនិី ្រតង្រ ប់ េដីមបអីភិវឌ ខ្លួនឲយក្ល យជសិលបករបន្តេវនដ៏េឆនីមេនៃថងអនគត។ ទនទឹមេនះ ខញុ ំសូម
សែម្តងនូវករេ ក ្ត យ ចំេពះករបត់បង់វរៈសិលបករ សិលបករនិី និងសូមសែម្តងគរវភក្ដី នងិអំណរ
គុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះសិលបករ សិលបករនិីចស់ទុំ ជ្រពឹទធ ចរយ វរៈសិលបករ-សិលបករនីិ មរតក
មនុស រស់ែដលបនខិតខំេលីកសទួយវសិ័យសិលបៈវបបធម៌ជតិឱយរស់ នេឡងីវញិ និងមនកររកីចេ្រមីនជ
លំ ប់ដូចសព្វៃថងេនះ។ ខញុកំ៏សូមយកឱកសេនះ េដីមបអីរគណុសន្តិភព ្រពមទងំអំពវនវជឱ រកិ 
ដល់ថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករ សិលបករ សិលបករនិី និងអងគសននបិតទងំមូលចូលរមួជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល 
ធនឱយបននូវសន្តិភព និងសថិរភពខងនេយបយ និងេសដ្ឋកិចចេនកមពុជ ជេរៀងរហូត។ 
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ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី ! 

មរយៈរបយករណ៍របស់ េ កជំទវ េភឿង សកុ បនបញជ កថ់ ្រកសួងបនអនុវត្ត
ករងរទទួលបនជែផ្លផក  នងិ្របកបេ យេជគជយ័ មែផនករែដលបនកំណត។់ ទនទឹមេនះ អងគសននបិត
បនេធ្វីករពិភក យ៉ងផុលផុស េលី្របធនបទននជុំវញិវស័ិយវបបធម៌ពក់ព័នធនឹងែផនករយុទធ ្រស្ត 
និងសកមមភពននរបស់្រកសួង េ យរេំលចឱយេឃញីនូវលទធផលជក់ែស្តងែដលបនអនុវត្តកន្លងមក 
និងកំណត់បននូវបញ្ហ ្របឈមននដូចជ៖ រមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្ត ទី ថ នេគរពបូជរបស់ជនជតិ
េដីមភគតិច ទួលបុ ណ បុ ណ ្ឋ ន សំណង់បុ ណ េស កមមវបបធម៌ ឧស ហកមមវបបធម៌ បទេលមីស
ទ្រនទ នយកដីកន់កប់ និងកររេំ ភសិទធិអនកនិពនធ ខ្វះខតធនធនមនុស  ដំេ ះ្រ យនូវសំណូមពរ
នន ក៏ដូចជករេលីកទិសេ អនុវត្តនឆន បំនទ ប់។  

ខញុ ំសូមសែម្តងករអបអរ ទរចំេពះលទធផលៃនអងគសននិបតេនះ និងចត់ទុកថលទធផលៃនកិចច
ពិភក េនះពិតជមន រៈសំខន់ែដលជមូល ្ឋ ន និងជធតុចូល ស្រមប់ករេរៀបចំែផនករយុទធ
្រស្តករងរ កមមវធិីករងរ ែផនករសកមមភព និងក៏ដូចជែផនករយុទធ ្រស្តថវកិ ែផនករថវកិឲយមន

សងគតិភពនងឹគន  សំេ ែកលម្អករអនុវត្តនិង ក់េចញនូវទិសេ ករងរ ឆន ២ំ០២០ឲយបនសម្រសប 
មកំែណទ្រមង់សុីជេ្រមរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រពមទងំេឆ្លីយតបនឹងេគលបំណង េគលនេយបយ

ជតិស្តីពីវស័ិយវបបធម៌ គឺ“ករអភិរក  និងអភិវឌ វបបធម៌ជតិេដីមបរីមួចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម”
ឲយទទួលបននូវ្របសិទធភព និងស័ក្តិសិទធិភព។  

 

អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្តចអគគម េសន    
ប េតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនចត់ទុកវបបធម៌គឺ
ជដួង្រពលឹងជតិ ជេកសិកៃនសងគម និងជអត្តសញញ ណជតិ ែដលជ្រទពយម លពំុ ចកត់ៃថ្ល
បន ្រពមទងំជ្របភពមិនេចះរងីសងួត ស្រមប់ករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជតិ។ មរយៈកិចចខិតខំ្របឹងែ្របង 
សេ្រមចបនសមិទធផលយ៉ងេ្រចីនជបន្តបនទ ប ់ កមពុជែដលេគធ្ល ប់ គ ល់ថជ លពិឃតបនក្ល យមក
ជ កមពុជ៖ ្រពះ ជ ច្រកៃនវបបធម ៌។ ជករពិត សមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌រូបី និងអរូបី
របស់ជតិេយងី បនរមួចែំណកេធ្វីឱយេករ ្ត ិ៍េឈម ះរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជលបរីនទឺេនេលីឆកអន្តរជតិ 
េ យសមបត្តិវបបធម៌ជតិមួយចំនួន្រតូវបនពិភពេ កទទួល គ ល់ និង ក់បញចូ លកនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ
ពិភពេ ក បញជ ីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបី ៃនមនុស ជតិរបស់អងគករយូេណសកូ រមួមន៖ ្រប ទតំបន់
អងគរេនឆន ១ំ៩៩២ រប្ំរពះ ជ្រទពយេនឆន ២ំ០០៣ េ ខ ន្រសេមលែសបកធំេនឆន ២ំ០០៥ ្រប ទ្រពះ
វ ិ រេនឆន ២ំ០០៨ ែលបងទញ្រព័្រតេនឆន ២ំ០១៥ ចបុីដងែវងេនឆន ២ំ០១៦ ្រកុម្រប ទសំបូរៃ្រព
គុកេនឆន ២ំ០១៧ និងៃថងទី២៨ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៨ េ ខ នេខលវត្ត ្វ យអែណ្ត ត ែដលជតំ ងឲយ
េ ខ នេខលននកនុង្របេទសកមពុជ បនចុះបញជ ីជេបតិក ភណ្ឌ វបបធម៌អរូបី ៃនមនុស ជតិរបស់អងគករ
យូេណសកូ។  
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ននីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភបន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់
ទី៤ េ យចត់ទុកវស័ិយវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈមនតួនទសំីខន់ជំរុញដល់កំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិ នងិ
ករអភិវឌ សងគម េពលគឺបនរេំលចករងរវស័ិយវបបធម៌ នងិវចិិ្រតសិលបៈ េនកនុង ចតុេកណទ២ី ស្តពីី
ករេធ្វពិីពធិកមមេសដ្ឋកចិច នងិចតុេកណទ៤ីស្តពីកីរអភវិឌ ្របកបេ យចរីភព នងិបរយិបននៃនយុទធ ្រស្ត 
ចតុេកណដំ ក់កលទ៤ីរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល។ ករងរវបបធម៌ នងិវចិ្ិរតសិលបៈជ ទភិព កនុងមុទំ២ី
ៃន ចតុេកណទ២ី បនេផ្ត តេល ីករជរុំញករអភវិឌ វសិ័យែផនកកំ ន្ត អក រសិលប ៍សិលបៈ គំនូរជីវចល 
នងិភពយន្ត ែដលជឧស ហ៍កមមៃចន្របឌតិមនសក្ត នុពលខពស់ កនុងករបេងកីតតៃម្លបែនថម នងិបេងកតី
ករងរ ្រពមទងំេលកីកមពស់កនុងករផលិតនូវផលតិផលកនុង្រសុក ពេិសសផលិតផលមនលកខណៈ
្របៃពណីែខមរ នងិផលិតផលសមគ ល់ភូមិ ្រស្ត”។ ចំែណកេនកនុងមុំទ២ី ស្តពីកីរ្រគប់្រគងធនធន        
ធមមជត ិ នងិវបបធម៌្របកបេ យចរីភពៃនចតុេកណទី៤េផ្ត តេលកីរបន្តករអភិរក  នងិអភវិឌ
េបតកិភណ្ឌ វបបធម៌េ យជរុំញករចុះបញជ ី ព្រងឹងករ្រគប់្រគង ករសិក ្រ វ្រជវ នងិចង្រកង ្រពមទងំ
ករបេងកីតតៃម្លេបតកិភណ្ឌ វបបធម៌។ កនុងនយ័េដីមបផី្តល់ ទិភពខពស់ចំេពះករងរវបបធម៌ និង
េបតិកភណ្ឌ ជតិ និងបនករ ក់េចញេគលនេយបយ និងែផនករអនុវត្តចបស់ ស់េដីមបអីភិរក  នងិ
អភិវឌ វបបធម៌ជតិ្របកបេ យចីរភព េ យឈរេលីេគលករណ៍ «អភិរក េដីមបកីរអភិវឌ  និងអភិវឌ
េដីមបកីរអភិរក ្របកបេ យនិរន្តរភ៍ព»។ ខញុ ំេជឿជក់យ៉ងមុតមថំ ្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ ដឹកនំ
េ យេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី េ្រកមករត្រមង់ទិសពសីេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី នឹងទទួលេជគ
ជ័យថមីៗ ែថមេទៀត កនុងករេសនីសំុ ក់បញចូ លសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិ ទងំរូប ីទងំអរូបី េទកនុង
បញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក និងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបីៃនមនុស ជតិរបស់អងគករយូេណសកូ។ 

ខញុ ំេជឿជក់យ៉ងមុតមថំ ្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ ដឹកនេំ យេ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី េ្រកម
ករត្រមង់ទិសពីសេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី នឹងទទួលេជគជ័យថមីៗ ែថមេទៀតកនុងករងរសនូល 
ជពិេសស កនុងករេសនីសុំ ក់បញចូ លសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធមជ៌តិ ទងំរូបី ទងំអរូបី េទកនុងបញជ ី
េបតិកភណ្ឌ ពភិពេ ក នងិបញជ ីេបតិកភណ្ឌ វបបធមអ៌រូបីៃនមនុស ជតិរបស់អងគករយូេណសកូ។ 

 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ អសេ់ ក េ ក្រស ី! 

កនុងរយៈេពលជងពីរទស វត រចុ៍ងេ្រកយេនះ កមពុជបនសេ្រមចបននូវកំេណីនេសដ្ឋកចិច្របចំ
ឆន ជំមធយមកនុងរង្វង់ ៧% េហយីបនចកេចញពី នៈ្របេទសមនចំណូលទប េទជ្របេទសមន
ចំណូលមធយមក្រមិតទប កនុងឆន ២ំ០១៥។ ទនទឹមេនះ វស័ិយេទសចរណ៍ មនករេកីនេឡងីជលំ ប់គួរ
កត់សមគ ល់។ កនុងឆន ២ំ០១៨ កមពុជបន ្វ គមន៍េភញ វេទសចរចំនួន្របមណ៦,២ ននក់ ចំែណកកនុង
ឆន ២ំ០១៩  េយងីបនទទួលបនេភញ វេទសចរ ្របមណ៦,៦ ននក់ េហយីកមពុជរពំឹងថ ចំនួនេភញ វ
េទសចរនឹងេកីនេឡងីបែនថមេទៀតេនឆន បំន្តបនទ ប ់េពលគឺ្របមណ៧ ននក់ េនឆន ២ំ០២០ និង ១១
ននក់ េនឆន ២ំ០២៥។ 

ដូេចនះសមបត្តិេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ដ៏សមបូរណ៍ែបប និងផលិតផលវបបធម៌របស់េយងី ក៏ជ្របភព
ធនធនេសដ្ឋកិចចមួយ ្របកបេ យសក្ត នុពលខពស់ និងជកម្ល ងំចលករ្របកបេ យ្របសិទធភព កនុង     
កររមួចំែណកបេងកីនករងរ កត់បនថយភព្រកី្រក និងអភិវឌ េសដ្ឋកិចច មរយៈករេរៀបចំេស កមម       
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វបបធម៌ បេងកីតនូវឧស ហកមមវបបធម៌ ផលិតផលវបបធម៌ស្រមប់េគលេ ពណិជជកមម នងិេទសចរណ៍ 
្រសប មេគលនេយបយេទសចរណ៍ែដលបនកំណត់ថេទសចរណ៍េនកមពុជ គឺជេទសចរណ៍វបបធម៌ 
និងធមមជតិ។  

សមិទធផលជេ្រចីន ែដល្រកសួងវបបធម៌ និងវចិិ្រតសិលបៈសេ្រមចបននេពលេនះ កដូ៏ចជេពល
កន្លងមកក្តី ប៉ុែន្តេនមនបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីនេទៀតែដល្រតូវេ ះ្រ យ េ យេហតុថ ករែថរក        
អភិរក  និងអភិវឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម ៌និងករផ ព្វផ យវបបធម៌ គឺជកិចចករគម នទីបញចប ់ ្របកបេ យ
វ ិ លភពធំេធង និងមនត្រមូវករជបែនថមេទៀត ដូចជ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្ត ធនធនមនុស
្របកបេ យចំេណះដឹង និងជំនញពតិ្របកដ មនមនសិករវជិជ ជីវៈ ្រពមទងំថវកិសម្រសបស្រមប់
ករអនុវត្តជក់ែស្តង។  

ករេលីកទិសេ ករងរ ស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០្រតូវឈរេលីមូល ្ឋ ន្របកដនិយម និងសថតិកនុង
លទធភព ចេធ្វីបន េដីមបជីំរុញករអនុវត្តឲយសេ្រមចបនេជគជយ័ មកមមវធិីនេយបយ នងិយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទី៤ របស់ ជរដ្ឋភិបលនីតកិលទី៦ ៃនរដ្ឋសភ។ កនុងន័យេនះ ថ្វីតបតិេយងីមន
កមមវធិីនេយបយ យុទធ ្រស្តចតុេកណ និងែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ជតិ ប៉ុែន្តេយងីក៏្រតូវករែកលម្អ 
និងព្រងឹងែថមេទៀតនូវករកំណត់េគលនេយបយយុទធ ្រស្ត និងែផនករសកមមភពេ យែឡករបស់
្រកសួងនិមួយៗ េ យ្រតូវផ រភជ ប់េទនឹងករងរែកទ្រមង់សនូលទងំបីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលមន   
ករពក់ព័នធ ដូចជករងរែកទ្រមង់ករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុ ធរណៈ ករែកទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ 
និងករែកទ្រមង់រដ្ឋបល ធរណៈ េដីមបធីនសងគតិភពេទនឹងេគលនេយបយយុទធ ្រស្ត និង
ែផនករសកមមភពរមួរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលឲយមនភព្រតឹម្រតូវចបស់ ស់ និងភព ច ស់ែវងលទធផល 
ឬសមិទធកមមបន។ ជងេនះេទេទៀត ទមទរនូវករខិតខំ្របឹងែ្របងជប់ជ្របច ំ និងករចូលរមួយ៉ង
សកមមពី្រគប់្រកសួង ថ បន័ពក់ពន័ធ ៃដគូអភិវឌ ជតិនិងអន្តរជតិ និងពីវស័ិយឯកជនផងែដរ។ 

េដីមបជីមូល ្ឋ ន្រគឹះកនុងករពិចរ  និងេដីមបជីគំនិតកនុងករេលីកនូវយុទធ ្រស្ត និងែផនករ
សកមមភពស្រមប់អនុវត្ត ឲយបនសេ្រមច មចកខុវសិ័យៃនេគលនេយបយវបបធម៌ជតិមួយែដលបេ្រមី
ឲយទិសេ ្ល ក កមពុជ៖ ្រពះ ជ ច្រកៃនវបបធម ៌  ខញុ ំសូមែចករែំលកនូវអនុ សន៍មួយចំនួន 
ដូចខងេ្រកមេនះ៖ 
 ១-្រតូវបន្តព្រងឹងករ្រគប់្រគងនិងអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  មយន្តករកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល     
ធរណៈ េ្រពះជក ្ត ចបំច់ស្រមប់ធន ដលក់រេ្របី្របស់ធនធនមនុស ្របកបេ យ្របសិទធភព 

ស័ក្តិសិទធភព សំេ ជំរុញដល់ករ្រគប់្រគង នងិេលីកកមពស់វសិ័យវបបធម៌។ ទនទឹមេនះ ្រកសួង្រតូវបន្ត
ព្រងឹងករអនុវត្តេគលនេយបយធនធនមនុស  កនុងវសិ័យរដ្ឋបល ធរណៈ េដីមបេីលីកកមពស់គុណ
ភពម្រន្តី ជករ។ 

 ២-បន្តព្រងឹង និងព្រងីកសមតថភពធនធនមនុស កនុងវស័ិយវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ មរយៈ
ករបណ្តុ ះប ្ត លទងំកនុង និងេ្រក្របព័នធដូចជ េនកនុង កលវទិយល័យភូមិនទវចិិ្រតសិលបៈ 
មធយមវចិិ្រតសិលបៈ វចិិ្រតសិលបៈភូមិភគ និងប ្ត អងគករ សមគមន៍ ែដលកំពុង្របតិបត្តិករេលី  
វសិ័យសិលបៈ វបបធម៌ទូទងំ្របេទស។ 
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 ៣-្រតូវបន្តយកចិត្តទុក កេ់ធ្វីបចចុបបននភពបញជ ី រេពីភណ្ឌ  ជ្របច ំ និងេធ្វីែផនទីកំណត់
ធនធនវបបធម៌ េបតកិភណ្ឌ វបបធម៌ែដល្របឈមនឹងេ្រគះថន ក់ទងំរូបី និងអរូបី េដីមបបីេងកីនកិចចែថរក  
ករពរ និងេលីកសទួយ ធនធនវបបធម៌ទងំេនះឱយមនសុវតថិភព និងនិរន្តរភព។ 
 ៤-្រតូវបន្តសហ្របតិបត្តិករជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធកនុងករទប់ ក ត់ករបំផ្លិចបំផ្ល ញ
សមបត្តិវបបធម៌ ម្រគប់រូបភព។ ទនទមឹេនះ្រតូវបន្ត្របមូល និងទមទរយកមកវញិនូវវតថុបុ ណទងំ
យ ែដល្រតូវលួច ឬច ចរេ យខុសចបប់ មករក ទុកជសមបត្តិជតិ។ 

 ៥-្រតូវបន្តសិក ្រ វ្រជវអំពីេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ ទងំរូបីនិងអរូបី ែដលកំពុង្របឈមនឹង     
ករបត់បង ់ េដីមបចីង្រកងទុកជឯក រ។ ្រពមជមយួេនះ ្រតូវបន្ត្របមូលព័ត៌មន ចំេណះដឹង និង
ចំេណះេធ្វីពី្រពឹទធ ចរយចស់ទុំ ជពិេសសពីមរតកមនុស រស់ និងអនកមនចំេណះជនំញេ្រក្របព័នធ 
សំេ ែថរក  និងអភិរក េបតិកភណ្ឌ ដម៏នតៃម្លទងំេនះឱយបនគង់វង ។ 
 ៦-្រតូវបន្តជំរុញករ ក់បញចូ លេបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ជតិ កនុងបញជ ីេបតិកភណ្ឌ ពិភពេ ក និង
េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌អរូបីៃនមនុស ជតិរបស់អងគករយូេណសកូ សំេ េលីកកមពស់ករែថរក ករពរ    
អត្តសញញ ណជតិ និងកិតយនុភពជតិ។ 
 ៧-្រតូវបន្តព្រងឹង និងព្រងកីករេរៀបចំតំបន់េបតកិភណ្ឌ វបបធម ៌រមណីយ ្ឋ នវបបធម៌ នងិ្របវត្តិ ្រស្ត
ឲយបនកន់ែត្របេសីរែថមេទៀត សំេ ែថរក អភិរក នូវមរតកវបបធម៌ដ៏មនតៃម្លរបស់ជតិ េដីមបពី្រងីក
េគលេ េទសចរណ៍វបបធម៌ និងែ្របក្ល យជទីកែន្លងស្រមប់ករថតែខ ភពយន្តជតិ នងិអន្តរជតិ។ 
 ៨-្រតូវជំរុញ និងេលីកសទួយឧស ហកមមវបបធម៌ដូចជ៖ សិលបៈទស នីយភព សិលបៈសូនរូបនិង 
សិបបកមម សិលបៈភពយន្ត ករេបះពុមពផ យ មរយៈករបង្ហ ញ ន ៃដ ករែតងនិពនធ ករផលិតនូវ
ផលិតផលវបបធម៌ថមីៗ ឱយកន់ែតមនលកខណៈទក់ទញ និងមនគុណភព សំេ ែ្របក្ល យ «វបបធម៌ជ   
សក្ត នុពលេសដ្ឋកិចចជតិ» រមួចំែណកបេងកីតករងរ និងេលីកកមពស់ជីវភព្របជជន។  
 ៩- ្រតូវជំរុញករបេងកីតមជឈមណ្ឌ លវបបធម៌េន ម ជធនី េខត្ត េដីមបីបង្ហ ញពី្របៃពណី 
ទំេនៀមទម្ល ប់ និងរេបៀបរបបរស់េនរបស់្របជជនែខមរ ក៏ដូចជភពសមបូរណ៍ែបបៃនវបបធម៌ែខមរ  
សំេ ផ ព្វផ យ និងែចករែំលកចំេណះដឹងពីគន េទវញិេទមក ជពិេសសេនកនុង្រសទប់យុវជន។ កនុង
ន័យេនះ ខញុ ំេសនីឱយមនកិចចសហករជមយួ្រពះសងឃ េ យយកទីវត្ត មេដីរតួនទីជមជឈមណ្ឌ ល ៃន        
ករផ ព្វផ យ ែថរក  នងិអភិរក វបបធម៌ជតិ។ 
 ១០-្រតូវបន្តព្រងឹង ព្រងកីទំនក់ទំនង និងផ ព្វផ យវបបធម៌ជតិ មរយៈករផ្ល ស់ប្តូរវបបធម៌
េទវញិេទមករ ង្របេទសនិង្របេទស កនុងតំបនន់ិងកនុងពភិពេ កដូចជ ករសំែដងសិលបៈ ករ ងំ
ពិព័រណ៍ ករបញច ងំែខ ភពយន្ត។ល។ 
  ១១-្រតូវបន្តយកចិត្តទុក ក់ែថរក ទី ងំសកក រៈរបស់ជនជតិេដីមភគតិចេ យ្រតូវេលីក
សទួយសកមមភពវបបធម៌របស់ជនជតិេដីមភគតិច និងភពេផ ងៗគន ៃនវញិញតិវបបធម៌ ជពិេសសេន
មតំបន់ឆង យ ច់្រសយល និងតបំន់ែដលមនជនជតិេដីមភគតិចរស់េន។ 

 ១២-្រតូវបន្តព្រងឹងករអនុវត្តចបប ់និងបទ ្ឋ នគតិយុត្តែដលមន្រ ប ់នងិក ងបទ ្ឋ នគតិយុត្ត 
ថមីៗែដលចបំច់បែនថមេទៀត។ ្រពមជមួយេនះ ក៏្រតូវពិនិតយេឡងីវញិ អំពីចបប់ករពរេបតិកភណ្ឌ  នងិ
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ចបប់ស្តីពីសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិ្រប ក់្របែហល  េដីមបធីនដល់ករអភិរក  និងអភិវឌ វបបធម៌ជតិ
្របកបេ យនិរន្តរភព។ 
  ១៣-្រតូវព្រងឹងករអនុវត្តចបប់ស្តីពីសិទធិអនកនិពនធ និងសិទធិ្រប ក់្របែហល េដីមបកីរពរ ន ៃដ 
និងេលីកទឹកចិត្តដល់អនកនពិនធ អនកសំែដង ផលិតកមម ជពិេសសយកចិត្តទុក ក់កនុងករចូលសនធិសញញ
អន្តរជតិេផ ងៗែដលទក់ទងជមួយកមមសិទធិបញញ  េដីមប្ីរបជជនរបស់េយងីទទួលបនផល្របេយជន៍ពី
សម័យឧស ហកមម៤.០។ 
  ១៤-្រតូវេរៀបចំែផនករសកមមភព និងែផនករថវកិឲយមនសងគតិភពនឹងគន  េ យ្រតូវេធ្វី               
សនិទនកមម និងកណំតជ់ ទិភពនូវកមមវធិីករងររបស់ខ្លួន។ ទនទឹមនឹងេនះ គួរបន្តស្វះែស្វងរកកិចច
សហ្របតិបត្តកិរជមួយៃដគូអភិវឌ នជ៍តិនិងអន្តរជតិ អងគករ សមគម នងិវស័ិយឯកជន សំេ េកៀរគរ
ករចូលរមួគ្ំរទកន់ែតសកមមបែនថមេទៀត ្រសប មេគលនេយបយជតិស្តីពីវសិ័យវបបធម៌។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ! 

ជថមីម្តងេទៀត កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពសច់ំេពះ
កិចចខិតខំ្របងឹែ្របងរបស់ថន ក់ដឹកន ំ នងិម្រន្តី ជករ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ៃន្រកសួងវបបធម៌និងវចិិ្រតសិលបៈ 
្រពមទងំកររមួចំែណករបស់ប ្ត ្រកសួង ថ ប័ន វស័ិយឯកជន និងៃដគូអភវិឌ ន៍ជតិនិងអន្តរជតិ ជ
ពិេសសអងគករយូេណសកូ កនុងបុព្វេហតុអភិរក  និងអភិវឌ េបតិកភណ្ឌ វបបធម៌ែខមរ។ 

ជទីបញចប់  ខញុ ំសូមជូនពរ ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក  េ ក្រសី ម្រន្តី ជករទងំអស់ ែដលបន
អេញជ ីញចូលរមួកនុងសននិបតេនះ សូមមនសុខភពល្អបរបូិរណ៍ ទទលួបនេជគជ័យ្រគប់ភរកិចច និងមន 
សុភមងគលកនុង្រកុម្រគួ រ។ 

ខញុ ំសូម្របកសបិទសននិបតបូកសរុបករងរវបបធម៌ឆន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ ករងរឆន ំ
២០២០ របស់្រកសួងវបបធម៌និងវចិ្ិរតសិលបៈេនេពលេនះ។                                         
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២.កិចច្របជុំបូកសរបុលទធផលអនុវត្តភរកិចចរបស្់រកុមករងរ 
គណបក ចុះជួយមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យេរៀង ដំ ក់កលទី ៧ េលើកទី ៦  

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
សមជិកគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍គណៈកមម ធិករក ្ដ ល ្របធន្រកុមករងរគណបក

ចុះជូយមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យេរៀង 
កនងុឱកសបិទកិចច្របជុំបូកសរបុលទធផលអនុវត្តភរកិចចរបស្់រកុមករងរ 
គណបក ចុះជួយមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យេរៀង ដំ ក់កលទី ៧ េលើកទី ៦ 

និងទិសេ អនុវត្តភរកិចចសខំន់ៗ  
ស្រមប់អនុវត្តដំ ក់កលទី ៧ េលើកទី ៧ 

“ៃថងចនទ ១០េកីត ែខកត្តកិ ឆន  ំជូត េទស័ក ព.ស ២៥៦៤” 
្វ យេរៀង, ៃថងទី ២៦ ែខ តុ  ឆន  ំ២០២០ 

 - គណៈអធិបតី! 
 - ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី កនុង្រកុមករងរគណបក ចុះជួយ េខត្ត ្វ យេរៀង  
 - ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក អងគ្របជុំទងំអស់ ជទី ប់ ន! 
 កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ដ ល កនុងនម្រកុមករងរគណបក  ចុះជយួេខត្ត
្វ យេរៀង និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុសូំមសែម្ដងនូវេសចក្ដីេ មនស រកី យយ៉ង ្រជលេ្រជចំេពះ

វត្តមនរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ្រកុមករងរគណបក  ្របជជនកមពុជទងំអស់ ថន ក់
ដឹកនគំណបក ្រគប់ថន ក់ែដលបនេឆ្ល តឱកសអេញជ ីញចូលរមួ កនុងងកិចច្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរ 
របស់្រកុមករងរគណបក ចុះជួយមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យេរៀង នងិេលីកទិសេ ភរកិចចសំខន់ៗ ដំ កក់ល
ទី៧ េលីកទ៧ី នេពលេនះ។ េឆ្ល តឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ េកតសរេសីរ និង យ
តៃម្លខពស់ចំេពះលទធផលែដល្រកុមករងរ្រគប់ថន ក់ រមួជមួយថន កដ់ឹកនគំណបក ្រគប់ថន ក ់ ែដលបនយក
ចិត្តទុក កស់ហករបំេពញភរកិចចសេ្រមចបនេជគជ័យជបន្ដបនទ ប់ ពិេសសករទប់ ក ត់ជំងឺកូវដី-១៩ 
លទធផល ៃនកររក សន្ដិសុខ សថិរភពនេយបយ ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈបនល្អ្របេសីរ លទធផល ៃន
ករអនុវត្តេ យេជគជ័យយ៉ង្រតចះ្រតចង់ ករអភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយ ងំពីថន ក់េខត្តរហូតដល់្រគប់មូល
្ឋ នភូមិ-ឃុ-ំសងក ត់ទូទងំេខត្ត រមួចំែណកយ៉ងខ្ល ងំក្ល េលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជនកន់ែត
ល្អ្របេសីរ បេងកីនបននូវជំេនឿេជឿជក់េលីករដឹកនរំបស់ គណបក ្របជជនកមពុជ។ 
 កនុងឆន ២ំ០២០េនះ អ្វីែដលគួរឱយេ ក ្ត យ គពឺភិពេ កទងំមូលរមួទងំ្របេទសកមពុជេយងីផង
ែដរបនជួបនូវពយុះៃនវបិត្តិជំងឺកូវដី-១៩ ែដលបងកផលប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំេទេលីេសដ្ឋកិចចសងគម។ ប៉ុែន្ត 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជេ្រកមករដឹកន ំ របស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន បនខិតខំពុះពរជមនះ ល់          
ករលំបកេនះ េ យខិតខំែថរក  ឱយបននូវភពជមច ស់េលីករងរជ ទិភពចមបងពីរគឺ៖ ទី១ បន្ត
រក នូវសថិរភពនេយបយ ែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់ករ្រគប់្រគង ថ នករណ៍ នងិកររក សថិរភព  
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ម៉្រកូេសដ្ឋកិចចឱយបនល្អ្របេសីរ ទប់ ក ត់អតិផរ  និងករេឡងីៃថ្លទំនិញកនុងទីផ រ នងិទី២  បន្តអនុវត្ត
ឱយបនមឺុងម៉ត់នូវភរកិចចចំនួន្របគំឺ៖ ១) ទប់ ក ត់ជងំឺកូវដី-១៩ កុំឱយឆ្លងរកី ល ល ចូលកនុងសហគមន៍ 
២) បន្តរក សន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងធនសុវតថិភពច ចរណ៍េដីមប ីករពរភពសុខ ន្ត 
និង យុជីវតិ្របជជន ៣) បន្តអនុវត្តកមមវធិីឧបតថមភ ច់្របក់ជូន្របជពលរដ្ឋ ែដលមនជីវភព្រកី្រក និង
ងយរងេ្រគះេ យ រផលប៉ះពល់ៃនជំងឺកូវដី-១៩ ចំនួន ២ ឬ ៣ែខេទៀត ៤) ជំរុញ និងេលីកទឹកចិត្ត
ដល់ករបងកបេងកីនផលកនុងវស័ិយកសិកមម និង ៥) អនុញញ តឱយេបីកដំេណីរករេឡងីវញិនូវ្រគឹះ ថ នសិក
ចំេណះទូេទ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េ យ្រតូវែបងែចកេទ មដំ ក់កលនិង្រតូវេគរព
ឱយបនខជ ប់ខជួននូវវធិនរបស់្រកសួងសុខភិបល។ 
 បចចុបបនន េបីេទះបីជកំពុង្របឈមជមួយនឹងវបិត្តជិំងឺកូវដី-១៩ ប៉ុែន្ត ជរ ្ឋ ភិបល កមពុជបនេធ្វី
ឱយសេ្រមចលទធផលវជិជមនជេ្រចីនេលី្រគប់វសិ័យ ែដលកនុងេនះករក ង និងព្រងឹងលទធិ្របជធិបេតយយ 
េសរពីហុបក  និងករេគរពសិទធិមនុស េនែតបន្តដំេណីរករ វវិត្តេទមុខគួរឱយកត់សមគ ល់។ ជរ ្ឋ ភិបល
បនេបីកទូ យសិទធិេសរភីពកនុងករបេញចញ មតិេយបល់ សិទធិ ៃនកររស់េន និងសិទធិកនុងករចូលរមួ
សកមមភពនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគម នងិវបបធម៌្រសប ម ម រតីៃនរដ្ឋធមមនុញញរបស់្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ។ បុ៉ែន្តពួក្របឆងំ កបលរងឹែដលមនឧបយកលេខម ងងឹត េនែតេឆ្ល តេ្របី្របស់ទងំងេងីលនូវ
សកមមភព របស់ខ្លួន្រជកេ្រកម ្ល កលទធិ្របជធិបេតយយ េសរពីហុបក  និងករេគរពសិទធមនុស  បេងកីត 
េឡងីនូវចលនបដិវត្តន៍ពណ៌ដ៏េ្រគះថន ក់បំផុត។ ពួកេនះេនែតចិញច ឹមក្តីសងឃមឹកនុងករអនុវត្ត ែផនករ 
ឧបយកល និងសកមមភពបដិវត្តន៍ពណ៌ មរយៈសកមមភពថមីៗ េទៀតដូចែដលេយងី បនេឃញីនេពល
បចចុបបនន េហយីកំពុងេធ្វីសកមមភពខុសចបប់ មរយៈករេ្របី្របស់ប ្ត ញសងគមេដីមបផី ព្វផ យ      
អតថបទ ខិត្តបណ័្ណ ែខ វេីដអូ ្រពមទងំបនេធ្វីសកមមភព េ យមនអងគ រចត់ ងំចបស់ ស់ មនេគល
េ ជក់ ក់ មនករឧបតថមភគ្ំរទ ករផ្តល់ េយបល់ ករផ្តល់ថវកិដល់្រកុម្រជុលនិយមេ្រក្របេទស
ែដលជចលនបេ្រមីឱយបដិវត្តពណ៌ ែដល រលត់រ យបត់េទេហយីេនះ។ ពួកេគបនេឃសន
អុជ ល ញុះញង់្របជពលរដ្ឋឱយ េធ្វីករ្របឆងំនឹង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ពកួេគបំផុសេធ្វីឱយមនករេរសី
េអីងជតិ សន៍ កំហងឹ សងសឹក បេងកីតឱយមនភព នតឹងេន ម្រពំែដន ែដលឧបយកលេនះបងក
េ្រគះថន ក់ដ ៏មហន្ត យបផុំតស្រមប់ជតិ និង្របជជនេយងី។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រកមករដឹកនរំបស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន ជរ ្ឋ - 
ភិបលកមពុជកំពុងព្រងឹងយ៉ងរងឹមនូំវេខឿនករពរសន្តិសុខជតិ និងស ្ត ប់ធន ប់សងគមឱយបនរងឹម។ំ 
សេម្តចធ្ល ប់បន្របកស ច់ខតេហយីថ៖ «េទះជបង់េ យតៃម្ល ក៏េ យ្រតវូែតរក  ករពរឱយ 
បននូវសន្តិភព និងភពសុខ ន្តរបស់្របជជន»។ 
 សភពករណ៍កមពុជឆន  ំ ២០២០ នឹងេនែតផ្ដល់ភពអនុេ្រគះដល់គណបក េយងី កនុងករបន្ដ     
អនុវត្តន៍កមមវធិីនេយបយេដីមបកី ង និងករពរមតុភូមិ ឆន  ំ ២០១៨-២០២៣ េ យបនសេ្រមច
សមិទធផលធំៗ ថមីៗែថមេទៀតជូនជតិ េទះបីជេយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមនងឹជំងឺកូវដី-១៩ក្តី។ កនុង ម រតី
េនះ គណបក ្រគប់ថន ក់ ម្រន្តី និងសមជិកគណបក េយងី ្រគប់រូប្រតូវបន្ដព្រងឹងឯកភពៃផទកនុង ទងំខង
ទស នៈ េគលជំហរ និងសកមមភព ខិតខំ អនុវត្តទិសេ ភរកិចចសំខន់ៗ ស្រមប់ដំ ក់កលទ៧ី 
េលីកទី៧ ឆន  ំ២០២០ ឱយទទួលបន េជគជ័យ។  
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គណៈអធបិត ីអងគ្របជុទំងំមូល ជទី ប់ ន ! 
 អងគ្របជុំេយងីក៏បនេធ្វីករ យតៃម្ល សននិ ្ឋ នបនចបស់ ស់្រតឹម្រតូវនូវចំណុចខ្ល ងំ ចំណុច
េខ យ នងិមូលេហតុមួយចំនួនែដលេយងីដក្រសង់បទពិេ ធន៍ស្រមប់ករ ព្រងឹងករងរបន្តេទៀត 
េដីមបជីជំនួយ ម រតី គួបផ នំឹងទិសេ ភរកិចចសំខន់ៗែដលបន េលីកេឡងីកនុងរបយករណ៍បូកសរុប
លទធផលករងរដំ ក់កលទី៧ េលីកទី៦ នងិទិសេ  ភរកិចចស្រមប់អនុវត្តកនុងដំ ក់កលទី៧ 
េលីកទី៧ ខញុ ំសូមេសនី ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីសមជិកអងគ្របជុំទងំអស់សូមេម ្ត បន្ត ខតិ
ខំេទ្វដងបែនថមេទៀត រមួសហករកនុង ម រតីទទលួខុស្រតូវខពស់ េលីកិចចករមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖ 
 ទី១. ្រកុមករងរគណបក ចុះជួយមូល ្ឋ ន ្រគប់ថន ក់្រតូវសហករជួយព្រងឹងអងគករចត់ ងំគណ
បក ថន ក់េ្រកម ទងំនេយបយ សតិ រមមណ៍ ចត់ ងំ និងហរិញញវតថុ េ យ្រតូវេផ្ត តសំខន់គឺ៖ 
 + កនុងករជួយព្រងឹងនេយបយ ្រកុមករងរ្រតូវបន្តគ្ំរទ និងចូលរមួជមួយគណបក  េនមូល
្ឋ ន េធ្វីករផ ព្វផ យដល់សមជិកគណបក  អនកគ្ំរទគណបក ឱយយល់្រជួត្រជបចបស់ ស់អំពី
េគលករណ៍ េគលនេយបយ នងិកមមវធិីនេយបយរបស់គណបក ម្រគប់រូបភពជក់ែស្តងេដីមបី
បេងកីនករគ្ំរទ និងចូលរមួករពរគណបក េន្រគប់កលៈេទសៈ។ 
 + កនុងករជួយព្រងឹងសតិ រមមណ៍ ្រកុមករងរ្រតូវគ្ំរទ និងចូលរមួសហករជមួយអងគករចត់
ងំគណបក មមូល ្ឋ នកនុងករេឃសនអប់រ្ំរបជជន ពិេសសសមជិកបក  អនកគ្ំរទគណបក  

អំពីសភពករណ៍រកីចេ្រមីនរបស់្របេទសជតិ អំពីភពជមច ស់របស់្របជជនេដីមបបីេងកីនជំេនឿរបស់
្របជជនចំេពះករដឹកន ំ របស់គណបក ។ ្រតូវខិតខំ ម នសកមមភពគណបក ដៃទ ពិេសស្រកុម
មននិនន ករ្របឆងំេដីមបមីនវធិនករ ទប់ ក ត ់ េឆ្លីយតបទន់េពលេវ  ពិេសសឧបយកលែដលប៉ះ
ពល់មកេលីគណបក  ្របជជនកមពុជ និងទប់ ក ត់ឧបយកលបំផ្លិចបផំ្ល ញរបស់ពួក្របឆងំ នងិពួក
អមិត្តនន ចំេពះគណបក ្របជជនកមពុជ។ 
 + កនុងករជួយព្រងឹងករចត់ ងំ ្រកុមករងរ្រតូវបន្តគ្ំរទ និងជួយព្រងឹងរចនសមព័នធ អងគករចត់
ងំគណបក េនមូល ្ឋ ន ពិេសសថន ក់ឃុ-ំសងក ត់-ភូមិ េដីមបបីន្តកនុងករ្រគប់្រគង ព្រងឹង ព្រងីកសមជិក

គណបក  អនកគ្ំរទគណបក  ពិេសសចូលរមួេធ្វីបចចុបបននភពសមជិក គណបក  ្រសបេពលករពិនិតយ
េឈម ះ ករចុះេឈម ះថមីរចួមកឱយបនចបស់ ស់ស្រមប់ធន ឱយបនពិត្របកដថ សមជិកគណបក
មន ក់េទេបះេឆន ត ១សន្លឹក េហយីគ្ំរទគណបក ្របជជនកមពុជ ១សំេឡង។ 
 +កនុងករជួយព្រងឹងខងហរិញញវតថុ ្រកុមករងរ្រតូវបន្តគ្ំរទ និងចូលរមួកនុងករេគៀគរមេធយបយ ជ
សមភ រ ថវកិ េដីមបបីេ្រមីសកមមភពនេយបយ របស់គណបក  ពិេសសស្រមប់បេ្រមីកនុងករេបះេឆន ត
េ្រជីសេរសី្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ នឆន ២ំ០២២ ខងមុខេនះ។ 
 ទី២. េយងីែដលជ ថន ក់ដឹកន ំនងិសកមមជនរបស់គណបក  ចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង្រតូវេប្តជញ ចិត្ត
ជយុទធ ្រស្ត ថ៖  
 + ្រតូវរក ឱយបននូវសំេឡងគ្ំរទគណបក  ដូចេនឆន ២ំ០១៨ 
 + ្រតូវរកសំេឡងគ្ំរទបែនថមេទៀត ស្រមប់ធនឱយបនពិត្របកដថ សនៈេមឃុ ំ េចសងក ត់
ទងំ ៨០ ឃុ-ំសងក ត់ទូទងំេខត្តជរបស់គណបក ្របជជនកមពុជ។ 
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 េដីមបសីេ្រមចឱយបននូវករេប្តជញ ចិត្តជយុទធ ្រស្តខងេលីេនះ ខញុ ំសូមេសនី្រកុមករងរគណបក ចុះ
មូល ្ឋ ននន្រតូវ៖ 

 - គ្ំរទ និងចូលរមួជមួយអងគករចត់ ងំគណបក  េន មឃុ-ំសងក ត់នីមួយៗ េរៀបចំចត់ ងំ
អនុវត្តនូវែផនករសកមមភពជក់ែស្តង មដំ កក់លនិមួយៗ េឆព ះេទកន់ករេបះេឆន តេ្រជីសេរសី
្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ «ែផនករសកមមភពដំ ក់កលទី១ ស្រមប់ អនុវត្តរយៈេពល ៣ែខ ពីែខ តុ  
ដល់ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ ែដលគណបក ឃុ-ំសងក ត់បនេរៀបចំ រចួេហយី និងកំពុងចត់ ងំអនុវត្ត»។ 

 ្រកុមករងរ្រតូវជួយគ្ំរទ និងជ្រមុញសមជកិ្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ទងំអស់ គិតទងំេមឃុ ំ េច
សងក ត់ ជំទប់ េចសងក ត់រង និងសមជិក្រកុម្របឹក កំពុងសថិតកនុងតំែណងបនសកមមចុះជួប
សំេណះសំ ល ជមួយ្របជជនទូេទ ជ ពិេសសសមជិក សមជិកគណបក  អនកគ្ំរទគណបក
ម្រគប់ខនងផទះ ស្រមបក់រសន ពំិនទុខ្លួនឯងមន ក់ៗពីឥឡូវេនះតេទ ពីេ្រពះ្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់សថិត

កនុងតំែណងបចចុបបនន គជឺេបកខភព ទិភពកនុងករេរៀបចំផគូផគងបញជ ីឈរេឈម ះស្រមប់ករេបះេឆន តន
េពលខងមុខ។  

 ្រកុមករងរ្រតូវែណន្ំរកុម្របឹក ឃុ-ំ សងក ត់ ឱយចុះសំេណះសំ ល មខនងផទះនមិួយៗ េ យ
មុនបង្អស់្រតូវក្ត ប់ឱយបនចបស់នូវទិននន័យ សមជិកបក មប ្ត ភូមិនិមយួៗ ធនបនទងំបរមិណ 
និងគុណភព ជួយក្ត ប់ឱយបននូវសំណូមពរ ករលំបកនន េ យរមួគន ខិតខំេ ះ្រ យ េឆ្លីយតបឱយ
បនទន់េពលេវ  មិនទុកឱយ្របជជនថន ងំថន ក់ ឬេឡងីត ៉ េឡយី។ ្រតូវខិតខំបញជូ ន រខ្លីៗ ងយ ្ត ប់ 
ងយយល់ ជូនដល់អនកេបះេឆន តេដីមបបីេងកីនករគ្ំរទគណបក  ្រពមទងំខិតខំក ងអំេពីល្អឱយបន
កន់ែតេ្រចីនេទ្វដងកនុងចំេ មម ជនទូេទកនុងមូល ្ឋ ន។ 

 ទី៣. េ យ រកំែណទ្រមង់រដ្ឋបល ថន ក់េ្រកមជតិបនឈនចូល កនុងដំ ក់កលកន់ែតសុី
ជេ្រម ែដលទមទរឱយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិនិមយួៗ្រតូវមនធនធនមនុស ្របកបេ យ សមតថភព
កនុងករ្រគប់្រគង ចត់ែចង និងអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរេទកន់ែតេ្រចីនេឡងីៗ្របកបេ យ្របសិទធភព
ខពស់។ ចំេពះមុខជមយួនឹងករខិតខំព្រងឹង្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ សថិតកនុងតំែណងបចចុបបនន សូម្រកុម
ករងរចុះជួយឃុ ំសងក ត់និមួយៗយកចិត្តទុក កស់ហករជមួយគណបក ្រកុង-្រសុក ឃុ-ំសងក ត់ពិនិតយ 
ពិចរ េ្រជីសេរសីសកមមជនគណបក  សំខន់ៗមយួចំនួនែដលមនលកខណៈសមបត្តិទងំ ៤យ៉ងរបស់
ម្រន្តីគណបក ្របជជនកមពុជ រមួមនេគលជំហររងឹមចំំេពះគណបក  មនសមតថភព លទធភព ៉ប់រង 
ចត់ែចងភរកិចច មនសុខភពល្អមមំួន និងមន្របជ្របិយភពកនុងម ជនទូេទ មមូល ្ឋ ន េដីមបី
េរៀបចំ បញជូ លជ្រកុមករងរចុះជួយឃុ-ំសងក ត់ ចប់ពីេដីមឆន ២ំ០២១ តេទ ស្រមប់ករេ្រជីសេរសី ជ
េបកខភពកនុងករផគូផគងេបកខជនឈរេឈម ះេបះេឆន តនេពលខងមុខេនះែដរ។ កិចចករេនះ ្រតូវពិនិតយេមីល
កនុងចំេ មយុវជនសកមមរបស់គណបក  ម្រន្តីចូលនិវត្ត ទងំសីុវលិ និង កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ និងអនក
មន្របជ្របិយភពេ្រចីនកនុង្រសទប់ម ជនទូេទ។ 

 ទី៤. េ យ រ ថ នភពជំងឺកូវដី-១៩េនែតជបញ្ហ ្របឈម មិន ចឱយេរៀបចំកិចច្របជុ ំ្រទង់្រទយ
ធំបន ដូចេនះខញុ ំសូម្របគល់ជូនឯកឧត្តម េ កជទំវ្របធន-អនុ្របធន្រកុមករងរ ចុះជួយ្រកុង-្រសុក 
េម ្ត ចត់ែចងកិចច្របជុំបូកសរុបករងរ មបញ្ហ ្រកងុ-្រសុកនិមយួៗ មករជក់ែស្តង េដីមប្ីរតួតពិនតិយ 
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យតៃម្ល និងកំណត់ែផនករសកមមភពបន្រតឹម្រតូវ ធនរមួ ចំែណក ព្រងឹងគុណភពអងគករ ចត់ ងំ
គណបក មមូល ្ឋ នស្រមប់ឈនេទសេ្រមច បនេជគជ័យកនុងករេបះេឆន តនេពលខងមុខ។ 
 ជថមីម្ដងេទៀត កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ដ ល កនុងនម្រកុមករងរ ចុះជួយេខត្ត
្វ យេរៀង និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះ       

ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ្រកុមករងរ ្រគប់ថន ក់ គណៈកមម ធិករគណបក ្រគប់ថន ក់ ែដល
បនយកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត បរចិច គថវកិ សមភ រៈផទ ល់ខ្លួនចូលរួមចំែណក្រគប់សកមមភពេន ម
ប ្ដ មូល ្ឋ ន មេគលេ នីមួយៗ េដីមបឈីនេទសេ្រមចបនេជគជ័យ យ៉ង្រតចះ្រតចង់ជូន            
គណបក ។ 
 សូម្របសិទធពរ ជូនឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងអងគពិធីទងំមូល សូមមនសុខភព
ល្អ យុយនឺយូរ ្របកបនូវពុទធពរទងំ៤្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
 ខញុ ំសូម្របកសបិទកមមវធិី្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរ ចប់ពីេពលេនះតេទ ។ 
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៣.ពិធីេបើកសននិបតឆន ២ំ០១៩- ២០២០ របសស់មគមនរកីមពុជេដើមប ី
សន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ និងគណៈចលន្រស្ត ី

  
 

សនទរកថ 

េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 

ែថ្លងកនងុពធីិេបើកសននបិតបូកសរបុលទធផលករងរ្របចឆំន ២ំ០១៩និងទិសេ
ស្រមប់អនុវត្តឆន  ំ២០២០ 

របសស់មគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍  
និងគណៈចលន្រស្ត ី

រាជធានភី្នេំពញ ៃថ្ងទ ី១៦ ែខកមុ្ភៈ ឆា២ំ០២០ 

3 

-េ កជំទវ គណៈអធិបតី! 

-េ កជំទវ េ ក្រសី នងកញញ សមជិក ៃនគណៈកមម ធិករ     ក ្ត លសមគមនរ ីនិងគណៈចលន
្រស្តី 
-េ កជំទវ េ ក្រសី នងកញញ  ្របធនសមគមនរ ីនិង្របធន្រកុមចលន្រស្តី្រកសួង/ ថ ប័ន ជធនី/
េខត្តទងំអស់ជទី្រស ញ់ ប់ ន!   
-េ កជំទវ េ ក្រសី នងកញញ  សមជិក ៃនអងគសននិបតទងំអស់ជទីនឹករលឹក! 

ជបឋម ខញុ ំសូម ្វ គមនយ៉៍ងកក់េក្ត  ចំេពះេ កជំទវ េ ក្រសី នងកញញ ែដលបនេឆ្ល តេពលដ៏
មនតៃម្លមកចូលរមួ កនុងអងគសននិបតេនះ និងសូម្របសិទធពរបវរម ្របេសីរជូនចំេពះេ កជំទវ េ ក
្រសី នងកញញ ទងំអស់មនសុខភពល្អ និងទទួលបនេជគជ័យ្រគប់ភរកិចចែដលបក  និង ជរ ្ឋ ភិបល
្របគល់ជូន។ េឆ្ល តឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុ ំកសូ៏មពនំនូំវករ កសួរសុខទុកខ នងិេសចក្តីនឹករលឹកពី
សំ ក់ថន ក់ដឹកនបំក  ែដលមន សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន សេម្តចអគគម ពញ
ច្រកី េហង សរំនិ សេម្តចវបុិលេសនភក្តី យ ឈុ ំសេម្តច្រក េ ម ស េខង និង សេម្តចកិត្ត្ិរពឹទធ
បណ្ឌិ ត ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុន ែសន ្របធនកកបទ្រកហមកមពុជ នងិជ្របធនកិត្តិយសសមគមនរ ីជូនដល់
បងប្អូននរ្ីរគប់លំ ប់ថន ក់ទងំអស់ែដលមនវត្តមនេនទីេនះ។ 

ជេរៀង ល់ឆន  ំសមគមនរ ី និងគណៈចលន្រស្តីែតងែតេរៀបចំសននិបតបូកសរុប នងិេលីកទិសេ
អនុវត្តបន្ត។  េ យែឡកកនុងឆន ២ំ០១៨ េ យ រមនភរកិចចមមញឹក េយងីខកខនមិនបនេរៀបចំ        
សននិបត្របចឆំន េំទ។ េទះជយ៉ងេនះក្ត ី ក៏ថន កដឹ់កនកំ ្ត លបនបូក រុបរបយករណ៍ និងេលីកទិស
េ ករងរ េផញីជូនេទ្រគប់ ខសមគមេន ម្រកសួង ថ ប័ន និង ជធនី េខត្ត េដីមបអីនុវត្តបន្ត។  

ៃថងេនះ  សមគមេយងីបនេរៀបចំសននិបតកនុងេគលបំណង៖ ទី១) បូកសរុប ្រតួតពិនតិយ យតៃម្ល
លទធផលៃនករបំេពញភរកិចចកនុងឆន ២ំ០១៩កន្លងមក ទី២) ពិភក  នងិែចករែំលកព៌តមន បទពិេ ធន៍
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ល្ៗអ   ចំណុចខ្វះខត បញ្ហ ្របឈម និងដំេ ះ្រ យ និង ទី៣) េលីកទិសេ ស្រមប់អនុវត្តបន្តកនុងឆន ំ
២០២០។ 

េនះជេមទនភពែដលេនកនុងឆន ២ំ០១៩ កន្លងមក សមគមនរ្ីរគប់លំ ប់ថន ក់បនអនុវត្តេ យ
េជគជ័យនូវែផនកររបស់ខ្លួន កនុងករេលីកកមពស់ ថ នភព្រស្តី និងកុមរេនកនុង្របេទសកមពុជ មរយៈ
ករផ ព្វផ យ នងិករព្រងងឹសមតថភព្រស្តី េដីមបកី្ល យជអនកដឹកនែំដលមនភពមច ស់ករ និងមនគុណធម៌ 
េដីមបរីមួចែំណកយ៉ងធំេធង ដល់ករព្រងឹងភពរងឹមរំបស់គណបក ្របជជន និងកររកីចេ្រមីនរបស់
្របេទសជតិេយងី។ 

 

អងគពធីិទងំមូលជទេីម្រត ី

េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សិទធ្រស្តី្រតូវបនេលីកតេមកីង មរយៈខ្លឹម រៃនរដ្ឋធមមនុញញ និងអនុសញញ
អន្តរជតិននជេ្រចីនែដល្របេទសេយងីបនចូលជភគីហតថេលខី។ េយងីបនបេងកីត្រកសួងកិចចករនរ ី
ែដលបនខិតខំបំេពញភរកិចច និងករងរសនូលរបស់ខ្លួនបនល្អ្របេសីរ ជពិេសសករេលីកកមពស់សមភព
េយនឌ័រ និងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី េ យសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង ថ បន័ពក់ព័នធទងំ
ថន ក់ជតិ នងិថន ក់េ្រកមជតិ និងករគ្ំរទពីអងគករជតិ អន្តរជតិ និងៃដគូអភិវឌ ន៍េ យបនដំណីរករ
េទយ៉ងរលូន នឹងទទួលបនលទធផលវជិជមនគួរជទីេមទនៈ។ េលីសពីេនះេទៀត សមគមនរកីមពជុ 
េដើមបសីន្តភិពនិងអភិវឌ ន៍ នងិគណៈចលន្រស្ត ីក្៏រតូវបនបេងកតីេឡងីកនុងរចនសមព័នធគណបក
្របជជន េដីមបេីលីកសទួយតៃម្ល្រស្តី និងចិញច ឹមចលនសកមមជនែដលជ្រស្តី េដីមប្ីរបជ្របីយភពរបស់គណ
បក េយងីផងែដរ។  

េ យ រ្របេទសជតិមនសុខសន្តិភព សថិរភព និងករអភវិឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ និងករអនុវត្ត
េគលនេយបយឈនះ-ឈនះ ្របេទសកមពុជបនចកេចញពី្របេទស្រកី្រកបំផុត បនក្ល យជ្របេទសែដល
មនចំណូលមធយមក្រមិតទប េនឆន ២ំ០១៥  េហយីកំពុងេឆព ះ េទ្របេទសែដលមនចំណូលមធយមក្រមិត
ខពស់ េនឆន ២ំ០៣០ និងេ្រតៀមខ្ឡួនឈនេទជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់ឆន ២ំ០៥០។ មរយៈ        
ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤   េដីមបកីំេណីន ករងរ  សមធម៌ និង្របសទិធភព កមពុជ
កំពុងេដីរេលីមគ៌ដ៏្រតឹម្រតូវមួយ េឆព ះេទសេ្រមចចកខុវស័ិយកមពុជឆន ២ំ០៥០ េផ្ត តេលីករជ្រមុញករងរ
ែកទ្រមង់អភបិលកិចចជសនូល និងចត់ទុកករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុសជ ទិភពកនុងចតុេកណទី១ ែដលេន
កនុងេនះករព្រងឹងសមភពេយនឌ័រ  នងិករគពំរសងគមជធតុដ៏សំខន់មួយ។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមបញជ ក់ជូនអងគពិធី្រជបថ   ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និង         
ករព្រងឹងភពអង់ ចដល់្រស្តី និងេកមង្រសីកមពុជ ែដលជកម្ល ងំចលករមួយកនុងកនុងកររមួចំែណកអភិវឌ
សងគមេសដ្ឋកិចចជតិ គឺជកចិចករ ទិភពចំបងមួយ ែដលបក  និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន និងកពុំងយក
ចិត្តទុក កខ់ពស់បំផុត។ 

ខញុ ំសូមរលំឹកថ កលពីៃថងទី២១-២២ ែខធនូឆន ២ំ០១៩ គណៈចលនម ជន ៃនគណបក ្របជជន
កមពុជេយងីបនេរៀបចំសននិបតបូកសរុបករងរ ឆន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ ឆន  ំ២០២០ េហយីថមីៗេនះ 
កលពីៃថង ទី ១ និងទី២ ែខកុមភៈ គណបក េយងីេទីបែតបញចប់េ យេជគជ័យនូវសននិបត គណៈកមម ធិករ
ក ្ត លេលីកទី៤២ ណត្តិទី៥។  
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កនុងឱកសេនះសននិបតបនអនុម័តរបយករណ៍ ស្តីពីសភពករណ៍ទូេទ និងករងរគណបក ឆន  ំ
២០១៩ និងទិសេ ភរកិចចឆន  ំ២០២០។ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ្របធនគណបក
ក៏បនផ្តល់អនុ សន៍គន្លះឹដ៏សំខន់ េដីមបែីណនដំល់ថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ ស្រមប់អនុវត្តបន្តេន
មូល ្ឋ ន។  

កនុងនមសមគម ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលដឹកនេំ យសេម្តចអគគម េសន
បតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ែដលបនេលីកតេមកីងតៃម្ល្រស្តីកនុងនេយបយ កនុងេសដ្ឋកិចច និងកនុងសងគម។ េលីស
ពីេនះេទៀត េយងីសូមគ្ំរទទងំ្រសុងនូវជំហររបស់បក  និង ជរ ្ឋ ភិបលែដលបន្របកសថករពរ ច់
ខតនូវឯក ជយ អធបិេតយយជតិ បូរណភពទឹកដ ី អពយ្រកឹតភព សន្តិភព សថិរភពនេយបយ នងិ          
ឯកភពជតិ ព្រងីកបនភពអំេ យផលដល់ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច សងគមនិងរក ខជ ប់បវចន “ករែក
ទ្រមង់ខងកនុង បេងកីនមតិ្តខងេ្រក កនុង ម រតីឯក ជយ” ។ 

េ យេយង មែផនករសកមមភព របស់គណៈចលនម ជន ទិសេ សននិបតគណៈកមម ធិករ
ក ្ត លេលីកទី៤២ ណត្តិទី៥ និងអនុ សន៍ដ៏ៃថ្លថ្ល របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន 
ែសន សមគមនរេីយងី មរយៈសននិបតេនះនឹងបង្ហ ញ ពីលទធផលករងរេនឆន កំន្លងេទ និង ក់
េចញនូវែផនករសកមមភពជេ្រចីន ស្រមប់ឆន ២ំ០២០េនះ។  

ដូេចនះេដីមបឱីយទិសេ  និងែផនករសកមមភពរបស់េយងីមនភពទូលំទូ យរស់រេវកី ងយ្រសួល
កនុងករអនុវត្ត និងេដីមបសីននិបតរបស់េយងីនេពលេនះសេ្រមចបនលទធផលល្អ មករេ្រគងទុក ខញុ ំ
សងឃមឹ និងមនជំេនឿយ៉ងមុតមថំេ កជំទវ េ ក្រសី នងកញញ    នងិបងប្អូននរទីងំអស់ែដលជ
សមជិកៃនគណៈកមម ធកិរសមគម និងជតំ ងនរែីដលអេញជ ីញមកពី្រគប់្រកសួង  ថ ប័ន  ជធនី 
េខត្ត កនុងទូទងំ្របេទសនិងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់នឹងយកអស់កម្ល ងំកយ  ចតិ្ត  ម រតីចូលរមួចំែណក
យ៉ងផុលផុសកនុងករពិនិតយ និងែកស្រមួល ឬបំេពញបែនថមនូវរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងរ   
ែដលសមគមសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៩កន្លងេទ និងពិភក  ផ្តល់េយបល់េដីមបរីកឱយេឃញីនូវេមេរៀន
ពិេ ធន៍  ចំណុចែដលអនុវត្តិបនល្អបំផុត ចំណុចខ្ល ងំ ចំណុចខ្វះខត នងិបញ្ហ ្របឈមែដលេនេសស
សល់ េដីមបរីមួគន រះិរកដំេ ះ្រ យ ្រពមទងំ ក់េចញនូវទិសេ  ភរកិចចសម្រសបេទនឹងេគល
នេយបយរបស់គណៈបក ក៏ដូចជ ជរ ្ឋ ភិបល  ស្រមប់អនុវត្តបន្តនឆន  ំ២០២០។  

ជថមីម្តងេទៀត  ខញុ ំសូមជូនពរគណៈអធិបតី  េ កជទំវ េ ក្រសី សមជិកអងគសននិបត និងបងប្អូន
នរទូីទងំ្របេទសជួបនឹងនងឹពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ សូមជូន
ពរសននិបត្រប្រពឹត្តេទេ យរលូន និងទទួលបនេជគជយ័ នងិសូម្របកសេបីកសននិបតបូកសរុបករងរ
របស់សមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ចប់ពីេពលេនះតេទ ។ 
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៤. ពិធីបិទសននិបតឆន ២ំ០១៩- ២០២០ របសស់មគមនរកីមពុជេដើមប ី
សន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ និងគណៈចលន្រស្ត ី

 
សនុទរកថ  

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
ែថ្លងកនងុកនងុពិធីបិទសននិបតបូកសរបុ 

លទធផលករងរឆន ២ំ០១៩ និងទិសេ អនុវត្តឆន  ំ២០២០ 
របសគ់ណៈចលន្រស្ត ីនិងសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភពនិងអភវិឌ ន ៍

រាជធានភី្នេំពញ ៃថ្ងទ ី១៦ ែខកមុ្ភៈ ឆា២ំ០២០ 
 

3 

‐េ កជទំវ គណៈអធបិត!ី 
‐េ កជទំវ េ ក្រស ីសមជិក ៃនគណៈកមម ធកិរក ្ត លសមគមនរ ីនងិគណៈចលន្រស្តី 
‐េ កជទំវ េ ក្រស ីនងកញញ  ្របធនកតិ្តយិស ្របធនសមគមនរ ីនងិ្របធន្រកុមចលន្រស្តី
្រកសួង  ថ ប័ន ជធន ីេខត្តទងំអស់ជទ្ីរស ញ់ ប់ ន!   
‐េ កជទំវ េ ក្រស ីនងកញញ  សមជកិៃនអងគសននបិតទងំអស់ជទ្ីរស ញ់នងិជទនីកឹរលឹក! 

ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករ ្វ គមន៍ដ៏កក់េក្ត  ជថមី ចំេពះេ កជំទវ េ ក្រសី អនកនងកញញ  ទងំអស់ 
ែដលមកចូលរមួពិធីបិទសននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ្របចឆំន ២ំ០១៩ និងទិសេ ស្រមប់អនុវត្តកនុង
ឆន ២ំ០២០ របស់  គណៈចលន្រស្តី និងសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភពនងិអភិវឌ ន៍។ 

សននិបតបនមនដំេណីរករ េពញមួយៃថង ្របកបេ យេជគជ័យេ យមនសមជិកចូលរមួសរុប
ចំនួន៣៥០នក់ ែដលមកពីគណៈកមម ធិករក ្ត លសមគមនរ ី គណៈចលន្រស្តី សមជិករដ្ឋសភ 
្រពឹទធសភ សមជិក ជរ ្ឋ ភិបល ្របធនកិត្តិយសសមគម ថន ក់ដឹកននំរ្ីរកសួង ថ បន័ ជធនី េខត្ត 
សបបុរសជន និងម្រន្តីរបស់សមគមនរ។ី  

អស់រយៈេពលេពញមួយ ង ចកន្លងមកេនះ អងគសននិបតទងំមូល បន ្ត ប់េ យយកចិត្តទុក ក់ 
នូវរបយករណ៍បូកសរុបលទធផលករងរ្របចឆំន ២ំ០១៩ និងទិសេ ស្រមប់អនុវត្តឆន ២ំ០២០ របស់     
គណៈចលន្រស្តីនិងសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ និងែផនករសកមមភពឆន ២ំ០២០-
២០២៣។  

មរយៈអងគសននិបតេនះ ខញុ ំពតិជមនេមទនភព និងបន យតៃម្លខពស់ចំេពះសមិទធិផលដ៏ធំ
េធង ែដលគណៈចលន្រស្តីនិងសមគមនរសីេ្រមចបនកនុងរយៈេពលមួយឆន កំន្លងមកេនះ។ សមិទធិផល
េនះបនរមួចំែណកកនុងករជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចច ែកលំអរជីវភពរស់េនរបស់្របជជនមនភពកន់ែត
ល្អ្របេសីរេឡងី កត់បនថយបនបតុភពអសកមមកនុងសងគម និងរក បននូវសន្តិភព សុវតថិភព និង        
សថិរភព េធ្វីឱយ្របជជនកន់ែតមនទំនុកចិត្តេលី       ករដឹកនរំបស់គណបក ្របជជន។ 
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សមជិកអងគសននិបតបនពិភក យ៉ងផុលផុស េទេលីរបយករណ៍ និងទិសេ អនុវត្តបន្ត្រពម
ទងំផ្តល់អនុ សន៍ សំណូមពរ នងិមនករេប្តជញ ចិត្តខពស់កនុងករគ្ំរទ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកនេំ យ
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន និងេប្តជញ ចិត្តចូលរមួកនុងសកមមភពេបះេឆន តឆន  ំ២០២២-
២០២៣ នងិអនុវត្តែផនករសកមមភពរបស់គណៈចលន្រស្តី និងសមគមនរឲីយទទួលបនេជគជ័យ
មករេ្រគងទុក។ 
ខញុ ំសូមគ្ំរទទងំ្រសុងនូវរបយករណ៍លទធផលករងរ ឆន  ំ២០១៩ និងទិសេ ឆន  ំ២០២០ ែដល

អងគសននិបតបនពិភក  និងអនុមត័។ 
អងគសននបិតជទេីម្រត ី

ចប់ពីេ្រកយៃថងរេំ ះ៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ មកដល់បចចុបបននេនះ ្រស័យេ យមនករគ្ំរទយ៉ង
រងឹម ំពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ្រគប់្រសទប់ជន់ថន ក់ គណបក ្របជជនកមពុជបនដឹកន្ំរបេទសឆ្លងកត់
ឧបសគគ នងិករលំបកយ៉ងេ្រចីនឥតគណនបន ្ត រ ក ងជតិឱយមនកររកីចេ្រមីន រក បននូវ 
សុខសន្តិភព ្រពមទងំសេ្រមចបនសមិទធិផលធំៗ  ជ្របវត្តិ ្រស្តមិន ចកត់ៃថ្លបនជេ្រចីនជូនជតិ
មតុភូម ិនងិ្របជជន។  គណបក ្របជជនកមពុជបនេធ្វីជសនូលៃន មគគីភពជតិ ឯកភពជតិែតមួយ 
និងសន្តិភព េហយីដឹកន្ំរបេទសឈនេទមុខជនិចច មទសិេ ដ៏្រតឹម្រតូវ។ គណបក េយងីបន
បំេពញតួនទី ជគណបក ដឹកន្ំរបេទស ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវខពស់បំផុត េដីមបធីន្រគប់
ដំេណីរករ នេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមជតិ ែដលបន្រប្រពឹត្តេទយ៉ងល្អ ធនបននូវសន្តិភព សថិរភព 
និងឯកភពជតិ និងកររស់េនដ៏សុខដុមរមនរបស់្របជជន។ 

ទនទឹមនឹងសមទិធិផលខងេលី ្របេទសេយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន រមួមននិនន ករែ្រប្របួល
ដ៏សមុ្រគ ម ញ ៃនសភពករណ៍នេយបយសកលេ ក ស្រងគ មពណិជជកមម ករ តតបតៃនជមងឺថមី           
កូរ ៉ូ  េភរវកមម ឧ្រកឹដ្ឋកមមឆ្លងែដន ឧបយកលពិសពុលរបស់មជឈ ្ឋ នែដលបុ៉នប៉ងបំបះបំេបរ បងក
ច ចលសងគម បទេលមីស្រពហមទណ្ឌ  បទេលមីសេ្រគឿងេញ ន ករជួញដូរមនុស  និងបទេលមីសមួយចំនួន
េទៀតែដលេនែតេកីតមន រមួនឹងអ្រ េ្រគះថន ក់ច ចរែដលេនែតបន្តបំផ្ល ញ យុជីវតិ ្រទពយសមបត្តិ            
ធរណៈ និងឯកជនជេ្រចីន។ ជមួយគន េនះករយល់ដឹងជទូេទ របស់្របជពលរដ្ឋ ទក់ទងដល់

សមិទធផលគណបក េយងី និង ជរ ្ឋ ភបិលេយងី េនមនក្រមឹត។ េ យែឡកចំេពះសមតថភពបំេពញ
ភរកិចច គុណធម៌ សីលធម៌ អំេពីអសកមមរបស់ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងីខ្លះ ក៏ទមទរឱយ
មនករខិតខំែថមេទៀត សំេ េធ្វីឱយកន់ែត្របេសីរេឡងី និងបេងកីនជំេនឿេជឿជក់ គ្ំរទករដឹកនរំបស់
បក  និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមន សេម្តចអគគម េសនបតី ហ៊ុន ែសនជ្របមុខ។ ករ្របឈម
េនះ ្រតវូទមទឱយមនវធិនករអនុវត្តបន្ត សំេ ធនឱយបននូវសន្តិភព និងភពសុខដុមរមនរបស់
្របជពលរដ្ឋ។ 

ចប់ពីេពលេនះ រហូតេទដល់ករេបះេឆន ត ឆន  ំ២០២២ និង ២០២៣  គណបក ្របជជនកមពុជ
បន និងកំពុង្របមូលផ្តុ ំេលីករងរសំខន់ៗ េដីមបពី្រងឹងសន្តិភព សថិរភព នេយបយ សន្តិសុខ នងិ         
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ សេ្រមចឱយបននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់ អនុវត្តនក៍មមវធិីកំែណទ្រមង់ននរបស់
ជរ ្ឋ ភិបលឱយកន់ែតសីុជេ្រម េដីមបេីលីកកមពស់គុណភព និង្របសិទធភិពៃនេស ធរណៈ េដីមបី
ទទួលបននូវករេពញចិត្តពីសំ ក់្របជពលរដ្ឋ។ 

េ យែឡកសមគមនរេីយងី និងគណៈចលន្រស្តីក៏្រតូវមនករងរេ្រចីនេដីមបអីនុវត្តេទ មទិស
េ  និងែផនករ ែដលបនេ្រគងទុកដូចមនែចងកនុងរបយករណ៍សននិបត។ 
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មរយៈសននិបតេនះ ខញុសូំមេសនីថន ក់ដឹកនគំណបក  ជញ ធរេខត្ត ្រសុក ្រកុង មនទីរ អងគភពនន 
បន្តគ្ំរទ និងបងកលកខណៈងយ្រសួលដល់ថន ក់ដឹកន ំសមជិក សមគមនរ ី ្រកុមចលន្រស្តី ្រគប់លំ ប់
ថន ក់កនុងទូទងំ្របេទស មនលទធភពេដីមបបីំេពញភរកិចចបនល្អ្របេសីរនិងេជគជ័យ។ 

ខញុ ំសូមផ្តល់អនុ សន៍ជូនសមគម និង្រកុមចលន្រស្តីដូចខងេ្រកម៖ 
១-អនុវត្តឱយបនខជ ប់ខជួន និងផ ព្វផ យឱយបនទូលំទូ យ នូវេគលនេយបយរបស់គណបក  និង

ខ្លឹម រឯក រសននិបតគណៈកមម ធិករក ្ត ល េលីកទី ៤២ ណត្តិ ទី៥។  
២-អនុវត្តឱយបនេជគជ័យនូវទិសេ ករងរ របស់សមគមនរ ីនិង្រកុមចលន្រស្តី េ យយកចិត្ត

ទុក ក់  េលីករព្រងឹងសតិ រមមណ៍នេយបយ បេងកីន ម រតី មគគីភព ឯកភពៃផទកនុងឱយកន់ែតរងឹ
ម។ំ 

៣-ព្រងឹង និងបេងកីន្របសិទធភពដឹកន ំនិងកិចចសហករជមួយគណបក ្រគប់លំ ប់ថន ក់ ្រកមុករងរ
នេយបយ គណៈចលនម ជន គណៈចលនយុវជន  សបបុរសជន អងគករ សមគម ែដលេធ្វីសកមម
ភពេនទូទងំ្របេទស និងែផនកែដលពក់ព័នធ ។ 

៤-រក ទំនក់ទំនងជតិសនិតជមួយ្របជពលរដ្ឋ ព្រងីកទំនក់ទំនងល្អជមួយកម្ល ងំគ្ំរទគណបក
ចុះមូល ្ឋ នជប់ជ្របច ំជួប្របជុំជមយួបងប្អូននរ  ីេដីមបីព្រងឹងសតិ រមមណ៍ និងរក េ្របៀបខ្ល ំងរបស់
គណបក ។ ចិញច ឹមចលន និងេធ្វីបចចបបននភពកម្ល ងំ្រស្តីកនុងគណបក  បន្តជ្រមុញព្រងីកសមគមនរ ី។ 

៥-ចូលរមួអបអរ ទរទិ អន្តរជតិនរ ី៨មិនេលីកទី១០៩ េ្រកម្របធនបទ”មនសន្តិភព មនករេលីក
កមពស់សមភពេយនឌ័រ” នងិចូលរមួនងិគ្ំរទសកមមភព”អរគុណសន្តិភព”។ 

៦-ព្រងងឹសលីធម៌រស់េន ្អ តស្អ ំរក ្របែពណីល្អ នងិេសចក្តីៃថ្លថនូរបស់ជតិេយងី ជពិេសសករផ្តល់
តៃម្ល្រស្តី និងករែថរក ករពរកិត្តិយស និងជួយទប់ ក ត់អំេពីព ៉ ែស ករេសពេ្រគឿងេញ ន  និងេ្រគឿង
្រសវងឹ ។ 

៧-េ យេមីលេឃញីថ ចំនួន្រស្តីែដលកំពុងប៉េពញភរកិចចជអនកដឹកនេំន្រគប់លំ ប់ថន ក់ និង
្រគប់វសិ័យេនមនចំនួនតិច មិនទនេ់ឆ្លីយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្រស្តីេនេឡយី ដូចេនះខញុ ំេសនីសុំឱយបង
ប្អូននរេីយងី ខិតខំព្រងងឹសមតថភពខ្លួនជ្របច ំ ទងំែផនកជនំញ និងបេចចកេទសឱយេឆ្លីយតបេទនឹង
សំណូមពរករងរនេពលបចចុបបនន េដមីបបីេងកីនចំននួ្រស្តី កនុងជួរថន ក់ដឹកនឱំយបនេ្រចីន។ ជពិេសសេសនី
សំុឱយថន ក់ដឹកន្ំរគប់ថន ក់េម ្ត យកចិត្តទុក ក់េលីករផ្តល់លទធភពឱយ្រស្តីមនមុខតំែណង េទជអនកេធ្វី       
េសចក្តីសេ្រមចឱយបនេ្រចីនែថមេទៀតទងំកនុងវសិ័យនេយបយ និងវសិ័យមុខងរ ធរណៈ ។ 

េឆ្ល តឱកសេនះ  កនុងនមគណៈចលន្រស្តី និងគណៈកមម ធិករក ្ត លសមគមនរកីមពុជេដីមប ី 
សន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ ខញុសូំមេគរពែថ្លងអំណរគុណ្របកបេ យកតញញូ ធ៌មដ៏្រជលេ្រជ ចំេពះសេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន សេម្តចអគគម ពញច្រក ីេហង សរំនិ   សេម្តច្រក េ ម 
ស េខង  សេម្តចវបុិលេសនភក្តី យ ឈុ ំ ជ្របមុខដឹកនគំណបក ្របជជនកមពុជែដល
្របកបេ យគតិបណ្ឌិ ត ឈ្ល សៃវ  បិុន្របសប់  មនឧត្តមគតិជតិខពស់ មន មគគីភព ឯកភពៃផទកនុងជ
ធ្លុងមួយគិតគូរពីសុខទុកខ្របជពលរដ្ឋ តសូ៊ពុះពរបេញជ សបដិវត្តន៍ពណ៌ ្របកបេ យ ម រតីទទួលខុស
្រតូវខពស់ ករពរសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភពសងគម ន្ំរបេទសកមពុជេទជ្របេទស
មនករអភិវឌ ន៍ ្របកបេ យចីរភព។  

ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណជពិេសសចំេពះ សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត បុ៊ន ៉ នី ហ៊ុនែសន 
្របធនកកបទ្រកហមកមពុជ ្របធនកិត្តិយសសមគមនរ ី   ែដលជនិចចជកល  ែតងែតផ្តល់នូវ
ភពកក់េក្ត យកចិត្តទុក ក់ខពស់  នងិដឹកនចំង្អុលទិសយ៉ងមន្របសិទធភព ្រពមជមួយនឹងករគ្ំរទជ
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ថវកិ សំភរៈ និងកម្ល ងំកយ ចិត្តែដល ចជ្រមុញឱយសមគមនរេីធ្វីដំេណីរេទមុខបនរងឹមរំហូតដល់
សព្វៃថង ។ 

សូមែថ្លងអំណរគុណយ៉េង្រជលេ្រជ ចំេពះេ កជំទវថន ក់ដឹកនៃំន គណៈចលន្រស្តី ្រកុម
ចលន្រស្តី សមគមនរ្ីរគប់វស័ិយ ្រគប់លំ ប់ថន ក់ េ កជំទវ ឯកឧត្តម  អនកឧកញ៉ ្រពមទងំសបបុរ
ជនជតិ និងអន្តរជតិទងំអស់ែដលបនជួយឧបតថមភ គ្ំរទ ទងំធនធនថវកិ សមភ រៈ និងផ្តល់កម្ល ងំចិត្ត  
ឱយសមគមនរេីយងីទទួលបនេជគជ័យកនុងករបំេពញភរកិចចកន្លងមក។      

ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងេ យមិនខ្ល ចេនឿយហត់របស់បុគគលិក 
និងបងប្អូននរជីសមជិក្រគប់លំ ប់ថន ក់ ែដលខិតខំេដីមបបុីព្វេហតុ្រស្តី េដីមបមីនលទធភព កនុងករេធ្វី
ជៃដគូេ យេសមីភពជមួយបុរសកនុងដំេណីរករអភិវឌ ន៍ជតេិលី្រគប់វសិ័យ។  

ចុងេ្រកយេនះ ខញុ ំសូមសំណូមពរបងប្អូនទងំអស់យកចិត្តទុក កជ់្រមុញ ដឹកនអំនុវត្តិ េ យេជគ
ជ័យនូវែផនករសកមមភពរបស់គណៈចលន្រស្តីនិងសមគមនរ ី េ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវខពស់និង
សហករល្អជមួយ្រគប់ែផនកពក់ព័នធទងំអស់េនកនុងមូល ្ឋ ន។ 

ជថមីម្តងេទៀត ខញុ ំសូមជូនពរបវរម ្របេសីរ ដល់េ កជំទវគណៈអធិបត ី េភញ វកិត្តិយស និង
សមជិកៃនអងគសននិបតទងំមូលទទលួបននូវេជគជ័យដ៏្រតចះ្រតចង់្រគបភ់រកិចច នងិជួប្របទះនងឹ
ពុទធពរទងំបនួ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៥.ពិធីសេមព ធអគរ និងសទឌីូយេូភ្ល ះរបសហ់ង មស្រគុប   

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី 
រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ 

និងអធិករកិចច តំ ងដ៏ខពសខ់ពសស់េម្តចអគគម េសនបតីេតេជ 
ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
កនងុពិធីសេមព ធអគរហង មស្រគុប និងសទឌូីយេូភ្ល ះ 

របសទ់ូរទស ន៍ហង មស 
សទូឌីយូហង មស ែ្រពកឯង ជធនីភនំេពញ 

(ៃថងទី ែខ១៩ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០) 

3 
ឯកឧត្ដម េខៀវ កញរទីធ រដ្ឋម្រន្ត ី្រកសួងព័ត៌មន 
េ ក អុងឹ ៃឆងួន អគគនយក ្រកុមហុ៊នហង មស្រគុប 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិស ទងំអស់ 
 ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជមួយឯកឧត្ដម េ កជំទវ 
ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  ទងំអស់ កនុងនមតំ ងដ៏ខពស់ខពស់ របស់សេម្តចអគគម េសន
បតីេតេជ ហ៊ុនែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជកនុងពិធសីេមព ធអគរហង មស្រគុប 
និងសទូឌីយូេភ្ល ះរបស់ទូរទស ន៍ហង មស ែដលសថិតេនកនុងសទូឌីយូហង មស កនុងសងក ត់ែ្រពកឯង ជធនី
ភនំេពញ ។ 
 អគរទំេនីបដ៏ធមំនកំពស៩់ជន់ រមួមន ល្របជំុ ករយិល័យ រ ្ឋ ន និងលំេន ្ឋ នេនះជ
សមិទធផលបនមកពីករខតិខំ របស់្រកុមហុ៊នហង មស្រគុប ែដលបនលូត ស់ឥតឈប់ឈរ និងឈរ
េជីងយ៉ងរងឹមបំំេរវីសិ័យព័ត៌មន េ តទស ន៍ និងសិលបៈ អស់រយៈេពល២០ឆន មំកេនះ។ េនះកជ៏
េមទនភពមួយរបស់កមពុជ ែដលមន្រកុមហុ៊នទូរទស ន៍ឈនមុខ និងជករឆ្លុះបញច ងំនូវជំេនឿេជឿជក់ 
ពីអនកវនិិេយគកនុង្រសុកែដលបនទទួលេជគជ័យកនុង ជីវកមម កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជែដលមន
សុខសន្តិភព សថិរភពនេយបយ និងករអភិវឌ ន៍។ 
 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី
 េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកត្ដិបណ្ឌិ ត និងភពភ្លឺ ្វ ង និង ងៃវ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល
ដឹកនេំ យសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
បចចុបបននេនះ្របេទសេយងីទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តភិព និងធនបនសន្ដិសុខេសប ង និង
ករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ ែដលបងកជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់អភិវឌ វស័ិយឯកជន។  
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 ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ មរយៈយុទធ ្រស្ដចតុេកណដំ ក់កលទី៣ េដីមបកីំេណីន ករងរ    
សមធម៌ និង្របសិទធភពេនកមពុជបនចត់ទុកវស័ិយឯកជនជកបលម៉សីុន ៃនករអភិវឌ ន៍ និងបន
បងកលកខណៈងយ្រសួល និងជ្រមុញវស័ិយឯកជនឲយលូត ស់េដីមបរីមួចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម។ 
 កនុងរយៈេពល្របែហល ២០ឆន កំន្លងមក កមពុជមនកំេណីនេសដ្ឋកិចចយ៉ងរងឹម ំ េ យបនរក
កំេណីន ជមធយម្របចឆំន  ំ ្របមណ ៧ភគរយជប់ៗគន  េធ្វឲីយចំណូលរបស់្របជជនេយងីមនករេកីន
េឡងី និងមនជីវភពកន់ែតធូធរផងែដរ។ េ យែឡក វសិ័យព័ត៌មន និងសិលបៈក៏កំពុងរកីចំេរនីយ៉ង
ខ្ល ងំ។ ្របេទសេយងីមន ថ នីយទូរទស ន៍ វទិយុ នងិ្រកុមហុ៊នផលិតកមមភពយន្តជេ្រចីន រមួទងំកនុង្រសុក 
និងបរេទស ែដលកំពុង្របកួត្របែជងដេណ្តី មទីផ រ បំេរេីសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ។ 
  
អងគពិធីទងំមូលជទេីម្រតី  
 ជីវកមមៃន ថ នីយទូ៍រទស ន៍ និងេ តទស ន៍ េនកមពុជ កនុងសម័យសកលភវូបនីយកមម ែដល
មន ថ នីយទងំរដ្ឋ និងឯកជនេ្រចីន ទងំកនុង្រសុក និងពីបរេទស កំពុងជួប្របទះករ្របកួត្របែជង យ៉ង
្រសួច្រ ល។ ដូេចនះេជគជ័យៃន ថ នីយទូរទស ន៍ហង មស មិនែមនជករងយ្រសួល និងេកីតេឡងី
េ យៃចដនយេនះេឡយី។  
 ខញុ ំសូមេកតសរេសីរដល់្រកុមហុ៊នហង មស្រគុបេ យេ ម ះ ចំេពះេជគជ័យ កនុងនម ថ នីយ
ទូរទស ន៍ ឈនមុខេគកនុងករផ្តល់ព័ត៌មន នងិករកំ ន្ត ែដលមនករៃចន្របឌិត សម្រសបេទ ម
ត្រមូវករ និងករនិយមចូលចិត្តពីទស និកជន្រគប់វយ័។ េ យមនករដឹកនយ៉ំងឈ្ល សៃវ ែផនករ
ជីវកមមចបស់ ស់ និងទស នវស័ិយែវងឆង យ បនជ ថ នីយទូ៍រទស ន៍មួយេនះបនវវិត្តជបេណ្តី រៗពី

្រកុមហុ៊នតូច ជលកខណៈ្រគួ រ មកជ្រកុមហុ៊នធំ មនបុគគលិក ប់រយនក់ ផលិតកមមវធិលីំ ប់ជតិ និង
អន្តរជតិ និង ជីវកមមជេ្រចីនែផនករមួមនទូរទស ន៍ វទិយុ ស្រមប់ផ យ មន្រកុមសិលបៈករ ពិធីករ
ផលិតកមមភពយន្ត។ល។ បុគគលិក របស់ហង មស រមួទងំអនក នព័ត៌មន ពិធីករ ពិធកីរនិី សិលបករ 
និងសិលបករនិី ចេ្រមៀងសុទធែតជអនកមនភពលបលីបញ មនជំនញ ជីព និងេទពេកសលយ។ រូប
ខញុ ំផទ ល់ក៏ជអនកចូលចិត្តទស នកមមវធិីល្ៗអ របស់ ថ នីយទូ៍រទស ន៍េនះែដរ។ េ យេហតុេនះេហយី បន
ជសេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តីបនេកតសរេសីរ ថ នីយទូ៍រទស ន៍េនះជេរឿយៗ។ 
 
ឯកឧត្ដម េ កជទំវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្ដយិសទងំអស់ 
 េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏មនតៃម្ល និងឱ រកិេនះ ខញុ ំសូមេសនីដល់្រកុមហុ៊នហង មស ជពិេសសេ ក
ឧកញ៉ អុឹង ៃឆងួន ែដលជអគគនយក សូម៖ 
 ទី១. សូមបន្តៃចន្របឌិត បេងកីត និងជវកមមវធិីល្ៗអ ថមីៗែថមេទៀតេដីមបបីំេរេីសចក្តី្រតូវករ របស់          
ទស និកជនផង អប់រអំំពសីីលធម៌ និងគុណធមផ៌ង និងេដីមបផី្តល់ព័ត៌មនល្ៗអ ទន់េពលជូន្របជពលរដ្ឋ
ផង។ 
 ទី២. សូមជយួយកចិត្តទុក ក់ដល់ករេលីកសទួយវបបធម៌ និងសីលធម៌ ្របៃពណីជតិេយងី ម      
រយៈកមមវធិីនន និងករបង្ហ ញសេម្ល កបំពក់ និងព្រងឹង កបបកិរយិ ៃនពធិីករ ពិធីករនិ ីសលិបករ និង
សិលបករនិី ចេ្រមៀង និង សែម្តង។ និង 
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 ទី៣. ្រតូវផ យកមមវធិីនន្របកបេ យគុណភព និងផ យព័ត៌មនែដលមនខ្លឹម របំេរដីល់
្របេយជន៍ជតិ េ យវភិគឱយបន្រគប់្រជុងេ្រជយ េចៀស ងករលំេអៀង។ 
 ជថមីម្ដងេទៀត ខញុ ំសូមសែម្ដងករេកតសរេសីរ េ យេ ម ះដល់្រកុមហុ៊នហង មស ែដលបន
សេ្រមចចិត្តដ៏្រតឹម្រតូវ កនុងករប ្ត ក់ទុនេលីវសិ័យព័ត៌មន េ តទស ន៍ និងសិលបៈ។  
 ខញុ ំសូមជូនពរដល់ ្រកុមហុ៊នហង មស សូមទទួលបននូវេជគជ័យ កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន និងសូម
ជូនពរដល់ ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់
នូវពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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៦.ពិធីសេមព ធជផ្លូវករសមគមមិត្តភព្របជជនចិនជងំស៊េូនកមពុជ  
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និង
អធិករកចិច 

កនងុពិធីជប់េលៀង រេពល ង ច ្វ គមន៍បុណយសពំះ្រពះែខ  
និងអបអរ ទរបណុយឯក ជយជតិ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 

និងពិធីសេមព ធជផ្លវូករសមគមមិត្តភព្របជជនចិនជងំស៊េូនកមពជុ 
ៃថងទី២៧ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២០ ស ្ឋ គរហ័ង ន ភនំេពញ 

3 
-ឯកឧត្តម តំ ង ថ នទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន្របចកំមពុជ 
-ឯកឧត្តម ឯក សំអុល ្របធនសមគមមិត្តភពកមពុជ-ចិន 
-េ ក ្របធន សមគមសហ្រគិនចិនជងំស៊ូេនកមពុជ និងសមជិក 
-េ ក្របធន សមគមមតិ្តភព្របជជនចិនជងំសូ៊េនកមពុជ និងសមជិក 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ ថន ក់ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ និងអន្តរជតិ  

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតី កនុងពធិី ជប់េលៀង រ
េពល ង ច ្វ គមន៍បុណយសំពះ្រពះែខ និងអបអរ ទរបុណយឯក ជយជតិ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
ចិន ែដលេរៀបចំេ យសមគមសហ្រគិនចិនជងំសូ៊េនកមពុជ និងសមគមមិត្តភព្របជជនចិនជងំស៊ូ
េនកមពុជនេពលេនះ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងេកតសរេសីរចំេពះសមគមទងំពីរ េ្រកម
ករដឹកនរំបស់ េ ក តងុ ចំេរ ើន ែដលមនជំេនឿទុកចិត្ត េលី ជរ ្ឋ ភិបល ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករជ្រមុញសកមមភព វនិិេយគ ពណិជជកមម េទសចរណ៍ នងិធុរកិចច និងជួយ
ឧបតថមភកនុងវស័ិយសងគមកិចច នងិមនុស ធម៌។ េទះជពិភពេ ក រមួទងំ្របេទសចិន នងិកមពុជផងែដរ
កំពុងរងេ្រគះេ យវបិត្តិជមងឺកូវដី-១៩ ក្តី ក៏សមគមេនែតបន្តសកមមភពវនិិេយគ និងជយួទំនុកបំរុង
ដល់កមពុជរមួចំែណកទប់ ក ត់ករ ល លៃនជមងឺកូវដី-១៩។ 

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ងំពីចប់េផ្តីមដំេណីរករមក និងេទអនគត សមគមេនះនឹងបន្ត
សកមមភព្របកបេ យេជគជ័យតេទេទៀត េដីមបរីមួចំែណកអភវិឌ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈ
ករ្របមូលផ្តុ ំនូវបញញ ញណ ពិេ្រគះេយបល់ េដីមបី ក់ទុនវនិិេយគ េធ្វី ជីវកមម នងិជួយឧបតថមភ
សមជិក េដីមបទីទួលបនផលចំេណញដល់សមជិកផង ដល់សងគមជតិផង។ 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កេ ក្រសី េភញ វកិត្តយិស 
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េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យចកខុវសិ័យែវងឆង យ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកនេំ យសេម្ដច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន បចចុបបននេនះកមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព 
និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវស័ិយវនិិេយគ ពណិជជកមម នងិេទសចរណ៍។ េទះជកនុង
ដំ ក់កលមនវបិត្តិជមងឺកូវដី-១៩ ក៏កមពុជ េនែតមនក្តីរពំឹងពីករេងីបេឡងីវញិៃនកររកីចេ្រមីនែផនក
េសដ្ឋកិចចេនឆន ខំងមុខ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវេគលនេយបយជេ្រចីន េដីមបអីភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និង
សងគមជតិ កនុងេនះ េគលនេយបយសុខដុមភវូនីយកមមជតិ សន៍ និង សនបនបងកលកខណៈឱយ
្របជជនកមពុជ នងិជនបរេទស្រគប់ជតិ សន ៍ ែដលរស់េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចរស់េន
ជមួយគន េ យសុខដុមរមន និងរមួគន អភិវឌ ន៍មតុ្របេទសេយងីទងំអស់គន ។ 

កមពុជបនអនុវត្តនេយបយចិនែតមួយ េ យរមួជមួយកិចចសហ្របតិបត្តិករកនុងភពជៃដគូ       
យុទធ ្រស្ត្រគប់្រជងុេ្រជយ ជមួយចនិបនពូន្រជំជមិត្តភពដ៏រងឹម។ំ ម មិត្តចិនបនផ្តល់ករឧបតថមភគំ
្រទដល់កមពុជ ជហរិញញវតថុ ជំនួយបេចចកេទស ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  និងករផ្តល់ជំនួយឥត
សំណង កមចឥីតករ្របក ់និងកមចីឥណទនស្រមប់ករអភិវឌ ជេ្រចីន។ ជមយួគន េនះ ្របេទសចិនបន 
និងកំពុងរមួចែំណកដល់ករអភិវឌ សងគម-េសដ្ឋកិចចកមពុជ និងប ្ត ្របេទសកនុងតំបន ់ នងិពិភពេ ក
េទៀតផង។ ជក់ែស្តង ្របេទសចិនបន ក់េចញនូវគំនិតផ្តួចេផ្តមី “ ែខ ្រក ត់មួយផ្លូវមយួ ”ករបេងកតី 
“មូលនិធិផ្លូវសូ្រត” និង “ធនគរវនិិេយគេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សុី” េដមីបពី្រងឹងភពជៃដគូ នងិជំរុញ       
ករអភិវឌ មែបប “ ឈនះ ឈនះ ” កនុង្របេទសននែដលសថិតកនុងតំបនែ់ខ ្រក ៉ ត់ និងផ្លូវសូ្រត កនុង           
ករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ តភជ ប់ទនំក់ទំនងែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត ថ ប័ន ្របជជន វស័ិយ       
ធុរកិចច ហរិញញវតថុ វបបធម៌ នងិវស័ិយេផ ងៗេទៀត។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមេលីកទឹកចិត្តឱយសមគមេធ្វីសកមមភពរបស់ខ្លូនេ យេជគ
ជ័យ និងសូមេគរពចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ជធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ខញុ ំមន
ជំេនឿយ៉ងមុតមថំ សមគមេនះ ពិតជរមួចំែណកជ្រមុញកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់
ចំណូល និងឱកសករងរដល់្របជពលរដ្ឋ។ 

ជទីបញចប់ ខញុសូំមជូនពរដល់សមគមទទួលបននូវេជគជ័យធំេធង កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ ខញុ ំក៏
សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់
សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។         
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៧. ពិធីសេមព ធស្តបូមិត្តភពកមពុជ-េវៀត    ម និងសមិទធផលមួយ
ចំនួនេខត្តកំពង់ចម 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តីរដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ នងិអធិករកិចច និងជអនុ្របធន្រកុម្របឹ

ក ជតិរណសរិ មគគី អភវិឌ ន៍មតភូុមិកមពុជ 
កនងុពិធីសេមព ធ ក់ឱយេ្របើ្របសជ់ផ្លូវករស្តបូមតិ្តភពកមពជុ-េវៀត ម និង

សមិទធផលមួយចំនួនេខត្តកំពង់ចម 
ៃថងអងគ រ ៤េកតី ែខមគ ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 

 េខត្តកំពង់ចម ៃថងទ ី២៨ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ 

3 
-សូម្រកបថ្វ យបងគំ្រពះេមគណេខត្តកំពង់ចម និង្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីេគរពសកក រៈ! 
-ឯកឧត្តម អុ៊ន ចន់  អភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តកំពង់ចម នងិជ្របធនគណៈកមម ធិកររណសិរ
មគគី អភិវឌ ន៍មតុភូមកិមពុជេខត្តកពំង់ចម 

-ឯកឧត្តម ែញ៉ម ៉ លី អនុ្របធនអចៃិ្រន្តយ ៍និងជអគគេលខធិករ ្រកុម្របឹក ជតិរណសិរ មគគីអភិវឌ ន៍
មតុភូមិកមពុជ 
-ឯកឧត្តម តំ ងឯកអគគរដ្ឋទូត ធរណរដ្ឋេវៀត ម ្របចកំមពុជ 
-េ កវរៈេសនីយឯ៍ក េងៀន ថញ់ជីញ ្របធនេសននុព័នធេយធេវៀត ម ្របច្ំរពះ ជ ច្រក      
កមពុជ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េ កយយ េ ក  អ៊ុំពូមីងបងប្អូន 
្របជពលរដ្ឋទងំអស់ជទី្រស ញ់ ប់ នបំផុត! 

 ៃថងេនះ កនុងនមសេម្ដចអគគម ពញច្រកី េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ និងជ្របធន្រកុម្របឹក
ជតិរណសិរ មគគី អភិវឌ ន៍មតុភូមកិមពុជ ខញុ ំមនេ មនស រកី យយ៉ងៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួ
កនុងពិធីសេមព ធ ក់ឱយេ្របី្របស់ជផ្លូវករស្ដូបមិត្តភពកមពុជ-េវៀត ម េនេខត្តកំពងច់មនេពល
េនះ។ 
 ខញុ ំសូម ្វ គមន៍យ៉ងកក់េក្ដ  សនិទធ ន ល និង ក់ទក់ជទីបំផុតចេំពះវត្តមនដ៏ៃថ្លថ្ល របស់ឯកឧត្តម 
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ថន ក់ដឹកនេំខត្តកំពងច់ម តំ ង ថ នទូត តំ ង ថ ប័ន អងគភពនន 
និងេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងអងគពិធីេនះ។ 
 ពិធីេនះ្រតូវបនេរៀបចំេឡងី កនុងេគលបំណងរលំឹកដល់អនុស វរយីម៍ិន ចបំេភ្លចបនរបស់
អតីតកងទ័ពសម័្រគចិត្តេវៀត ម ែដលបនចូលរមួកម្ល ងំគន ជមួយរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតកិមពុជ
េដីមបរីេំ ះ្របេទស និង្របជជនកមពុជឱយរចួផុតពីរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត េហយីទទួលបន
ជ័យជំនះយ៉ង្រតចះ្រតចង់ជ្របវត្តិ ្រស្តេនៃថងទី៧ ែខមក  ឆន ១ំ៩៧៩។ 
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 កមមវធីិៃថងេនះ ច្របរពធេទបនេ យ រ្របេទសកមពុជទទួលបនសន្តិភពេពញេលញ េ្រកយ
ពីចកផុតពសី្រងគ ម និងវនិសកមមេ យរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត ។ 

េយងីពិតជេនចងចគំម នៃថងេភ្លចបន នូវករឈចឺប់ ្រពត់្របស់្រគួ របងប្អូន ករសម្ល ប់
រងគ លរបស់ បនបុ៉ល ពត កនុងរបបេខម ងងិត៣ឆន  ំ៨ ែខ ែដលេពលេនះ្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនសម្ល ប់រស់េន
ដូចសត្វធតុ និងទទួលរងទរុណកមមយ៉ងធងន់ធងរ។ េសរភីព្រតូវលុបបំបត់មេនសេញចតន្រតូវកត់ផ្ដ ច់
ជំេនឿ សន្រតូវបិទជិត គមពីរធម៌ ថ៌្រតូវបំផ្ល ញេខទច ្រពះវ ិ រ្រតូវបិទទ្វ រនិងក្ល យជមនទីរឃុឃំងំ និង
ជកែន្លងស្រមប់ចិញច ឹមសត្វ ។ល។ េ យ រគុណបុណយរណសិរ មគគីសេ្រងគ ះជតិកមពុជ ែដលដឹក
នេំ យសេម្តចទងំបីគ ឺ សេម្តចអគគម ធមមេពធិ ល ជ សីុម អតីត្របធន្រពឹទធសភ សេម្តចអគគ       
ម ពញច្រកី េហង សំរនិ ្របធនរដ្ឋសភ និងសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន ែសន នយក            
រដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្រពមទងំឥស រជនេផ ងេទៀតបនេ្រកកឈរេឡងីតសូ៊ និងបូជនូវអ្វីៗ
្រគប់ែបបបយ៉ង េដីមបរីេំ ះ្របេទសជតិ និង សន ឱយរចួផុតពីរបបេខម ងងឹតេនះេនៃថង៧ ែខមក  ឆន ំ
១៩៧៩។ េ្រកយៃថងរេំ ះ ៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ េ្រកមករអនុវត្តេគលនេយបយឈនះឈនះ និងយុទធ ្រស្ត
អភិវឌ ន៍របស់សេម្តចេតេជ ហុ៊ន ែសន កមពុជែដលធ្ល ប់ជ្របេទសមួយ្រតវូបំផ្ល ញេខទចខទី បនែ្របក្ល យ
ជ្របេទសមនកររកីចំេរនីេលី្រគប់វស័ិយ េហយីេយងីទងំអស់គន មនសិទធិ និងេសរភីព្រគប់ែបប នងិ
រកី យនឹងសន្តិភពផងែដរ។េហ ្ឋ រចនសមព័នធដូចជ ផ្លូវថនល់ ព ន ទំនប់ ្រប យ េរៀន មនទីរ
េពទយ អគរធំៗ និង្រពះវ ិ រ។ល។ មនករលូត ស់ដូចែដលេយងីទងំអស់គន បនេឃញីមននសព្វ
ៃថងេនះ។  

ខញុ ំក៏សូមរលឹំកផងែដរថ ្របេទសេយងីែដលធ្ល ប់ែតទទួលកងរក សន្តិភព របស់អងគករសហ
្របជជតិ េពលេនះបនក្ល យជ្របេទសែដលបនបញជូ នកងទព័ជំនញ ជពិេសស ខងេ ះមីន េដីមបី
េចញ្របតិបត្តិករបេ្រមីពិភពេ កកនុង្រកបខណ្ឌ អងគករសហ្របជជតិ េន្របេទសមួយចំនួនកនុងពភិព
េ ក។ 

 

អងគពិធីទងំមូលជទីេម្រត ី

 េ្រកយពីបន ្ដ ប់របយករណ៍ និងសុនទរកថ ្វ គមន៍ របស់ឯកឧត្តម អុ៊ន ចន់  អភបិល ៃន
គណៈអភិបលេខត្តកំពងច់ម និងជ្របធនគណៈកមម ធិកររណសិរ មគគី អភឌិ ន៍មតុភូមិកមពុជ
េខត្តកំពង់ចមរចួមក េយងីមនករចប់ រមមណ៍ថ េខត្ដេនះមនសនទុះអភិឌ ន៍រកីចេ្រមីនគួរឱយកត់សមគ ល់ 
ជពិេសស េខត្តបនខិតខដំឹកនែំកែ្របមុខមត់ថមីេលីែផនកបរ ិ ថ ន អនម័យ និងមនេ ភ័ណភព្រសស់
បំ្រពង។ 

កនុងនមសេម្ដចអគគម ពញច្រកី េហង សំរនិ និងកនុងនមសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហុ៊ន 
ែសន ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ ចំេពះថន ក់ដឹកនេំខត្តកំពង់ចម ្រពមទងំម្រន្តី ជករ្រគប់
លំ ប់ថន ក់ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ្រគប់្របេភទ ែដលបនរមួ មគគីគន យ៉ងសកមមអភិវឌ ន៍េខត្តឱយមន
កររកីចេ្រមីន មនសន្ដសុិខសុវតថភពល្អ េធ្វីឱយជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋេយងីកន់ែត្របេសីរេឡងីឥត
ឈប់ឈរ។ 
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 ៃថងេនះ េខត្តកំពង់ចមេយងីទទួលបនសមិទធផលថមីៗែថមេទៀតែដលជករេលីកមុខេលីកមុខ
មត់េខត្តឱយកន់ែត្រសស់ ្អ ត មួយក្រមិតេទៀត។ទនទឹមេនះ ខញុ ំសូមឱយ ជញ ធរ្រគប់លំ កបថ់ន ក់ បងប្អូន
្របជពលរដ្ឋចូលរមួករពរសមិទធផលទងំេនះឱយបនសថិតេសថរ គង់វង  យូរអែង្វងជ្របេយជន៍របស់េខត្ត 
របស់បងប្អូនទងំអស់គន  ចូលរមួករពរបរ ិ ថ នឱយបនល្អ ទងំបរ ិ ថ ន ជពេិសសសួនចបរ មមត់ទេន្ល  
និងរមមណីយ ្ឋ ន្របវត្តិ ្រស្តនិងធមមជតិរបស់េខត្ត េដីមបទីក់ទញេភញ វេទសចរណ៍ឱយេកីនេឡងី និងនំ
ឱយជីវភព្របជពលរដ្ឋមូល ្ឋ នក៏កន់ែតធូរធរ មនសុភមងគល និងភពសុខដុមរមនកន់ែត្របេសីរ។ 
 មុខនឹងបញចប ់ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី េ កយយ 
េ ក  អ៊ុំ ពូ មីង បងប្អូន្របជពលរដ្ឋទងំអស់ែដលបនអេញជ ីញមកចូលរមួកនុងពិធីដ៏សំខន់នឱកស
េនះ។ 
 ជទីបញចប់ ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំ សូម្របេគនពរដល់្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះ  អងគ ឯកឧត្តម េ កជទំវ 
េ ក េ ក្រសី េ កយយ េ ក  អ៊ុំ ពូ មងី បងប្អូនេយងីទងំអស់ សូម្របកបេ យពុទធពរទងំបួន
្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។សូម្របកសសេមព ធ ក់ឱយេ្របី្របស់ជផ្លូវករ          
ស្ដូបមិត្តភពកមពុជ-េវៀត មចប់ពីេពលេនះតេទ។  
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៨.ពីធីស្ូរតេលើកទី២៩ និង្របឡងចមំត់េលើកទី៣ គមពីរ លគ់ួរ នុល
ករមីថន ក់ជតិ 

 
សនុទរកថបិទ 

ពីធីស្ូរតេលើកទី២៩ និង្របឡងចមំត់េលើកទី៣ 
គមពីរ លគ់ួរ នុលករមី ថន កជ់តិ ឆន ២ំ០២០  

េ យេ ក ជំទវកតិ្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី
្រកសងួទនំក់ទំនង ជមួយ្រពទឹធសភ-រដ្ឋសភ និងអធិករកចិច តំ ងដ៏ខពង់ខពស ់ 
សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ  ហ៊ុន ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រក

កមពុជ នងិ សេម្ដចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊នុ ៉ នី ហ៊ុនែសន 
េនវ ិ រធំគីឡូែម៉្រត េលខ៩ ភូមិ៣ សងក ត់្រចងំចំេរះ១   

ខណ្ឌ ឬស ែីកវ ជធនីភនំេពញ 
ៃថង ទិតយ ៣ េ ច ែខបុស  ឆន កុំរ ឯកស័ក ពស ២៥៦៤  

្រតូវៃថងទី១២ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ 

6 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ សមជិក សមជិក ជរ ្ឋ ភិបល  
-េ កឧកញ៉ សុះ កំរុ ីចង ្វ ងៃនគណៈដឹកនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ និង អន្តរជតិ 
-េ កអុីមុ ំ ជធនី-េខត្ត ្រកុង-្រសុក-ខណ្ឌ  អុីមុម៉ំសជិទ គិម តួន 
-ករ ីករអីះ បងប្អូន សនកិឥ ្ល មជទីេម្រតី 
ៃថងេនះ ខញុ ំពិតជមនេសចក្តីេ មនស រកី យជអេនក េ យបនមកចូលរមួជថមីម្តងេទៀត 

ជមួយឯកឧត្តម េ កជទំវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ អន្តរជតិ ករ ីករអីះ សនិក
ឥ ្ល ម និងបងប្អូនជនរមួជតិ ែដលបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងពិធសូី្រតេលីកទី២៩ និង្របឡងចមំត់េលីក
ទី៣ គមពីរ ល់គួរ ន ថន ក់ជតិឆន ២ំ០២០ នេពលេនះ។ 

េនះជេលីកទី១០េហយីែដលខញុ ំ្រតូវបនមកចូលរមួ កនុងនមជតំ ងដ៏ខពងខ់ពស់របស់ សេម្តច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និងសេម្ដច
កិត្តិ្រពឹទ្ឋបណ្ឌិ ត ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុនែសន េនកនុងកមមវធិីបិទពធិីសូ្រតគមពីរគួរ ន ជ្របៃពណីរបស់
សនឥ ្ល មកមពុជ េដីមបជីករផ្តល់នូវករេលីកទឹកចិត្តចំេពះគណៈដកឹនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល ម

កមពុជ បងប្អូន សនិកឥ ្ល ម និងករ-ីករអីះ។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបល និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរចំេពះ ឯកឧត្តម 
ហុមឹ ែឆម េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធមមករ និង សន និងម្រន្តីេ្រកមឱ ទែដលបនសហករ
ជមួយ គណៈដឹកនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ េរៀបចំពិធីេនះេឡងី ែដលបង្ហ ញពីករយកចិត្ត
ទុក ក់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ចំេពះបងប្អូន សនិកឥ ្ល ម។ 
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ខញុ ំក៏សូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរផងែដរ ចំេពះេ កឧកញ៉ សះុ កំរ ុី ចង ្វ ងៃនគណៈដឹកនំ
ជន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ ្រពមទងំថន ក់ដឹកនំ សនឥ ្ល ម ្រគប់ជន់ថន ក់ ែដលបនខិតខំ
្របឹងែ្របងេធ្វីកររមួគន  កនុងករបំេពញតួនទីរបស់ខ្លួន រហូតសេ្រមចបននូវសមិទធផលជេ្រចីនគួរឲយកត់
សមគ ល់ ជូនសហគមន៍ឥ ្ល ម េដីមបរីមួចំែណកកនុងករអភិវឌ ន៍្របេទសជត។ិ 
អងគពិធីទងំមូល ជទីេម្រត ី

ជេរៀង ល់ឆន  ំ ជរ ្ឋ ភិបលែដលមន្រកសួងធមមករ និង សន ជេសនធិករបនសហករ 
និងគ្ំរទចំេពះករជួបជុំគន របស់បងប្អូន សនិកឥ ្ល ម េដីមប្ីរបរព្វពិធី្របៃពណីេផ ងៗរបស់ សន
ឥ ្ល ម។ េនះពិតជបង្ហ ញអំពីករយកចិត្តទុក កខ់ពស់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ចំេពះ សនិកឥ ្ល មកមពុជ 
្រសប មេគលនេយបយសុខដុមនយីកមមជតិ និង សន ែដលមនសកមមភពយ៉ងផុលផុស និង
ស្រ ក់ស្រ បំំផុតនេពលបចចុបបនន។ ជមួយេនះ ខញុ ំក៏មនេមទនភពយ៉ងខ្ល ងំ េ យេហតុថ ម
្របវត្តិ ្រស្តរហូតដល់បចចុបបនន កមពុជមិនែដលមនជេម្ល ះជតិ សន៍ ឬជេម្ល ះ សនេទ។ ្របជ
ពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់រូប ែដលមនជនជតិេដីមភគតិចជេ្រចីន កនុងេនះរូមមនបងប្អូនែខមរឥ ្ល មផងែដរ
េនះ មិនែដល្របកន់ពូជ សន៍ និង សនេនះេទ។ ្របជពលរដ្ឋេយងីែតង្របកន់យកនូវវបបធម៌ 
សន្តិភព អហងិ  និងប្រងួបប្រងួមជតិ ែដលជបចច័យដ៏ល្អស្រមប់អនកជំនន់េ្រកយ។ 

ស្ដីពីពិធីសូ្រត ខញុ ំក៏មនេមទនភពជមួយសហគមន៍ឥ ្ល មកមពុជផងែដរ ចំេពះលទធផល ៃន 
ករចូលរមួសូ្រតរបស់ករ-ីករអីះតំ ងឱយកមពុជេនេលីឆកអន្តរជតិកន្លងមកែដលបនបង្ហ ញថកមពុជ
ពិតែមនជ្របេទសតូចមន សនិកឥ ្ល មតិចតូច ក៏ែតងែតទទួលបនលទធផលល្អកនុងចំេ ម្របេទស
ធំៗ និងមន សនិកឥ ្ល មជេ្រចីន ែដលបនចូលរមួសូ្រត។ ខញុ ំក៏សូមេកតសរេសីរចំេពះេជគជ័យ
ែដលទទួលបន និងសូមេកតសរេសីរដល់បងប្អូន សនិកឥ ្ល មេនទូទងំ្របេទស ែដលបនខិតខំែថ
រក ្របៃពណីដ៏ល្អរបស់ខ្លួន ពិេសសករសូ្រតគមពីរ ល់គួ ៉ នែដលមនករលំបកបំផុត េន ម
សហគមន៍ និង្រគួ រ។ ឆន េំនះក៏ដូចជឆន មុំនៗែដរ ខញុ ំបនឮសេម្លងសូ្រតដ៏ពីេ ះ ្របកបេ យសូរេសៀង
្រគលួចែដលេនះគឺជលទធផលៃនករហ្វកឹ ត់ ពយយមេរៀនសូ្រត ្របកបេ យករអត់ធមត់ េទពេកសលយ 
និងមនសិករខពស់កនុងករអភិរក ្របៃពណីជំេនឿ សនរបស់ខ្លួន។ កររក បននូវ្របៃពណី សន គឺជ
ករបង្ហ ញអំពីភពសមបូរែបបៃនវបបធម៌ ច្រមុះជតិ សន៍របស់្របេទសកមពុជេយងី េហយីក៏ជភស្តុ ង
បង្ហ ញថេ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
ជ្របេទសែដលមនេសរភីពយ៉ងេពញេលញ ខងជំេនឿ សន និងមនសុខដុមនីយកមមៃន សន 
និងជនជតផិងែដរ។ 

ខញុ ំក៏មនេមទនភពេទៀតែដរ ែដលទស នទនរបស់ខញុ ំ ្រតូវបនពធិីសូ្រតអនុវត្តេរៀង ល់ឆន  ំេ យ
ក់េចញនូវ្របធនបទ្រសបនឹង ថ នភព និងកលៈេទសៈៃន្របេទសជតិ និងអន្តរជតិែដលមនជ ទិ៍ 

“ សនឥ ្ល ម និងសុវតថិភពភូមិឃុ”ំ “យុវជននងិសងគម” “នគំន ងអំេពីល្អ ទប់ ក ត់អំេពី ្រកក់” 
“ឥ ្ល មជ រសន្តិភព និងភពសុខដុម” “ឥ ្ល ម និងករអប់រ”ំ “ឥ ្ល ម និងនរ ”ី “ឥ ្ល ម និង
សីលធម៌” “ឥ ្ល ម និងវបបធម៌” េហយី្របធនបទេនឆន េំនះគឺ “ឥ ្ល ម និងេសដ្ឋកិចច”។ ្របធនបទទងំអស់
េនះ សម្រសបបំផុត ស្រមប់បរកិសបចចុបបនន េ យេហតុថ ជេគលនេយបយែដល្រតូវបនអនុវត្ត
យ៉ងស្រ ក់ស្រ  ំ និងកំពុងមនចលនយ៉ងផុសផុល េន មមូល ្ឋ ន្រគប់ទិសទី ៃន្របេទសជតិ
េយងី។ ករេលីកេឡងីនូវ្របធនបទទងំេនះ ជករចូលរមួកនុងចលនរក គុណតៃម្លជតិ ករព្រងឹង និង
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ព្រងីកេសដ្ឋកិចចកនុងជួរ សនិកឥ ្ល ម ករក ងេមទនភពជតិេនមូល ្ឋ នសហគមន៍របស់បងប្អូន។ 
ករេលីកកមពស់កិតយនុភព សន រក បននូវ្របៃពណី      វបបធម៌ នងិសុខដុមនីយកមមជតិ សន ៍
បននមំកនូវសហគមន៍េជឿនេលឿន សងគមរកីចេ្រមីន ្រស័យេទេលីេសដ្ឋកិចច ែដលទងំេនះ គឺជែផនក
មួយៃនែផ្លផក  និងអេំ យផលដល់ករែ្របក្ល យ្របេទសជតិេទកន់វឌ នភព។ េលីសពីេនះេទេទៀត  
្របធនបទេនះ គឺបនសម្រសបេទនឹងេគលនយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលជ្រមុញឱយ្របជជន្រគប់
ជនជតិ ព្រងឹងនូវេសដ្ឋកិចចរបស់ខ្លួន េហយីក៏ជករផ ភជ ប់នូវ្រទឹស្តី ែដលមនកនុងគមពីរ ល់គួរ ន េទ
នឹងេគលនេយបយ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលបននឹងកំពុងយកចតិ្តទុក ក់ ខតិខំេលីកកមពស់នូវេសដ្ឋកិចច
ជតិ និងទទលួបនេជគជ័យកនុងករកត់បនថយភព្រកី្រកជេរៀង ល់ឆន  ំនងិសុខដុមនីយកមម សនេន
កមពុជ ្រសប មចបប់ជតិ និងអន្តរជតិ ែដលទងំេនះ ជបចច័យ និងកររមួចំែណក េធ្វីឱយមននូវសុខ
សន្តិភព សុវតថិភព សុខដុមរមន និងវឌ នភពេនកនុងសងគមជតិេយងី។ 
 
គណៈអធិបតី និង អងគពធិីទងំមូល 

ែផ្អក មខ្លឹម រៃន្របធនបទែដលបន ក់េចញេនះ បង្ហ ញឱយេឃញីថ សនឥ ្ល ម ពិត
ជមនវ ិ លភពេទេលី្រគប់វសិ័យ ងំពីយូរយរ ស់មកេហយី េបីគិត្រតឹមពយករមូី ម៉ំត់ មក
ដល់បចចុបបនន គឺមន យុកលជិត១៥០០ឆន េំហយី។ ជករពិត មនុស ្រគប់ជតិ សន៍ េនេលីសកល
េ កេនះ ែតងែតពឹងែផ្អកេទេលីេសដ្ឋកិចច ផទ ល់ខ្លួនរបស់ពួកេគ។ េសដ្ឋកិចច គឺជមូលេហតុចមបង ែដល
បនេធ្វីឱយ្របជជតិនីមួយៗរងឹមៃំថ្លថនូរ និងរុងេរឿងេទបន េហយីក៏ជមូលេហតុែដលនឱំយ្របជជតិ
នីមួយៗមនេ្របៀបេទេលីជតិ សន៍ដ៏ៃទ េហយី្របជជតិនីមយួៗធ្ល ក់ចុះដុន ប ក៏េ្រពះែតេសដ្ឋកិចច
េនះផងែដរ។ 

េសដ្ឋកិចច (Economy) មនន័យថ កិចចករដ៏ឧត្តុងគឧត្តមៃថ្លថ្ល  ឬកជ៏កិចចករទងំ យ ែដល
េធ្វីឱយ្របេទសជតិរកីចេ្រមីន ឬជសកមមភពផលិតកមម នងិេស កមមនន ែដលេកីតមនេ យផទ ល់ េន
មតំបន់នមីយួៗ។ េសដ្ឋកិចច ម្រទសឹ្តីេសដ្ឋវទូិបនឱយនិយមនយ័ថ គឺជករសិក អ់ំពីមនុស ជតិេន

កនុងករងរជំនួញធមម ៃនជីវតិរស់េន ឬេសដ្ឋកិចច ជករសិក អំពីករេ្របី្របស់    ប ្ត ធនធនដ៏ក្រម 
េដីមបបីំេពញនូវេសចក្តី្រតូវកររបស់មនុស េ យគម ន្រពំែដន។ មន្រទឹស្តីមយួេទៀតបននិយយថ េសដ្ឋកិចច 
ជករសិក អំពីយុទធ ្រស្តៃនរេបៀបេ្របី្របស់ធនធន េដីមបបីំេពញបំណងេ យគម ន្រពំែដនែដលមន
្របព័នធទកទ់ងនឹង្របព័នធផលិតកមម(ែផនកឧស ហកមម) ្របព័នធែបងែចក(ែផនកពណិជជកមម) និង្របព័នធេ្របី
្របស់ទំនិញេសដ្ឋកិចច (ែផនកអតិថិជន ែផនកគមនគមន៍ និងដកឹជញជូ ន)។ ជរមួ ពកយេសដ្ឋកចិច ្រតូវបនេគ
ករេ្របី្របស់សំេ េលីអតថន័យបីយ៉ងជសំខន់គឺ៖ 

១) េសដ្ឋកិចច គឺជសំណំុៃនទំនក់ទំនងផលិតកមមសងគម និង ជេខឿនៃទទំនក់ទំនងេនះ។ 
២) េសដ្ឋកិចច កនុងន័យជវស័ិយ ែផនក ឬទំហេំសដ្ឋកិចច ដូចជ េសដ្ឋកិចចឧស ហកមម េសដ្ឋកិចច

កសិកមម ឬកសិឧស ហកមម ជេដីម។ 
៣) េសដ្ឋកិចច កនុងន័យកមមវតថុសិក  គេឺសដ្ឋ ្រស្ត (Economics) ។ 
េសដ្ឋ ្រស្ត គឺសំេ េទេលី ្រ ្ត  ឬវជិជ ែដលបនពនយល់អំពីរេបៀបរបប ឬែបបែផនៃនេសដ្ឋកិចច។ 

រឯីេសដ្ឋកិចចវញិបនេផ្ដ តេទេលីកិចចករ្រគប់្រគង និងអភិវឌ ន៍។ េសដ្ឋវទូិខ្លះបនឲយនិយមន័យថ េសដ្ឋ ្រស្ត 
គឺជករសិក អំពីជីវតិធមម ៃនមនុស ជតិ។ េសដ្ឋ ្រស្តេយង មនិយមន័យេនះ គឺជមុខវជិជ ែដល
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្រតូវបនែបងែចកជពីរ ខ គឺ ãមី្រកូេសដ្ឋកិចចå ែដលសិក ពីបុគគលមន ក់ៗមនដូចជេគហជន និង
ជីវកមម និង ãម៉្រកេូសដ្ឋកិចចåជកសិក ពីកចិចកររបស់្របេទសមួយទងំមូលែដលជទូេទពិចរ  

េទេលីករផគត់ផគង់សរុប នងិត្រមូវ ករសរុបមូលធន និងទនំិញ។ល។ 
 
គណៈអធិបតី និង អងគពធិីទងំមូល 

សនឥ ្ល ម ជ សនែដលមនវ ិ សភពេទេលី្រគប់វសិ័យ ពក់ព័នធនឹងករេគរពសកក រៈ 

ធម័វនិ័យ កបួន ចបប់ សីលធម៌ សុជីធម៌ េសដ្ឋកិចច និងនេយបយជេដីម។ល។ ទក់ទងនឹងេសដ្ឋកិចច
ឥ ្ល ម ែដលជេសដ្ឋកិចចឈរេលីមូល ្ឋ នធម៌វនិ័យឥ ្ល មេនះ អ្វីែដលគួរឱយកត់សមគ ល់េនះគឺ៖ 

១-កនុងករ្របកប ជីកមម ឬេធ្វីមុខជនំួញអ្វីមួយ ចំេពះបងប្អូន សនិកឥ ្ល ម ្រតូវបន ម
្របមពី ជីកមម  ែដលធម៌វនិ័យឥ ្ល មមិនអនុញញ តេឡយី ដូចជករជួញដូរ និងករេ្របី
្របស់ដូចជេ្រគឿង្រសវងឹ ្រ  ែលបងសុីសង និងករ្របក់ជេដីម។ល។ 

២-កនុងរបបេសដ្ឋកិចចឥ ្ល ម ធម៌វនិ័យឥ ្ល មបនត្រមូវឱយបងប្អូនបរចិច គែដលជកតព្វកិចច ែដល
េគេ ថ ហ កត និងករបរចិច គទនេផ ងៗ។ 

ដូេចនះេសដ្ឋកិចចឥ ្ល ម បនែបងែចកចណូំល្រសប មធម៌វនិ័យ និងបទបបញញតិឥ ្ល ម កនុងន័យ
មនុស ធម៌ និងសមធម៌ គឺមិនអនុញញ តឱយមនករផ្ដ ច់មុខ ្របមូលផ្ដុ ំ្រទពយសមបត្តិែតេនេលីបុគគល ឬ្រកុម

មួយេឡយី។  
 

គណៈអធិបតី និង អងគពធិីទងំមូល 
កនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងី េយងីបនរស់េឡងីវញិ្រពមគន  េ្រកយៃថងរេំ ះ៧ មក  ឆន ំ

១៩៧៩។ េ យមនករដឹកន្ំរបកបេ យយុទធ ្រស្ត និងទស នវសិ័យែវងឆង យ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
ែដលមនសេម្តចេតេជហុ៊ន ែសន ជ្របមុខ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនែ្របក្ល យមុខមត់ ពី្របេទស
ែដលមនស្រងគ ម ុ ៃំរ ៉និងេខទចខទ  ំមកជ្របទសសន្តិភពេពញេលញ និងរកីចំេរនីេលី្រគប់វសិ័យ។ េយងី
បនខិតខំទងំអស់គន  កនុងកិចចករក ង និង ្ដ រេសដ្ឋកិចចេឡងីវញិពីបតៃដទេទរ េហយីទទួលបននូវ
ភពេជគជ័យជបន្ដបនទ ប់ និងបនកត់បនថយភព្រកី្រកជេរៀង ល់ឆន  ំ េហយីេបៀវត ម្រន្តី ជករបន
េកីនេឡងី ជលំ ប់ផងែដរ។ កនុងបចចុបបននកលេនះ េសដ្ឋកិចចជតិេយងីបនរកីចេ្រមីន ែដលជ្រគឹះដ៏រងឹ
មបំន្ដ ថ បនអនគត្របេទសជតិេយងីឱយកន់ែតរុងេរឿង ្របកបេ យឯកភពជតិ សន្តិភព សថិរភព 
េម ្ត ធម៌ និងយុត្តិធម៌។ 

ជរមួេសដ្ឋកិចចជតិរកីចេ្រមីនេទបន គឺេ យ រេយងីមនករដឹកនលំ្អ មនយុទធ ្រស្ត និង
ែផនករអភិវឌ ជតិែដល្រតូវបនេរៀបចំេឡងីបនល្អ និងអនុវត្តបនល្អ្រពមៗគន ។ េសដ្ឋកិចចរងឹម ំ គឺជ
្រគឹះៃនករអភិវឌ ្របេទសជតិ។ 

េសដ្ឋកិចចឥ ្ល មបនពឹងែផ្អកផងែដរេទេលីមូល ្ឋ ននេយបយ គឺែផនកមយួៃនបរបិទេសដ្ឋកិចច     
កបបកិរយិៃនសីលធម៌បុគគល វធិី ្រស្ត វមិជឈករកនុងករ្រតួតពិនិតយ វងិែបងែចកេឡងីវញិ េហយី

្រចបច់ចូលគន រ ងសីលធម៌ ្រគឹ ថ នសីុវលិ អភិបលកិចចល្អនឹងបទបបញញត ិ ករេលីកទឹកចិត្តែផនកហរិញញវតថុ
េនេពលែតមួយ។ េនះ គឺជ រចនសមព័នធែតមួកគតែ់ដលល្អបំផុតេ យេសដ្ឋកិចច ជេសដ្ឋកិចចសីលធម៌
និយម ែដលទញយកគុណតៃម្លធន ៉ ប់រងសងគមេ យចិរភព។ ទងំេនះេហយី េសដ្ឋកិចចមនសមព័នធ
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ភពដ៏រងឹមែំដល ចខ្វះបនរ ងសមភ រៈនិយម និង ម រតីនយិម ែដលមនទំនក់ទនំងរ ងបុគគល និង
សងគម រ ងកមមសិទធិឯកជន និង កមមសិទធឯិកជន។  

េសដ្ឋកិចចពិតជបនេដីរតួយ៉ងសំខន់ កនុងកររក សថិរភពសងគម នងិជ្របភពនមំកនូវសន្តិភព
ខងផ្លូវចិត្ត សថិរភពកនុង រមមណ៍ និងសុភមងគលកនុង្រគួ រ និងសងគម។ ្របករេនះ ពុំែមនបនមកេ យ
ឯកឯងេនះេទ ប៉ុែន្ត បនមកពី ករលះបង់ខិតខំ្របងឹែ្របងែស្វងយល់ និងអនុវត្តជ្របច។ំ េដីមបសីេ្រមច
បននូវេគលេ ដ៏ពិសិដ្ឋេនះ ខញុ ំេជឿរជក់ថឥ ្ល មក៏បនយកចិត្តទុក ក់យ៉ងខ្ល ងំេទេលីេសដ្ឋកចិច 
េ យបនែណនឱំយយក រ រមូី ម៉ំត់ជគំរូកនុងករែណនផំ្ដល់ជអនុ សន ៍ និង្របតិបត្តិេ យ
ផទ ល់ផងែដរ។ េនះេហយី ជករពិតៃនវតថុបំណងដ៏ធំសេមបមី ែដលសងគមកំពុងែតជួប្របទះនេពល
បចចុបបននទកទ់ងនឹងករអន់ថយែផនកេសដ្ឋកិចច និងករ្រប្រពឹត្តិបទេលមីសេសដ្ឋកិចច េនកនុងសងគមជតិេយី
ង។ ភពទនំក់ទំនងស្អតិរមួតេសដ្ឋកិចច ជមួយនងឹគុណធម៌ជេរឿងចបំច់បំផុត។ ដូេចនះ ចបំច់គំនតិ 
និង រមមណ៍ទងំពីរេនះ ្រតូវែត្រជះ ្អ ត និងមនតម្ល ភពេនកនុងបញ្ហ េនះជនិចច េហយីក៏្រតូវែតយកចិត្ត
ទុក ក់ ្ត ប់ពកយសំដីករទូនម នទងំ យ របស់ឥ ្ល មេនកនុងកមមវតថុេនះែដរ ពីេ្រពះឥ ្ល ម េនកនុង
េរឿងេសដ្ឋកិចចេនះ មនគំនិតជេ្រចីនែដលបនបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពជក់ែស្តង និងបនបញជ ក់នូវបទ
ពិេ ធន៍ទងំ យេលីករណីថ “េសដ្ឋកិចចេនះេហយីជ្របភពៃនករធនជូននូវសុភមងគលរបស់បុគគល 

្រគួ រ សហគមន៍ និងសងគមរបស់ផងខ្លួន នងិជក ្ត សេ្រមចបននូវសុវតថិភពកររស់េនកនុងសងគមផង
ែដរ” ។ 
 ្រស័យេហតុេនះ គបបេីយងីទងំអស់គន យកេទពិចរ  និងជួយផ ព្វផយយបែនថមេទៀតនូវ
្រទឹស្ដីេសដ្ឋកិចច ែដលមនអតថន័យរបស់ បន្រគបដណ្ដ ប់កនុងជីវតិរបស់េយងីទងំមូល កនុងេគលបំណង
នមំកនូវសុខដុមរមន េន្រគួ រ សហគម នងិសងគមជតិេយងី។ 
 

គណៈអធិបតី និង អងគពធិីទងំមូល!  
 ខញុ ំគិតថ សន ក៏ដូច សន ែដរ ពិតមិន ចកត់ផ្ដ ច់ពីសងគមបនេទ។ សន
ជករ្រគប់្រគង រមមណ៍នងិជំេនឿ រឯីសងគមគឺជ      ករ្រគប់្រគងជីវតិនិងកររស់េន។ េហតុេនះ្រតឹមែត
ធម៌ ថ៌ សន េទះបីល្អឥតេខច ះយ៉ង ក៏េ យ ក៏េនែតមិនទន់្រគប់្រគន់ែដរ ្របសិនេបីមនុស
ែដលដឹកនសំងគមេនះគម នលកខណសមបត្តិ្រគប់្រគន់េទេនះ។ 

ពិត ស់ សនបនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ កនុងកិចចអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគមេ យ រ
សនរមួចំែណកកនុងករក ងសងគមជតិមួយ្របកបេ យសីលធម៌ និង ចរយិធម៌ល្អ។ េដីមបឱីយមន

ករអភិវឌ សងគមកិចច េសដ្ឋកិចច ្របកបេ យសមធម៌ និងមនចីរភព ទមទរឱយមនករអភិវឌ ែផនកអប់រ ំ
សីលធម៌ និងចរយិធម៌ែដលជវបបធម៌របស់ សន។ សនក៏ជ្របភពស្រមប់ករបណ្តុ ះនូវបញញ
ញណ ឬជថន លបណ្តុ ះនូវមូលធនបញញ  និង ជថន លស្រមប់បណ្តុ ះ្រគបពូ់ជបញញវន្តស្រមប់ករអភិវឌ
ជតិ កនុង្រគប់វសិ័យ ្របកបេ យនិរន្តរភព េ យបនជួយេធ្វីឱយមនករចូលរមួរបស់្របជពលរដ្ឋ កនុង
កិចចអភិវឌ ន ៍ រមួចំែណកេធ្វីឱយមនគណេនយយភព តម្ល ភព ភពជមច ស់ កនុងកិចចអភិវឌ ន៍ នងិរមួ
ចំែណកកនុងករពេន្ល នភពរុងេរឿង ព្រងឹងគុណធម៌ និង កិតយនុភពជតិ។ ជករពិត ស់ សងគមែដល
ល្អ គឺ សងគមែដលមនសមជិកេចះជយួយក រគន  ពិេសសកនុង្រគ្រកនិងលំបក គឺសមជិក ជមនុស
ែដលពុំែមនគិតែតពី្របេយជន៍ផទ ល់ខ្លួន រកេសចក្ដីល្អស្រមប់ ខ្លួនឯង ឬ ម នយិម េ យេបះបង់េចល 
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ឱយអនកែដលេនជុំវញិខ្លួន ឋតិកនុងករខ្វះខត ករភិតភ័យ ឬបតប់ង់េសចក្ដីសុខេនះេទ េពលគឺជសងគម
ែដលមនសមជិករបស់ខ្លួនជអនកខិតខ្ំរបឹងែ្របងរកេសចក្ដីសុខស្រមប់ខ្លួនផង និងស្រមប់អនកដៃទ
ែដលរស់េនជុំវញិខ្លួនផង ពីេ្រពះេបីពុំេនះេ តេទ េសចក្ដីសុខរបស់ខ្លួនកពុ៏ំ ចឋតិេឋរេនយូរអែង្វង
េឡយី។ មនុស មន ក់ៗ មិន ចេជៀសផុតពីករខតបង់បនេទ ្របសិនេបីមិនបន្រប្រស័យ រមួរស់ទំនក់
ទំនងគន េទវញិេទមកេលីេសចក្ដីល្អ េ យករអត់ធមត់េទេនះ ពីេ្រពះមន ក់ៗសុទធែតមនតួនទីករពរ
សចចធម៌ េសចក្ដីសុខ និងេសចក្ដីល្អេនកនុងសហគមន៍ខ្លួន។ ដូេចនះមនុស មន ក់ៗ ត្រមូវឲយ្របឆងំតទល់ 
បេណ្ដ ញ និងលុបបំបត់ អេំពី ្រកក់ ម្រគប់រូបភពែដល ចេធ្វីបន។ 

ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកនដំ៏សចចៈ ្រតឹម្រតូវ និង្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្ដចអគគ
ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន បន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណជបន្តបនទ ប់ េដមីបជី្រមុញឱយ
មន្របសិទធផលករអនុវត្តេគលករណ៍សុខដុមកនុងសងគមជតិ រហូត្របេទសជតិទងំមូលទទួលបននូវ 
កររស់ នមនជីវតិ បនទ ប់ពី្រតូវកប់សម្ល ប់ សន្តិភពេពញេលញ បនទ ប់ពសី្រងគ ម ុ ៃំរ ៉ភពសុខដុមន
បនទ ប់ព្ីរតូវសថិតកនុងភពតក់ស្លុតនិងភយ័រនធត ់សិទធនិិងេសរភីព បនទ ប់ពី្រតូវជះិជន់នងិគបសងកត ់ភពល្អូន
ល្អិន និងកក់េក្ដ កនុង្រគួ រេកីតមនបនទ ប់ពីអំេពីហងិ និងពធ ជវីភព្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេលីកកមពស់ 
ធម៌ ថ៌ សន្រតូវបនេលីកតេមកីង ្រគប់វសិ័យកំពុងេបះពួយរកីចេ្រមីន េឆព ះេទកន់សងគមេជឿនេលឿន
និងវឌ នភព។ 

 
គណៈអធិបតី និង អងគពធិីទងំមូល ជទីេម្រតី !  

ទក់ទងនឹង្របធនបទ “ឥ ្ល ម និងេសដ្ឋកិចច” ខញុ ំសូមចូលរមួចំែណកកនុងករែចករែំលកនូវទស នទន 
ែដលខញុ ំសូមផ្តល់អនុ សន៍ដូចតេទ៖  

១.ស្រមប់សហគមន៍ឥ ្ល មេនកមពុជ េសដ្ឋកិចច មនខ្លឹម រយ៉ង្រជលេ្រជកនុង គមពីរ ល់គួរ
នុលករមី ែដលជមរតកពីពយករមី ម៉ំត់ នងិ្របវត្តិ ្រស្តឥ ្ល ម ជមូល ្ឋ ន្រគឹះៃនេគលករណ៍

របស់ខ្លួន ែដលបនយកចិត្តទុក ក់ ផ្ដល់កិត្តិយយ និងកិតយនុភពចំេពះមនុស ជត ិែដលេចះយក  និង
ជួយគន ។ 

២.គណៈដកឹនជំន់ខពស់ៃន សនឥ ្ល មកមពុជ និងគណៈអុីមុ ំ្ំរគប់លំ ប់ថន ក់ គបបបីងក     
លកខណៈទងំ យ ស្រមប់ សនិកឥ ្ល មកមពុជ េលីករអនុវត្ត មឱ ទ សនឥ ្ល ម ទក់ទងនឹង
ករេគរពសិទធិ តួនទី នងិេសចក្ដីៃថ្លថនូរ រ ងគន នឹងគន េ យ ក់េចញនូវលិខិត ន ម ជេសចក្ដីែណន ំ
បទបបញញត្តិែដលពក់ព័នធនឹងេសដ្ឋកិចចជមួយបងប្អូន្របុស្រសី ជមួយកូនេច នងិអនកភូមិផងរបងជមួយ។ 
អនុេ ម មឱ ទរបស់ សនឥ ្ល ម េ យផ រភជ ប់នឹងចបប់ និងលខិិតបទ ្ឋ ននន ជធរមន
របស់ជតិ និងអន្តរជតិ ្រពមជមួយនងឹេនះ ក៏្រតូវមនករចត់ ងំកមមវធីិនន ទក់ទងនឹងេសដ្ឋកិចច
ឥ ្ល ម ពិេសស្រតូវឱយមនជេរឿយៗេនកនុងខ្លឹម រៃនធមមេទសនរបស់ គមិនេនេវទិកនន ដូចជេវទិក
េនកនុងករជួបជុំថ្វ យបងគំៃថងសុ្រកជេដីម េធ្វីយ៉ង ឱយ្រជួត្រជបដល់សហគមន៍ ឱយបនអនុវត្ត នងិបន
យល់ពីេសដ្ឋកិចច។  

៣. ខញុ ំសូមេសនីឱយមនករេលីកកមពស់ែថមេទៀត េលីករផ ព្វផ យ និងករផ្តល់ករអប់របំែនថម ដល់
យុវជនឥ ្ល ម ពិេសសេលីសីលធម៌រស់េនេដីមបឱីយ្រសបនឹងេសចក្ដីទុកចតិ្ត និងជទីសងឃមឹបំផុតរបស់
ម បិ  ពយបល ។  
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៤.ចំេពះជ័យ ភ ី ករ-ីករអីះ ហ្វសី- ហ្វេីហ ះ ែដលបនជប់ជេ្រមីសេទចូលរមួសូ្រតេន
េលីឆកអន្តរជតិ សូមចងចកំនុងចិត្តជនិចចថ៖ ប្អូនៗជតំ ងឱយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជមុខមត់
របស់្របេទសជតិ ដូេចនះសូមរក ឱយបននូវេសចក្តីៃថ្លថនូររបស់្របេទសជតិ េធ្វីទំនក់ទំនងល្អជមយួ
្របេទសមច ស់ផទះ និង ករ-ីករអីះ របស់្របេទសនន ែដលបនចូលរមួ េដីមបជី្របេយជន៍ដល់សហគមន៍ 
និងសងគមជតិ។ 

ជថមីម្តងេទៀត ខញុ ំសូមសែម្តងនូវេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនមកចូលរមួកនុងកមមវធិបីទិៃន
ពិធីសូ្រត នឆន េំនះ និង សូម្របសិទធិពរជូនឯកឧត្តម េ កជំទវ អនកឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី អនកនង
កញញ  ថន ក់ដកឹន ំ្រគប់ថន ក ់ករ-ីករអីះ បងប្អូន សនកិឥ ្ល ម ្រពមទងំអងគពធិទីងំមូល សូម្របកបេ យ
េសចក្តីសុខ សុភមងគល នងិសេ្រមចបននូវជ័យជំនះ្រគប់ភរកិចច។ និងសូមឲយបរមីៃនពិធីសូ្រតគមពីរ ល់
គួរ នុលករមីេ្រកម្របធនបទ “ឥ ្ល ម និងេសដ្ឋកិចច” នឆន េំនះ បននមំកនមំកនូវែផ្លផក  កនុងកចិច
ករពរ ែថរក  អភិរក  និងអភិវឌ នូវវបបធម៌េនះ ជមួយនឹងេធ្វីករសិក ្រ វ្រជវបន្ដ ្របេយជន៍ ែដល
ជចំេណះដងឹកនុងករអភិរក  ផ ព្វផ យ បន្ដគ្ំរទ និង្របតិបត្តិ មវបបធម៌ដ៏ល្អរបស់ឥ ្ល មផងែដរ។ 

ខញុ ំសូម្របកសបិទពិធីសូ្រត ល់គួរ នេលីកទី២៩ និង្របឡងចមំត់េលីកទី៣្រតឹមេពលេនះ។ 
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៩. ទិ ជតិអំ ន 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ  

និងអធិករកិចច 
កនងុទិ ជតិអំ ន 

វទិយ ថ នបេចចកវទិយកមពុជ ៃថងទី ១១ ែខ មីន ឆន  ំ២០២០ 

3 
សូម្រកប ថ្វ យបងគ្ំរពះេថ នុេថរៈ្រគប់្រពះអងគជទសីកក រៈ 
- ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ ហង់ជួន រ ៉ុន រដ្ឋម្រន្ត្ីរកសួងអប់រ ំយុវជន នងិកី  
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ ថន ក់ដឹកនំ ថ ប័នជត ិនងិអន្តរជត ិ
- ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសីេភញ វកតិ្តយិសជត ិអន្តរជត ិ
- ប្អូនៗ នសិ តិ សិស នុសិស  និងយុវជនទងំអស់ 

ៃថងេនះ កនុងនមតំ ង សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ និងកនុងនមនងខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំពិតជមនេសចក្តីេ មនស រកី យជអេនក េ យបនចូល

រមួជអធិបត ីកនុងទិ ជតអិំ ន ១១ មីន ២០២០ នៃថងេនះ។ ទិ េនះ្រតវូបន ជរ ្ឋ ភិបល ្របរព្វ
េឡងីចំៃថងខួបកំេណីតរបស់សេម្តច្រពះសងឃ ជ ជួន ត េដីមបេីគរពដឹងគុណ ចំេពះវរីភពរបស់ស
េម្តច្រពះសងឃ ជ ែដលបនខិតខំតសូ៊កនុងករចង្រកង ករពរ និងែថររក អក ្រស្តែខមរឱយបនគង់វង  
និងេដីមបេីលីកកមពស់វបបធម៌ ៃនករ នរបស់ជតិ។ 

ខញុ ំសូមសំែដងករេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី  ថ បន័ពក់ព័នធ 
និងៃដគូអភិវឌ នន ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របងយកអស់កម្ល ងំកយ និង្របជញ រមួគន ្របរពធទិ ជតិ
អំ ន ជេរៀង ល់ឆន  ំ្របកបេ យភពអធិកអធម រមួជមួយ្របធនបទកន់ែតមនភពទក់ទញ និង
ខ្លឹម រកន់ែតល្អ សំេ េលីកសទួយដល់វបបធម៌ អក រ ្រស្ត និងអរយិធម៌ែខមរ ្របកបេ យទំនួលខុស្រតូវ
ខពស់។ 

្រពឹត្តិករណ៍េនះេធ្វីេឡងីចំេពលែដលសភពករណ៍នេយបយ េសដ្ឋកិចច នងិបេចចកវទិយេនេលី
ពិភពេ កកំពុងមនភពសមុ្រគ ម ញ ពិបក យតៃម្ល នងិពយករណ៍បំផុត។ កមពុជ្រតូវករបេងកីនភព
្របកួត្របែជងេលី្រគប់វសិ័យ និងេធ្វីពពិិធកមមេសដ្ឋកិចច កនុងេសដ្ឋកិចចឌីជថីល។ េ យេហតុេនះ ្របេទស
េយងីពិតជ្រតូវករធនធនមនុស ែដលមនចំេណះដឹងទងំកនុង្រទឹស្តី និងករអនុវត្តរមួផ ទំងំករ្រ វ
្រជវ និងន នុវត្តន៍។ 

ជករេឆ្លីយតប ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមន្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ជេសនធិករបន
បេងកីតទស នវស័ិយែវងឆង យ និងែផនករចបស់ ស់ ្របកបេ យឆនទៈដ៏មុត្រសួច កនុងករជំរុញនិងេលីក
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កមពស់គុណភពអប់រ ំនិងបេងកីនសមតថភពយល់ដឹងដល់្របជពលរដ្ឋទូទងំ្របេទស។ េដីមបសីេ្រមចេជគ
ជ័យខងេលី ករ នេសៀវេភ ទស នវដ្តី និងឯក រននពិតជេដីរតួនទីយ៉ងសំខន់ និងជមូល ្ឋ ន
្រគឹះស្រមប់បេងកីនចំេណះដឹងេដីមបជី្រមុញករអភិវឌ ្រគប់វស័ិយស្រមប់បុគគល ្រគួ រ និងសងគមជត។ិ  

ខញុ ំពិតជេពញចិត្តេ យកត់សមគ ល់េឃញីថ៖ ្របធនបទ “ករ នបណ្តុ ះបញញ  ករ្រ វ្រជវ និង
ន នុវត្តន៍” ស្រមប់ទិ ជតិអំ នឆន  ំ២០២០ េនះពិតជមនខ្លឹម រល្អ និងទក់ទញ េ យ រ
្រសបេទនឹងេគលនេយបយ ៃនករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលមន
បំណងេលីកកមពស់ករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍។ ម៉យងេទៀត្របធនបទេនះ សម្រសបនឹងសក្ត នុពល
របស់កមពុជ ែដលជ្របេទសមួយ ្របកបេ យជវភពកនុងករក្ត ប់យកនូវក នុវត្តភព ពីបដិវត្តន៍
ឧស ហកមមទី៤ និងេសដ្ឋកិចចឌីជថីលែដលកំពុងរកីចំេរនី និងមនអំេ យផលែផនក្របជ ្រស្ត ែដល
្របជជនភគេ្រចីនជយុវជន េហយីកំពុង្រតូវករេស អប់រកំ្រមិតខពស់ និងងយទទួលយកនូវបេចចកវទិយ
ឌីជីថល បនយ៉ងឆប់រហ័ស។ ជមយួគន េនះ ករេកីនេឡងីយ៉ងឆប់រហ័ស ៃនករេ្របី្របស់ទូរសពទៃដ 
និងឧបករណ៍ៃវឆ្ល តនន ក៏ដូចជកររកីចេ្រមីនយ៉ងឆប់រហ័ស ៃនបេចចកវទិយ និងឥទធិពល ៃនឌីជីថលភ
វូបនីយកមម អំ នរងឹរតឹែតជ កិចចករចបំច់ និងជ្របច ំ េដមីបឱីយ្របជជនកមពុជ្រគប់រូប ចេដីរទន់
ករវវិត្តន៍ របស់ពិភពេ ក ទងំនេពលបចចុបបនន និងអនគត។ ដូេចនះករព្រងឹងសមតថភព និងអកខរកមម    
ឌីជីថល ដល់សិស  និស តិ និងយុវជន េដីមបទីញ្របេយជន៍ពីេសដ្ឋកិចចឌីជថីល្រតូវែតទទួលបន          
ករយកចិត្តទុក ក់ និងជំរុញ។  

ម៉យងវញិេទៀត េ យ រវឌ នភពៃនបេចចកវទិយឌជីីថលមនសនទុះេលឿន ដូេចនះករអប់រ ំករបណ្តុ ះ
ប ្ត ល នងិករប្រញជ បករយល់ដឹង អំពីបេចចកវទិយឌីជីថលឱយបនឆប់ និងមន្របសិទធភពពិតជ
ត្រមូវករចបំច់េដីមបេីធ្វីឱយយុវជនេយងីជំនន់េ្រកយមនលទធភព្រគប់្រគន់កនុងករទញយក្របេយជន៍ 
ពីបេចចកវទិយថមីៗ នងិទផី រឌីជីថល។ បែនថមពីេនះ េយងីក៏្រតូវពិនិតយេឡងីវញិនូវករគ្ំរទ និងត្រមង់ទសិ 
េនក្រមិតឧត្តមសិក េឆព ះេទរកករ្រ វ្រជវ និងន នុវត្តន៍ េដីមបពី្រងឹងសមតថភព និងជំនញេន       
កមពុជឱយសម្រសបេទនឹងបរបិទថមីៃនករអភិវឌ  ជពិេសសករព្រងឹងសហ្រគិនភពកនុងករេរៀបចំម៉ូែដល
ធុរកិចចថមីៗ។ 

ជករេឆ្លីយតបនឹងបរបិទដរ៏ស់រេវកីដូចេរៀប ប់ខងេលី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលមនសេម្តច
េតេជ ហ៊ុន ែសន ជ្របមុខបន ក់េចញជេគលនេយបយ និងទិសេ ៃនេសដ្ឋកិចចឌីជីថល          
កមពុជ។ សេម្តចេតេជផទ ល់ក៏បនយកចិត្តទុក ក់កនុងវស័ិយអប់រ ំនិងជ្រមុញករ នយ៉ងខ្ល ងំក្ល ផងែដរ។ 
ជក់ែស្តងសេម្តចបនផ្តួចេផ្តីមឱយមនប ្ណ ល័យ និងបនឧបតថមភករេបះពុមពេសៀវេភ ដូចជ េសៀវេភ
្រកុមង៉ុយ និងេសៀវេភ បណ្ឌិ ត អ៊ូ ចុង ជេដីម។  

 
អងគពធិទីងំមូល ជទេីម្រត ី!  

េនេពលែដល្របជពលរដ្ឋ ជពិេសសយុវជនជំនន់ថមីេនះកពុំងជក់ចតិ្តនងឹទូរស័ពទៃដទំេនីបនិងៃវ
ឆ្ល ត( ម តហ្វូន) េ យេ្របីប ្ត ញសងគម ្ត បច់េ្រមៀង េមីលព័ត៌មនអន ញ ជែជកកំ ន្ត និងទិញ
ទំនិញអន ញ ។ល។ និង។ល។ ពួកេគេ្រចីនែតេភ្លចខ្លួន និងមិនសូវយកចិត្តទុក កដ់ល់ករ ន
េសៀវេភេឡយី។ 
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េតីេហតុអ្វីបនជអំ នមន រៈសំខន់? 
េសៀវេភេទះជែផនករងឹ ( ដកូព ី hard copy) ក្ត ីជែផនកទន់(សហ្វកូពី soft copy) ក្តីគជឺ

ឃ្ល ងំមួយែដល ចផទុក នងិរក ព័ត៌មន ្របវត្ត ិេរឿង ៉ វ ករកំ ន្ត ្រទឹស្ត ីគំនតិ ករអនុវត្ត បទពិេ ធន៍ 
និង រមមណ៍្រគប់ែបបយ៉ងបនយ៉ងល្អ្របេសីរ។ ដូេចនះ េទះជយ៉ង ក្តី កនុង្របវត្តិ ្រស្តដ៏យូរលង់ៃន
មនុស ជត ិករ នេនែតមនជេរៀងរហូត េ្រពះករ នគឺជ្របភពដ៏ចំបងៃនករកំ ន្ត និងចំេណះដឹង។ 

ករ នទក់ទងផទ ល់នឹងអកខរកមម។ េប្ីរបជពលរដ្ឋេយងីមនអកខរកមម េហយីែបរជមិន ន េនះ
ពិតជគួរឱយ ្ត យ ស់។ អនក នេ្រចីន ចយល់ដឹងេ្រចីន នងិ ចរកករងរេធ្វបីនល្អែដរ។ ករ ន
ជួយបណ្តុ ះ និងអភិវឌ ចតិ្តគំនិត េ្រពះគំនិតដូចជ ច់ដុំអញច ឹង។ ខួរកបល ឬគំនិត្រតូវករលំ ត់ និង
េ្របី្របស់។ េបីេយងី នេ្រចីន េនះខួរកបល និងគំនិតេយងីនឹងេធ្វីករ និងមនភពរសួរេវកី រមួមន       
ករចងច ំករវភិគ និងករែវកែញករកខុស្រតូវបនល្អ។ េនេពល ន េយងីនឹងយល់ដឹងនូវចំេណះដងឹ 
និងព័ត៌មនថមីៗ រមួមន៖ ករកំ ន្ត បេចចកវទិយថមីៗ បេចចកេទស េគលនេយបយ វបបធម៌ ករអប់រ ំកី
សុខភិបល នេយបយពិភពេ ក ននិន ករៃនេសដ្ឋកិចច ករគំ មកំែហងៃនេ្រគះមហន្ត យ ករ្របថុយ
្របថនៃនសភពករណ៍អសន្តិសុខេផ ងៗ។ល។ នងិ។ល។ 

ម៉យងេទៀត ករ ននមំកនូវរបកគំេឃញីថមីៗ។ េសៀវេភ ទស នវដ្តី និងឯក រ្រ វ្រជវ         
េផ ងៗគឺជឧបករណ៍សិក  ែដលែតងែតបងកប់អតថនយ័ ករយល់ដឹង និងពត៌័មនថមីៗ ែដលត្រមូវឱយមន
លទធភព ន និងយល់។  

មនសុភសិតមួយេពលថ “ ្ល បប៉កមនឥទធិពលមុត និងខ្ល ងំជងែផ្ល វេទេទៀត” េ្រពះ
្ល បប៉ក ែដលតំ ងឱយទស នវសិ័យ នេយបយ យុទធ ្រស្ត និងគំនិតែដល ក់ែតង មរយៈ ្ល ប

ប៉កមនកម្ល ងំរហូត ចេធ្វីឱយមនេជគជ័យ មនករផ្ល ស់ប្តូររបបនេយបយ ផ្ល ស់ប្តូរេជគ សន
មនុស  និង្របេទសជតិបន។  

េនៃថងេនះ ខញុ ំមនករចប់ រមមណ៍ និងេពញចិត្តចំេពះបឋកថរបស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិ តសភចរយ
រដ្ឋម្រន្តី ស្ដីពី “ភ និងអក រសិលបែ៍ខមរសម័យមុនអងគរ និងសម័យអងគរ” នងិកិចចពិភក េលី្របធនបទ 
“តួនទីទស នវដ្តីកមពុជសុរយិ កនុងករេលីកកមពស់អក រសិលបែ៍ខមរ” និង“តួនទីអក រសិលបក៍នុងសងគម និង
ករែតងនិពនធកនុងសម័យឌីជីថល” ។ ខញុរំពំឹងថ អនកចូលរមួេនទីេនះ កដូ៏ចជអនក ម នករផ យបន្ត
ផទ ល់េនេលីេគហទំព័រផ្លូវករ្រកសួងនឹងទទួលបននូវករយល់ដឹង និង្រជួត្រជបបែនថមអពំីអរយិធម៌ែខមរ។ 

ដូេចនះេដីមបេីលីកទឹកចិត្ត្របជពលរដ្ឋឱយងកមក នេសៀវេភ និង នអតថបទេផ ងៗវញិ  ពិតជ
ករងរ្របឈមមួយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ជពិេសស្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ។ ្របករេនះ ្រកសួង
អប់រ ំយុវជន និងកី ្រតូវមនឆនទៈមុត្រសួច និងទស នៈវសិ័យែវងឆង យ កនុងករបន្ដជំរុញ និងេលីកកមពស់
តួនទីអំ នកនុងវស័ិយអប់រ ំ ្រពមទងំព្រងីកវ ិ លភពឱយបនទូលំទូ យេនទូទងំ្របេទស កនុង
េគលេ បេងកីនសនទុះ ៃនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចច-សងគម និងេលីកកមពស់ករអភិវឌ វទិយ ្រស្ត និងបេចចកវទិយ
មរយៈករបេងកីន្របសិទធភព និងគុណភពៃនករ្រ វ្រជវ និងអភិវឌ ែដលជកិចចករសនូល។  េលីសពី

េនះេទេទៀត េដីមបបីេងកីនអំ ន ចបំច់្រតូវែតមនអតថបទ េសៀវេភ និងមេធយបយ   េផ ងៗេទៀតែដល
ទក់ទញ នងិមនខ្លឹម រ។ ដូេចនះ ករេលកីទឹកចិត្តអនកនពិនធ និងអនកេបះពុមពផ យក៏ជែផនកមួយ ៃន   
ករជ្រមុញករ នែដរ។ 
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េឆ្ល តឱកសដ៏្របៃពៃថ្លថ្ល េនះ ខញុ ំសូមអពំវនវដល់្រគប់អនកពកព់ន័ធ ៃដគូអភិវឌ  និងសបបុរសជន
ទងំអស់សូមបន្តចូលរមួសហករ និងគ្ំរទ ដល់ករ្របរពធទិ ជតិអំ ន េ យបេងកីតឱយមនកមមវធិី
កន់ែតសមបូរែបប ្របកបេ យគុណភព និង្របសិទធភព ជបន្តេទៀត េដីមបទីក់ទញ និងបេងកីនករចប់
រមមណ៍របស់ជនកមពុជ្រគប់រូបចំេពះអំ ន បេងកតីទម្ល ប់ ន និងបេងកីនករែតងនិពនធ។ 

កនុង ម រតីេនះ ករេសចក្តីបែនថមេទេលីករអំពវនវ ែដលនងខញុ ំបនេលីកេឡងីនឆន កំន្លងមក ខញុ ំ
សូមេសនី៖  

ទី១. ្របជពលរដ្ឋ ម្រន្តី ជករ បុគគលកិ សិស  នសិ តិ ្រតូវចូលរមួ ន នងិសិក ្រ វ្រជវ ម
្រគប់លទធភព េន មប ្ណ ល័យែដលមន្រ ប់ដូចជ ប ្ណ ល័យជតិ េនជិតស ្ឋ គរឡរឺ ៉ូយ៉ល់     
ប ្ណ ល័យ សេម្តចហុ៊ន ែសន េនជប់សកលវទិយល័យភូមិនទភនំេពញ និងេន ថ ប័នេផ ងេទៀត។ 

ទី២. ្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ្រតវូបេងកីតកមមវធិីននែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះស្រមប់
សិស នុសិស  និងយុវជន ចមនលទធភពបន្តករសិក េទក្រមិតសិក បន្តេទៀត ដូចជកមមវធិីអំ ន
ដំបូងេនបឋមសិក  កមមវធិីកុមរេរៀន កុមរេចះ បេ្រងៀនអកខរកមមេន មេ ងច្រក សហ្រគស ពនធនគរ
។ល។ និងបន្តបេងកីតមតកិអប់រ ំស្រមប់អំ ន មែបបឌីជថីលបែនថមេទៀត េដីមបផី ព្វផ យ និងែចក
រែំលក ម្របព័នធផ ព្វផ យ ឬេម ផ្លូវករ ម្រគប់រូបភព។ 

ទី៣. ្រគឹះ ថ នសិក  មជឈមណ្ឌ លសិក  ទីវត្ត មទងំអស់្រតូវខិតខំឱយអស់លទធភព បេងកីត     
ប ្ណ ល័យ ឬ្រជងុអំ ន េដីមបឱីយសិស  និស តិ មណសិស  មណនិស តិ ចទទួលបន និង
្រជួត្រជប អពំីកមមវធិីពកព់័នធអំ ន និងែស្វងរក្របភពស្រមប់អំ ន កន់ែតសមបូរែបប នងិមន    
ភពបត់ែបន េឆ្លីយតបនឹងត្រមូវករអនក ន។  

ទី៤. ្រកសងួ ថ ប័ននន្រតូវេរៀបចំឱយមនប ្ណ ល័យ ឬមជឈមណ្ឌ លរក ឯក រ េទះជ         
ប ្ណ ល័យធមម  ឬប ្ណ ល័យឌីជីថលក្តី។ 

ទី៥. េចៗ កមួយៗជសិស  និស តិ ម្រគឹះ ថ នសិក ធរណៈ និងឯកជន ្រកុមយុវជនទងំ
អស់្រតូវចូលរមួឱយកន់ែតសកមមកនុងអំ ន។ ចំែណក បងប្អូនជនរមួជតិែដលជម បិ  ឬអនក
ពយបល ក៏សូមជួយជំរុញ និងបងកលកខណៈកន់ែតេ្រចីនដល់បងប្អូន កូនេចឱយចូលរមួ ន។  

ទី៦. ម បិ  អនក ពយបលគួរៃលលកចំ យេនកនុង្រគួ រ ស្រមប់ករទិញសមភ រ
សិក  និងេសៀវេភ នជូនកូនៗជទី្រស ញ់ជអំេ យ។ េនះចត់ទុកជករវនិិេយគមួយ ដស៏ំខន់
ស្រមប់បេងកីនចំេណះដឹង និងេដីមបអីនគតដ៏្រតចះ្រតចង់របស់ពួកេគ។ 

ជថមីម្តងេទៀត ខញុ ំ្រពះករុ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជជទីបំផុត និងសូមជូនពរ 
ចំេពះថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន នងិកី ្រគប់លំ ប់ថន ក់ េភញ វកិត្តិយស ជតិ អន្តរជតិ 
សមជិក សមជិកៃនអងគពិធីទងំមូលសូមទទួលបននូវពុទធពរទងំ ៤ ្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ          
ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី៕ 

សូមឱយ ម រតីទិ ជតិអំ ន ១១មនីសថិតេនជអមតៈ នងិជ្របេយជន៍ចំេពះ្របជជនកមពុជ
្រគប់រូប។ 

េយងី្រតូវចូលរមួទងំអស់គន  េដីមបរីមួចំែណកអភរិក អក រ ្រស្តជតិ នងិរក មរតកវបបធម៌ 
អរយិធម៌ជតិ ឱយសថិតេនគង់វង យូរអែង្វង។ 
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១០. ពិធីបិទសននិបតឆន ២ំ០១៩- ២០២០ របសរ់ដ្ឋបលេខត្ត ្វ យេរៀង 
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  

រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 
ែថ្លងកនងុពធិីបិទសននបិតបូកសរបុលទធផលករងរ្របចឆំន ២ំ០១៩ និងេលើកទិស

េ ករងរឆន ២ំ០២០ 
របសរ់ដ្ឋបលេខត្ត ្វ យេរៀង 

ៃថង្រពហបតិ៍ ៤ េ ច ែខផលគុន  ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ 
េខត្ត ្វ យេរៀង ៃថងទី១២ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ 

3 
–ឯកឧត្តម េ កជំទវ គណៈអធិបត ី
–ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយស សមជិក សមជិក ៃនអងគសននិបត ជទី
េម្រតី! 

ខញុ ំពិតជមនេសចក្តីេ មនស រកី យយ៉ងៃ្រកែលង េ យបនចូលរមួជអធិបតី កនុងពិធីបិទ        
សននិបតបូកសរុបលទធផលករងរ ្របចឆំន ២ំ០១៩ និងទិសេ ករងរឆន ២ំ០២០ របស់រដ្ឋបល
េខត្ត ្វ យេរៀង និង្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន េខត្ត ្វ យេរៀង ែដលបន្រប្រពឹត្តេទ្រសប
មរេបៀប រៈ និងកមមវធីិែដលបនេ្រគងទុក។  
អងគសននិបត យតៃម្លអំពីសមិទធផល ននែដលរដ្ឋបលេខត្ត និង្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះ

មូល ្ឋ នេខត្តសេ្រមចបន កនុងឆន ២ំ០១៩ កន្លងេទ បញ្ហ ្របឈមែដលេសសសល់ ក នុវត្តភព េដីមបី
េលីកទិសេ ករងរ ស្រមប់ឆន ២ំ០២០ែដលជឆន ទីំ២ ៃនករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កល
ទី៤របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ 

កនុងឱកសដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ 
និង យតៃម្លខពស់ចំេពះកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក្រសី អស់េ ក ែដលជថន ក់
ដឹកនៃំនរដ្ឋបល្រគប់ថន ក់ និង្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំមនសមតថកិចច
ទងំអស់ ែដលបនរមួគន បំេពញតួនទី ភរកិចច ្របកបេ យករទទួលខុស្រតូវ សេ្រមចបននូវសមិទធផល 
េលី្រគប់វសិ័យ ែថរក សុខសន្តិភព សថិរភពនេយបយ កររក សន្តិសុខ ស ្ត បធ់ន ប់ ធរណៈ 
េលីកកមពស់លទធិ្របជធិបេតយយ េសរពីហុបក  និងជំរុញករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម សំេ េលីកកមពស់
ជីវភពរស់េន និងបន្តកត់ បនថយភព្រកី្រករបស់្របជពលរដ្ឋ។ េលីសពីេនះេទេទៀត េយងីបនខិតខំ
្របឹងែ្របងរមួគន  កនុងករបងក រទប់ ក ត់ ្របកបេ យេជគជ័យនូវគេ្រមងែផនករេធ្វីរដ្ឋ្រប រ បុ៉នប៉ង 
ផ្តួលរលំំ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបីផ្ល ស់ប្តូ ររបបនេយបយេនកមពុជ េ្រកមឧបយកល ៃនែផនករវលិ        
្រតឡប់របស់្រកុមឧទទ មេ្រកចបប់មួយក្ត ប់តូច កលពីៃថងទី០៩ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៩ កន្លងេទេនះ 
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េហយីបន្តរក បនយ៉ងគត់មត់នូវសុខ សន្តិភព សថិរភព នេយបយ សថិរភពសងគម សន្តិសុខ             
ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងករអភិវឌ សងគមេលី្រគប់វស័ិយ។  

កនុងឆន ២ំ០១៩ កមពុជេនែតសេ្រមចបនកំេណីន េសដ្ឋកិចចខពស់កនុងរង្វង៧់,១% ជមួយករ្របមូល
ចំណូលថវកិជតិេកីនេឡីង េលីសគេ្រមងែផនករ ្របមណ១ ៦០០ នដុ ្ល រ េមរកិ េហយីអ្រ  
ៃនភព្រកី្រកបនសថិតកនុងអ្រ ្របមណ ១០%។ ករ ្ឋ នៃនកំែណទ្រមង់នន ្រតូវបនជំរុញអនុវត្ត
យ៉ងសកមម្រសប មយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤ េដីមបីបេងកីននូវ្របសិទធភពករងរ 
ស័ក្តិសិទធភពៃនករផ្តល់េស ធរណៈ ករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម និងករេលីកកមពស់ជីវភពរស់េន      
របស់្របជពលរដ្ឋឲយបនកន់ែត្របេសីរ េឡងីែថមេទៀត។  

េដីមបេី ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមែដលេនេសសសល់ និងេ យែផ្អកេលីទសិេ ករងរឆន ២ំ០២០ 
ទងំកិចចករ្រគប់្រគងរដ្ឋបល ករអភិវឌ េខត្ត នងិកិចចករ របស់្រកមុករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន កនុង
នម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រកសួងម ៃផទ និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមែណនកំិចចករសំខន់ៗែដល្រតូវ
រមួគន ខិតខំសេ្រមចឱយបនេនកនុងឆន ២ំ០២០ ដូចខងេ្រកម៖ 

១. ករព្រងឹងសន្តិភព និងសថរិភពនេយបយ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបនផ្តល់គុណតៃម្លខពស់បំផុតចេំពះករែថរក សុខសន្តិភព សថិរភពនេយបយ 
ករព្រងឹង និងព្រងីកដំេណីរករលទធិ្របជធិបេតយយេសរពីហុបក  ករេលីកសទួយសិទធិ េសរភីព្រគប់
ែបបយ៉ងរបស់្របជពលរដ្ឋ្រសប មរដ្ឋធមមនុញញ និងចបប់ជធរមន ែដលជមូល ្ឋ ន ៃនករអភិវឌ
្របេទសជតិ្របកបេ យចីរភព និងភពសុខដុមរមនកនុងសងគម។ េលីមូល ្ឋ នេនះ គណៈបញជ ករ
ឯកភព្រគប់ថន ក់្រតូវបេងកីនករ្រគប់្រគងសភពករណ៍ មមូល ្ឋ ន និង ក់េចញនូវវធិនករនន 
េដីមបីទប់ ក ត់ ល់សកមមភពែដលបងកអសន្តិសុខ ភពច ចលវកឹវរ ដល់សងគម ម្រគប់រូបភព និង
្រតូវរមួគន ទប់ ក ត់ ្របឆងំ ច់ខតនូវចលនឧទទ ម និងសកមមភពបដិវត្តព័ណ៌។ ទនទឹមេនះ ្រតូវរមួគន បងក រ 
ទប់ ក ត់ឲយបនទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធភពនូវសកមមភព ឬករផ ព្វផ យព័ត៌មនមិនពិត ករ
ញុះញង់អុច លប៉ុនប៉ងបងកឲយមនអំេពីហងិ  ភពច ចល វកឹវរ អសន្តិសុខកនុងសងគម េ យ្រតូវ
អប់រ ំ ែណន ំ និងបក្រ យបំភ្លឺជូនដល់្របជពលរដ្ឋឲយបនទន់េពលេវ  និងខិតខំបំផុសអប់រ្ំរបជ
ពលរដ្ឋឲយខិតខំេគរពចបប់ ចូលរមួករពរ ផល្របេយជន៍ ធរណៈ ផល្របេយជន៍សហគមន៍ និង
្រតូវេជៀស ងករចូលរួមកនុងសកមមភព ទងំ យ ែដលផទុយពីចបប់ ក៏ដូចសកមមភពែដលបះ៉ពល់
ដល់សន្តិសុខ សថិរភព និងស ្ត ប់ ធន ប់ ធរណៈ។ ទនទឹមេនះ ជញ ធរ្រគប់ថន ក់្រតូវ្រគប់្រគងេ ះ
្រ យជេម្ល ះ និងករទមទរត ៉ននេ យសន្តិវធិី ែផ្អកេលីេគលករណ៍ចបប់ និង្រតូវេជៀស ង ច់
ខតនូវអំេពីហងិ ម្រគប់រូបភព។ 

២. អំពីសន្តិសខុ ស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ សវុតថិភពសងគម  

ជញ ធរ និងកងកម្ល ងំមនសមតថកិចច្រគប់លំ ប់ថន ក់្រតូវបន្តែថរក ព្រងឹងសន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់ 
ធរណៈ សុវតថិភពសងគមឲយបនល្អ្របេសីរ េ យ្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលីវធិនករសំខន់ៗ ដូចខង

េ្រកម ៖  
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–បន្តជំរុញបំផុសចលន្របជជន ចូលរួមកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយ “ភូមិ ឃុំមន សុវតថិ
ភព” ឲយបនជប់ជ្របចេំន្រគប់មូល ្ឋ ន េដីមបីបងក រ ទប់ ក ត់ និងប្រងក បបទេលមីសនន េន ម
មូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន ដូចជសកមមភពលួច ឆក់ ប្លន់ បទេលមីសេ្រគឿងេញ នខុសចបប់ ែលបង សុីសងខុស
ចបប់ ករជួញដូរមនុស  និងសកមមភពេកមងទំេនីងជេដីម។ ្រតូវខិតខំព្រងឹងសមតថភព ជំនញវជិជ ជីវៈ
របស់នគរបល្រកុង ្រសុក ឃុំ សងក ត់ និងេលីកកមពស់ករ្រប្រស័យទក់ទងរ ង ជញ ធរ កម្ល ងំ
នគរបល និងកម្ល ងំមនសមតថកិចចនន ជមួយ្របជពលរដ្ឋ មរយៈករេលីកកមពស់្របសិទធភពកនុង
ករផ្តល់េស អត្តសញញ ណប័ណ្ណសញជ តែិខមរ េសៀវេភ្រគួ រ េសៀវេភ ន ក់េន និងលិខិត ន មនន ្រពម
ទងំករចុះជួយេ ះ្រ យករលំបកននរបស់្របជពលរដ្ឋេនេពលជួប េ្រគះធមមជត ិ ឬេ្រគះថន ក់
នន និងេនេពល្របជពលរដ្ឋជួបទុកខលំបកខ្វះខតកនុងជីវភព ពិេសសជន្រកី្រក ជនងយរងេ្រគះ 
សំេ ជំរុញេលីកទឹកចិត្ត្របជពលរដ្ឋឲយចូលរមួចលន េគលនេយបយ “ភូមិ ឃុមំនសុវតថិភព”។ 

–គណៈបញជ ករឯកភពរដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក ្រតូវព្រងឹងរេបៀបរបបករងរករ្របជុំឱយបន
ជ្របច  ំ ដឹកនសំ្រមបស្រមួលកម្ល ងំមនសមតថកិចចនន ម ន និង យតៃម្លសភពករណ៍     
សន្តិសុខកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន េដីមបេីរៀបចំែផនករសកមមភព និងវធិនករននឲយបនសម្រសប កនុង
ករព្រងឹងសន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ និងសុវតថិភពសងគមេន្រគប់មូល ្ឋ ន ទូទងំេខត្ត្របកប
េ យ្របសិទធភព។  

–្រតូវបន្តជំរុញយុទធនករ្របយុទធ្របឆងំេ្រគឿងេញ នខុសចបប់ ឲយកន់ែតសកមម្រពមៗគន  ទងំេន
ទី្រកុង និងជនបទ េ យ្របឹងែ្របងជំរុញករផ ព្វផ យអប់រែំណន ំដល់្របជពលរដ្ឋ្រគប់ មជឈ ្ឋ ន ជ
ពិេសស្រសទប់យុវជនឲយេជៀស ងឆង យពីេ្រគឿងេញ ន។ ្រតូវបន្តជំរុញអនុវត្តវធិនករ េបសសម្អ ត 
ករជួញដូរករែចកចយ ករេ្របី្របស់េ្រគឿងេញ នខុសចបប់េន មទី ងំសបបយ ្ឋ ននន និងបន្ត
រុករកទី ងំលួច ក់ជញួដូរ ែចកចយ េ្របី្របស់េ្រគឿងេញ នេន មទី ងំនន មលំេន ន សំេ
េបសសម្អ តនូវសកមមភពេ្រគឿងេញ នខុសចបប់ មមូល ្ឋ ននមីួយៗ។ ម្រន្ត ី និងកងកម្ល ងំមនសមតថកិចច
្រគប់រូបមិន្រតូវមនករពក់ព័នធនឹងបញ្ហ េ្រគឿងេញ នខុសចបប់ជ ច់ខត េហីយ្របធនអងគភព ឬ
ថ ប័ន្រតូវមនវធិនករវនិ័យ និងវធិនករចបប់ចំេពះម្រន្តី ឬកងកម្ល ងំ ែដល្រប្រពឹត្តសកមមភព

ពក់ព័នធេ្រគឿងេញ នខុសចបប់ឲយបនមុឺងម៉ត់បំផុត។ 
–ឆន ២ំ០១៩កន្លងេទេនះ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍មនករេកីនេឡីង េធ្វីឲយចំនួនមនុស ្ល ប់ និងរង

របួសមនករេកីនេឡងីយ៉ងគំហុក ប៉ះពល់ដល់ យុជីវតិ ្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ និង្រទពយ សមបត្តិ
្របជជនជេ្រចីន។ េដីមបីេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមេនះ គណៈកមម ធិករជតិសុវតថិភព ច ចរណ៍ផ្លូវ
េគកបន្របកសកំណតយ់កឆន ២ំ០២០ ជឆន រំតឹបន្តឹងករអនុវត្តចបបច់ ចរណ៍ផ្លូវេគក ទូទងំ្របេទស
ឲយបនមុងឺម៉តប់ំផុត សំេ កត់បនថយអ្រ េ្រគះថន ក់ច ចរណ៍ឲយបនជអតិបបរម។ េហតុេនះ កងកម្ល ងំ
នគរបលច ចរណ៍ ្រតូវេធ្វី្របតិបត្តិកររតឹបណ្តឹ ងករអនុវត្តចបបច់ ចរណ៍ឲយតងឹរងឹបំផុត េ យមិន្រតូវមន
ករេយគយល់ និងេលីកែលងេនះេឡីយ។ ្រតូវព្រងឹងសមតថភពជំនញ វជិជ ជីវៈដល់កងកម្ល ងំ
នគរបលច ចរណ៍ េដរីទនទឹមនឹងករព្រងឹងករេគរពវនិ័យ ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ និងបេងកនីករផ ព្វផ យ 
និងអប់រដំល់្របជពលរដ្ឋឲយេគរពចបប់ស្តីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក។ ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំមន
សមតថកិចចទងំអស់្រតូវេធ្វីជគំរូល្អដល់្របជពលរដ្ឋ កនុងករេគរពអនុវត្ត ចបប់ស្តីពចី ចរណ៍ផ្លូវេគក។ 
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ជញ ធរេខត្ត្រតូវដឹកនមំនទីរ អងគភពជំនញពិនិតយ នងិេរៀបចំេភ្លីងសញញ ច ចរណ៍ ផ្ល កចង្អុរបង្ហ ញទិសេ
េធ្វីដំេណីរ ្រគប់្រគងករ ក់ ងំផ្ល កផ យពណិជជកមម មដងផ្លូវ ធរណៈននឱយមនស ្ត បធ់ន ប ់
េ យ្រតូវផ្តល់ ទិភពជចមបងដល់ករ ក់ ងំផ្ល កសញញ ច ចរណ៍ និងខិតខេំរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់ ម
ដងផ្លូវ ធរណៈ េរៀបចំចំណតយនយន្តេដីមបសី្រមួលដល់ករេធ្វីច ចរណ៍្របកបេ យសុវតថិភព។ 

–្រតូវព្រងឹងករ្រគប់្រគង នងិករចុះបញជ ីជនបរេទសែដលមក ន ក់េន េធ្វកីរងរ នងិេទសចរ កនុង   
ភូមិ ្រស្តរបស់ខ្លួន និង្រតូវចត់វធិនករឲយបនមុឺងម៉ត់ចំេពះជនបរេទសែដល ន ក់េនខុសចបប់ 
េ យអនុេ ម មចបប់ និងលិខតិបទ ្ឋ នជធរមនៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ។ 

–្រតូវព្រងឹងករែថរក ករពរធនធនធមមជត ិនិង្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ េ យខិតខំេលីក កមពស់
វធិនករបងក រ ទប់ ក ត់ ប្រងក បបទេលមីសននដូចជ បទេលមីសេន ទ និងបទេលមីសធនធនធមមជតិ
្រគប់្របេភទ និង្រតូវរមួគន បេងកីនករផ ព្វផ យអប់រ ំនិងបំផុសេលីកទឹកចិត្តឲយសហគមន៍េនមូល ្ឋ នចូល
រមួករពរធនធនធមមជតិ ដីធ្លី និង្រទពយសមបត្តិ ធរណៈ។ 

៣. អំពីករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចសងគម និងេទសចរណ៍ 
រដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក ្រតូវជំរុញករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធ ស្រមប់បេ្រមីដល់សកមមភព

េសដ្ឋកិចច ករវនិិេយគ ករេធ្វីពណិជជកមម េទសចរណ៍ និងករ្របកបមុខរបរ របស់្របជពលរដ្ឋ ជ
ពិេសសេលីវស័ិយកសិកមម ែដលជវសិយ័ដ៏មនសក្ត នុពលរបស់េខត្ត េដីមបបីេងកីន្របក់ចំណូលរបស់្របជ
ពលរដ្ឋ កត់បនថយភព្រកី្រក និងជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចចជតិ។  

េ យ រេខត្ត ្វ យេរៀង មន្រពំ្របទល់ជប់្របេទសេវៀត ម ជពិេសសេនជិត្រកុងហូជីមិញ 
ែដលជមជឈមណ្ឌ លទកទ់ញេទសចរណ៍របស់េវៀត ម ដូេចនះេខត្ត ចមនសក្ត នុពលេទសចរណ៍
េដីមបទីក់ទញេភញ វេទសចរណ៍ពី្របេទសេវៀត មបន េបីេយងីេចះៃចន្របឌិត និងបេងកីតរមមណីយ ្ឋ ន
ខ្លះបន។ េហតុេនះ េខត្ត្រតូវខិតខំរុករក េ្របី្របស់នូវសក្ត នុពលេទសចរណ៍ែដលមន មរយៈករជំរុញ
េលីកទឹកចិត្តដល់វស័ិយឯកជន និងសហគមន៍េនមូល ្ឋ នកនុងករអភិវឌ រមណីយ ្ឋ ន និងមណ្ឌ ល
េទសចរណ៍នន្របកបេ យភពទក់ទញ មនេ ភ័ណភព មនអនម័យ ស ្ត ប់ធន ប់ និង      
បរ ិ ថ នល្អ។ េលីសពីេនះេខត្ត្រតូវព្រងឹងគុណភពេស ពក់ព័នធនឹងវសិ័យេទសចរណ៍ ែដលរមួមន
េទសចរណ៍ធមមជតិ េទសចរណ៍វបបធម៌ និងេទសចរណ៍ៃចន្របឌិត ករបេងកីតផលិតផលេទសចរណ៍ថមីៗ
បែនថមកនុងមូល ្ឋ ន ករអភិវឌ េទសចរណ៍េនហនងឹកែន្លង េដីមបទីក់ទញេភញ វេទសចរកនុង និងេ្រក
្របេទស សំេ បេងកីតករងរ បេងកីន្របក់ចំណូល និងកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជន។  
 
៤. អំពីករអភិវឌ ទ្ីរកុង 

្រសបនឹងកររកីចេ្រមីនរបស់្របេទសជតិ ទី្រកុង ទី្របជុំជនននកំពុងមនសនទុះរកីចេ្រមីនយ៉ង
ឆប់រហ័ស។ ទនទឹមករេកីនេឡងី ៃនទំហទំី្រកុង ទី្របជុជំនកនុងេខត្ត ្វ យេរៀង ក៏េលចេឡងីនូវបញ្ហ ្របឈម
នន ជេ្រចីន ដូចជបញ្ហ ្រគប់្រគងគុណភពសំណង់ សំ ម កកសំណង់រងឹ វ និងបញ្ហ ស ្ត ប់
ធន ប់ អនម័យ េ ភណ្ឌ ភព ែដលចបំច់្រតូវគិតគូរអំពីវធិនករ និងដំេ ះ្រ យ េលីបញ្ហ
្របឈមទងំេនះឲយបនសម្រសប និងទន់េពលេវ ។ កនុង េនះ ករេរៀបចំប្លង់េគលអភិវឌ ន៍ទី្រកុង 
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ទី្របជុំជនគជឺបញ្ហ ជ ទិភព េដីមបតី្រមង់ទិសករអភិវឌ ទី្រកុង ទី្របជុំជន្របកបេ យនិរន្តរភព។ 
្រពមជមួយេនះ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្រគប់ថន ក់្រតូវយកចិត្តទុក ក់ េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមមយួ
ចំនួន ដូចខងេ្រកម៖ 

–បញ្ហ សំណង់៖ ្រតូវព្រងឹងយន្តករផ្តល់លិខិតអនុញញ ត ងសង់ និងយន្តករ្រតួតពិនិតយសំណង់ 
េដីមបីធនថសំណង់្រគប់្របេភទបនអនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ មវធិន និងេគលករណ៍ៃនចបប់ស្តីពី
សំណង់ែដលេទីបនឹងអនុមត័នេពលថមីៗេនះ និង្រសប មបទ ្ឋ នបេចចកេទស ៃនករ ងសង់ជមួយ
នឹងកររក ឲយបនល្អនូវស ្ត ប់ធន ប់ សុវតថិភព និងបរ ិ ថ ន េន្រគប់ករ ្ឋ នសំណង់ ជពិេសស
សំណង់អគរធំៗ នងិខពស់ៗ។  

–បញ្ហ សំ ម និងអនម័យ៖ មុខងរ្រគប់្រគងសំ ម និងកកសំណល់រងឹ្រតូវបនេផទរមក          
រដ្ឋបល្រកុង ្រសុករចួេហីយ។ េហតុេនះ រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក្រតូវពិនិតយេឡងីវញិនូវវធិនករនន ែដល
បន ក់េចញកន្លងមកេដីមបែីកលម្អវធិនករទងំេនះឲយសម្រសបជមួយកំេណីន ៃនសំ ម និងកក
សំណល់ សំេ េ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមអពំីសំ ម និងកកសំណល់េន មទី្រកុង ទី្របជុំជននន។ ទនទឹម
េនះ ្រតូវខិតខំផ ព្វផ យអប់រ ំ និងែណន ំ ដល់្របជពលរដ្ឋឲយចូលរមួែថរក អនម័យ េ យ្រតូវទុក
ក់ និងេវចខចប់សំ មេន មលំេន ន ទី ងំ ជីវកមម និងករ ្ឋ នសំណង់នន ឲយបន្រតឹម្រតូវ។ 

រដ្ឋបលេខត្ត និងមនទីរជំនញពក់ព័នធ្រតូវបេងកីនករគ្ំរទដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក កនុងករេលីកកមពស់
វធិនករ្រគប់្រគងសំ ម និងកកសំណល់ និងករសិក េឡងីវញិនូវទី នចក់សំ ម្របកបេ យ     
លកខណៈបេចចកេទស េដីមបែីថរក ករពរបរ ិ ថ ន។ 

–បញ្ហ បរ ិ ថ ន និងស ្ត ប់ធន ប់ទី្រកុង៖ ្រតូវបន្តខិតខំ េំដីមេឈី មទី្រកុង ទី្របជុំជន និង 
ករេលីកកមពស់ករចូលរួមពី្របជពលរដ្ឋ កនុងករេរៀបចំស ្ត ប់ធន ប់េន មដងផ្លូវ ករេរៀបចំសួន
ចបរ ទីកែន្លង ធរណៈ ទីផ រឲយមនរេបៀបេរៀបរយល្អ េដីមបីេលីកកមពស់េ ភ័ណភព          
ស ្ត ប់ធន ប់ បរ ិ ថ ន នងិអនម័យេនទី្រកុង។  

–កិចចសហ្របតិបត្តិករជមយួៃដគូអភវិឌ ន៍៖ ្រតូវបន្តព្រងឹងព្រងីក នងិេលីកកមពស់ទំនក់ទនំង កិចច
សហ្របតិបត្តិករល្អជមួយៃដគូអភិវឌ ន៍នន ឬេខត្ត ឬទី្រកុងសម័នធេម្រតី េនកនុងករជួយគ្ំរទដល់
គេ្រមងអភិវឌ ទី្រកុង សំេ េឆ្លីយតបជមួយលកខណៈពិេសស ៃនទី្រកុងបវតិ នងិ្រកុង ្វ យេរៀង រមួទងំ
ទី្របជុំជននន និងត្រមូវករចបំច់របស់្របជ ពលរដ្ឋ េដីមបផី្ល ស់ប្តូរបទពិេ ធន ៍ព័តម៌ន ចំេណះដឹង 
បេចចកវទិយទំេនីប របកគំេហញី ថមីៗពក់ព័នធនឹងករអភិវឌ ទី្រកុង។  

៥. អំពីកំែណទ្រមងវ់ិមជឈករ និងវិសហមជឈករ  
ជរ ្ឋ ភិបលមនករេប្តជញ ចិត្តខងែផនកនេយបយ យ៉ងមុតម ំ កនុងករជំរុញកិចចដំេណីរករ 

កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករឲយមនករវវិត្តេទមុខជបន្តបនទ ប់ េ យេផ្ត តជសំខន់ េទ
េលីករេផទរមុខងរ ធនធន និងករទទួលខុស្រតូវេទឲយរដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹង
េសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋេនមូល ្ឋ ន។ ជក់ែស្តង នចុងឆន ២ំ០១៩ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញ
នូវអនុ្រកឹតយស្តីពីមុខងរ និងរចនសមព័នធរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  អនុ្រកឹតយស្តីពីករ្របគល់ មុខងរ
្រគប់្រគង និងផ្តល់េស សុខភិបលេទឲយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត អនុ្រកឹតយស្តីពីករេផទរធនធន ថវកិែផនក
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អភិវឌ ន៍មូល ្ឋ នដល់រដ្ឋបលឃុំ សងក ត់ និងអនុ្រកឹតយស្តីពីករេផទរមុខងរបឋមសិក  មុខងរអប់រ ំ
កុមរតូច និងមុខងរអប់រេំ្រក្របព័នធេទឲយរដ្ឋបល្រកុង ្រសុកៃនេខត្ត ្វ យេរៀង េដីមបីអនុវត្ត កលបង 
មុននឹងព្រងីកេទកន់្រកុង ្រសុកដ៏ៃទេទៀត។ កនុងេនះ ករេរៀបចំែកស្រមួលេឡងីវញិនូវរចនសមព័នធ 
្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  គឺជកំែណទ្រមង់ជ្របវត្តិ ្រស្តកនុង ្របព័នធ្រគប់្រគងរដ្ឋបល
ថន ក់េ្រកមជតិេនកមពុជ។ មកទល់េពលេនះ រចនសមព័នធ ្របព័នធ្រគប់្រគងថមី ៃនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  
្រតូវបន្របកស ក់ឱយដំេណីរកររួចេហីយ។ េដីមបីជំរុញដំេណីរករ កំែណទ្រមង់ថមីៗ ដូចបនគូស
បញជ ក់ខងេលីឲយដំេណីរករេ យរលូន រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្រតូវយកចិត្តទុក ក់េលីករងរសំខន់ៗ 
ដូចខងេ្រកម៖ 

–្រកុម្របឹក  និងគណៈអភិបលេខត្ត្រតូវបេងកីន ម រតីទទួលខុស្រតូវ កនុងករអនុវត្តមុខងរ្រគប់
្រគង និងផ្តល់េស សុខភិបលែដលបន្របគល់ឲយ េដីមបីបេងកីន្របសិទធភពកនុងករផ្តល់េស កមមជូន
្របជពលរដ្ឋឲយបនកន់ែតឆប់រហ័ស កន់ែតមនគុណភព តម្ល ភព និង គណេនយយភព។ កនុង
ដំ ក់កល ៃនករចប់េផ្តីមអនុវត្តមុខងរេនះ រដ្ឋបលេខត្ត្រតូវធនឲយបននូវនិរន្តរភពកនុងករផ្តល់
េស សុខភិបលជូន្របជពលរដ្ឋ នងិខិតខំព្រងងឹ្របព័នធរចនសមព័នធ ែបបបទ និងនីតិវធិីអនុវត្តករងរ 
េលីវស័ិយសុខភិបលេនះឲយបនល្អ្របេសីរេឡីង្រសប ម េគលករណ៍កំណត់។ កនុងករណីចបំច់ 
ឬជួបបញ្ហ ្របឈម មួយ រដ្ឋបលេខត្ត្រតូវសំុេយបល់ ឬករគ្ំរទពី្រកសួងសុខភិបល។ 

–រដ្ឋបលេខត្ត្រតូវព្រងឹងម្រន្តី ែដលមនភរកិចចផ្តល់ករគ្ំរទ ដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក និងមនទីរ 
ជំនញពក់ពន័ធេដីមបគី្ំរទដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក េនកនុងករចប់េផ្តីមអនុវត្តករងរ មរចនសមព័នធថមី      
ករអនុវត្តបន្តនូវកិចចករជនំញែដលធ្ល ប់បនអនុវត្ត េ យករយិល័យជំនញននេន ថន ក់្រកុង ្រសុក 
និងករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរពី្រកសួង ថ ប័នរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេទឲយរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក 
្រសប មេគលករណ៍ ែបបបទ នីតិវធីិ និងស្តង់ រៃនករផ្តល់េស ែដលកំណត់េ យ ្រកសួង ថ ប័ន
មវសិ័យ។ 

–រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក្រតូវព្រងឹងភពមច ស់ករ និងករទទួលខុស្រតូវខពស់កនុងករអនុវត្តករងរ ម
រចនសមព័នធថមី និងករ្រគប់្រគង ចត់ែចង និងអនុវត្តមុខងរ និងធនធននន រមួទងំធនធន មនុស  
ធនធនហរិញញវតថុ និង្រទពយសមបត្តិែដលបនេផទរ េដីមបេីលីកកមពស់ករផ្តល់េស  និងករអភិវឌ  មូល ្ឋ ន 
សំេ េឆ្លីយតបេសចក្តី្រតូវករ របស់្របជពលរដ្ឋឲយបនកន់ែតល្អ្របេសីរ ្រសប មករវវិត្តរកីចេ្រមីន
របស់សងគម។  

– ជរ ្ឋ ភិបលបនសេ្រមចបេងកីនមូលនិធិឃុ ំ សងក ត់ែដលេនកនុងឆន ២ំ០២០េនះ រដ្ឋបល ឃុ ំ
សងក ត់នីមួយៗនងឹទទួលបនថវកិចំននួេទ្វដងេបៀបេធៀបនឹងឆន ២ំ០១៩ េហយីថវកិេនះនងឹមនករេកីន
េឡងីជេរៀង ល់ឆន  ំ ែដលរហូតដល់ឆន ២ំ០២៣ រដ្ឋបលឃុ ំ សងក ត់ ចនឹងមនថវកិសរុប ជមធយម
្របមណ ២២៧.០០០ដុ ្ល រ កនុងេនះថវកិែផនកអភិវឌ ន៍មូល ្ឋ នមន្របមណ ១៥៤.០០០ ដុ ្ល រ។ 
េហតុេនះ រដ្ឋបលឃុំ សងក ត់្រតូវព្រងឹងករចត់ែចងករ្រគប់្រគងករេ្របី្របស់ថវកិឃុំ សងក ត់ ្របកប
េ យតម្ល ភព គណេនយយភព និងមន្របសិទធភពខពស់ េដីមបេីឆ្លីយតបនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ
េនមូល ្ឋ ន។ កនុងេនះ រដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុកក៏្រតូវព្រងឹងតនួទីកនុងករ ម ន ្រតួតពិនិតយ និងករគំ
្រទដល់រដ្ឋបលឃុ ំ សងក ត់េនកនុងករអនុវត្តគេ្រមងអភិវឌ ន៍នន េ យពិនិតយ និងបេងកីនចំននួម្រន្តី 
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និងករព្រងឹងសមតថភពេដីមបជីួយគ្ំរទឃុ ំ សងក ត់ កនុងករបំេពញករងរឲយបន្រតឹម្រតូវ ្រសបេទ ម
េគលករណ៍ ែបបបទ និងនីតិវធិីកំណតជ់ធរមន។ 

៦. អំពីករផ្តលេ់ស ធរណៈ និងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម េនមូល ្ឋ ន 

្រតូវបន្តជំរុញ នងិេលីកកមពស់ករផ្តល់េស ធរណៈននជូន្របជពលរដ្ឋ្របកបេ យ្របសិទធភព 
តម្ល ភព និងគណេនយយភព េដីមបីេឆ្លីយតបត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ ែដលកន់ែត មនករេកីន
េឡងី កនុងេពលែដល្របេទសជតិេយងីកំពុងមនករអភិវឌ រកីចេ្រមីន យ៉ងឆប់រហ័ស។ ចំេពះករផ្តល់
េស រដ្ឋបល មអងគភព្រចកេចញចូលែតមួយ េនថន ក់ ជធនី េខត្ត នងិ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ជរ ្ឋ ភិបល
បន្របតិភូកមមករផ្តល់េស រដ្ឋបលឲយេទរដ្ឋបល ជធនី េខត្តជិត ៦០០ ្របេភទេស  កនុងវស័ិយ
ចំនួន១២ នងិរដ្ឋបល្រកងុ ្រសុក ខណ្ឌ ្របមណ ២០០្របេភទេស  ពី្រកសួង ថ ប័នចំនួន១០។ េហតុ
េនះ រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ្រតូវបន្តេលីកកមពស់ ម រតីទទួលខុស្រតូវ និងគណេនយយភពកនុង                 
ករ្រគប់្រគង ចត់ែចង និងផ្តល់េស ននេន មអងគភព្រចកេចញចូលែតមួយ និងបន្តេរៀបចំយន្តករ
្រចកេចញចូលែតមួយេនថន ក់រដ្ឋបលែដលមិនទន់បនបេងកីត េដីមបធីនថ្របជពលរដ្ឋទទួលបននូវ 
េស កន់ែតងយ្រសួល កន់ែតឆប់រហ័ស មនតម្ល ភព និងគណេនយយភព។ 

ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញនូវអនុ្រកឹតយ ស្តីពីករេផទរ ច់្របក់ជូន្រគួ រ្រស្តី្រកី្រកមនៃផទេពះ 
និងកុមរមន យុេ្រកម២ឆន  ំ កនុង្រកបខ័ណ្ឌ េគលនេយបយជតិគពំរសងគម ឆន ២ំ០១៦-២០២៥ 
ែដលកនុងេនះរដ្ឋបលឃុ ំ សងក ត់ជអនកទទួលបនទុកចុះេឈម ះអនកទទួលផលថមី។ េហតុេនះ រដ្ឋបលឃុ ំ
សងក ត់្រតូវអនុវត្តឲយបន្រតឹម្រតូវមនតម្ល ភព កនុងករកំណត់លកខណសមបត្តរិបស់អនកទទួលផល។ រដ្ឋបល
េខត្ត ្រកុង ្រសុក្រតូវចូលរួម ម ន និងគំ្រទដល់ករងរេនះកនុង្រកបខ័ណ្ឌ សមតថកិចច របស់ខ្លួន 
្រសប មេគលករណ៍ែណនែំដលបនកំណត់ េដីមបជីួយេ ះ្រ យករលំបករបស់្រស្តី ្រកី្រកមនៃផទ
េពះេនកនុងមូល ្ឋ នរបស់ខ្លួន។ 

េ្រកពីេនះ ្រតូវបន្តរមួគន ខិតខំេ ះ្រ យសំេណី សំណូមពរ នងិបញ្ហ ្របឈមនន េន មមូល ្ឋ ន
្របកបេ យតម្ល ភព គណេនយយភព និងយុត្តិធម៌ ជពិេសសសំេណី សំណូមពរ និងបញ្ហ ្របឈម 
ែដលបនេលីកេឡងីកនុងេវទិក ធរណៈនន ែដលេរៀបចំេឡងីេ យរដ្ឋបលថន ក់ េ្រកមជតិ ឬ
េ យ្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន។ ចំេពះសំេណី និងបញ្ហ ្របឈមទងំ យ  ែដល
ហួសពីសមតថកិចចេ ះ្រ យរបស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ រដ្ឋបលេខត្ត េ យមនកិចចសហករជមួយ
្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន្រតូវ យករណ៍មក ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធ េដីមបេី ះ្រ យេឆ្លីយ
តបឲយបនទន់េពលេវ ។ 

៧. ករ្រគប្់រគង និងករអភិវឌ តំបន់្រពំែដន 

ជញ ធរ និងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ្រគប់លំ ប់ថន ក់្រតូវខិតខំេលីកកមពស់ករែថរក ករពរ 
បូរណភពទឹកដី អធិបេតយយភពជតិ និងបេងកីនកររក សន្តិសុខស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ម
តំបន់្រពំែដន។ សមតថកិចចឈរេជីង្របច្ំរចកទ្វ រ្រពំែដន្រតូវព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងករ្រតួតពិនិតយ ករេចញ
ចូលឆ្លងកត់្រពំែដន ទងំអនកដំេណីរ ទំនិញ និងមេធយបយ ្រសប មចបប់ និងបទបបញញត្តិ ជធរមន 
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េដីមបីស្រមួលដល់ករេធ្វីដំេណីរេចញចូលឆ្លងកត់្រពំែដន ករផ្ល ស់ប្តូ រពណិជជកមម ករទប់ ក ត់បទ
េលមីសននឆ្លងកត់្រពំែដន និងជងំឺឆ្លង្រគប់្របេភទចូលមកកនុង្របេទស។  

ែផ្អក មេគលករណ៍ៃនកិចចសហ្របតបិត្តិករេលីវស័ិយននរ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិរ ្ឋ ភបិល 
ៃន្របេទសជិតខង រដ្ឋបលេខត្ត្រតូវព្រងឹងព្រងីកទំនក់ទំនង និងកិចចសហ្របតិបត្តិករជមួយ ជញ ធរ 
និងកម្ល ងំមនសមតថកិចចៃន្របេទសជិតខង េដីមបីអភិវឌ តំបន់្រពំែដនជតំបន់សន្តិភព មតិ្តភព 
សហ្របតិបត្តិករ និងមនករអភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយ។  

រដ្ឋបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក ឃុំ សងក ត់ ្រតូវបេងកីនករផ ព្វផ យ និងែណនំ្របជពលរដ្ឋ ឲយេ្របី
្របស់ឯក រឆ្លងែដន្រសបចបប់ រមួមនលិខិតឆ្លងែដន ឬប័ណ្ណ្រពំែដន នងិ្រតូវេចញចូលឆ្លង កត្់រពំែដន
ម្រចកទ្វ រ្រពំែដន្រសបចបប់ េដីមបធីនករពរផល្របេយជន៍្របជពលរដ្ឋ នងិេជៀស ង ករេចញចូល

ឆ្លងកត់្រពំែដនេ យខុសចបប់។ កនុងេនះ រដ្ឋបលេខត្ត្រតូវព្រងឹងយន្តករផ្តល់េស ប័ណ្ណ្រពំែដនជូន
្របជពលរដ្ឋ មយន្តករ្រចកេចញចូលែតមួយេខត្ត ្រសបេទ មេគលករណ៍កំណត់។ 

៨.ករព្រងឹងរេបៀបរបបករងរ 
្រកុម្របឹក  និងគណៈអភិបល េមឃុំ េចសងក ត់្រតូវេដីរតួនទីជសនូលកនុងករព្រងឹងដំេណីរករ

អភិបលកិចច របស់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ េ យ្រតូវព្រងឹងនូវទំនក់ទំនង និងគណេនយយ ភពរ ង្រកុម
្របឹក  និងគណៈអភិបល និងរ ងេមឃុំ េចសងក ត់ ជមួយ្រកុម្របឹក របស់ខ្លួន ្រសប មចបប់
េរៀបចំអងគករ និងេគលករណ៍ែណននំនជធរមន។ ទនទឹមេនះ ថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករ្រគប់
លំ ប់ថន ក់េន មមនទីរ អងគភពជំនញនន្រតូវព្រងឹងរេបៀបរបបេធ្វីករងរកនុង អងគភពរបស់ខ្លួនឲយ
បនល្អ េ យ្រតូវព្រងឹងម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំននឱយេគរពវនិ័យ បទបញជ ៃផទកនុង ្រកមសីលធម៌វជិជ ជីវៈ និង
្រតូវបេងកីនករ្រប្រស័យទក់ទង មគគីភព ឯកភពៃផទកនុង និងទំនក់ទំនង ជមួយ្របជពលរដ្ឋឲយបន
ល្អ។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសងឃមឹេជឿជក់ថ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី ជថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី
ជករ និងកងកម្ល ងំមនសមតថកិចច្រគប់លំ ប់ថន ក់ៃនេខត្ត ្វ យេរៀងនឹងរមួគន អនុវត្ត ឲយបនសេ្រមចនូវ
ទិសេ ករងរឆន ២ំ០២០េនះ េដីមបបីេ្រមីផល្របេយជន៍ ជតិ និង្របជជន ៃនេខត្តទងំមូល។ 

ខញុ ំសូម្របសិទធពរជ័យជូន គណៈអធិបត ីឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក្រសី អស់េ កទងំអស់សូម
្របកបេ យពុទធពរទងំ្រប្ំរបករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ បដិភណៈ និងសូម្របកសបិទសននិបត
បូកសរុបលទធផលករងរ្របចឆំន ២ំ០១៩ និងេលីកទិសេ ករងរស្រមប់ឆន ២ំ០២០របស់រដ្ឋបល
េខត្ត និង្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបល ចុះមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យេរៀងនឱកសេនះ។ 
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១១. ពិធីជប់េលៀង រេពល ង ច ្វ គមន៍បុណយសពំះ្រពះែខ និង     
អបអរ ទរបុណយឯក ជយជតិ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 

 
សនុទរកថេ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និង
អធិករកចិច 

កនងុពិធីជប់េលៀង រេពល ង ច ្វ គមន៍បុណយសពំះ្រពះែខ  
និងអបអរ ទរបណុយឯក ជយជតិ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន 

េរៀបចំេ យ  
សមគមមតិ្តភពពណិជជករចនិេទៀជីវេនកមពុជ 

ៃថងទី២៩ ែខកញញ  ឆន ២ំ០២០  
េភជនីយ ្ឋ ន េ វទី ្វ ង 

3 
-ឯកឧត្តម តំ ង ថ នទូត ធរណរដ្ឋ្របជមនិតចិន្របចកំមពុជ 
-េ កឧកញ៉ អុឹង លីេហង ្របធនសមគមមិត្តភពពណិជជករចិនេទៀជីវេនកមពុជ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ថន ក់ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល 
-ថន ក់ដឹកន ំនិងសមជិកសមគមមិត្តភពពណិជជករចិនេទៀជវីេនកមពុជ 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក្រសី េភញ វកិត្តិយសជតិ និង អន្តរជតិ  

ៃថងេនះ ខញុ ំមនេសចក្ដីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតី កនុងពធិី ជប់េលៀង រ
េពល ង ច ្វ គមន៍បុណយសំពះ្រពះែខ និងអបអរ ទរបុណយឯក ជយជតិ ៃន ធរណរដ្ឋ្របជមនិត
ចិន ែដលេរៀបចេំ យសមគមមិត្តភពពណិជជករចិនេទៀជីវេនកមពុជនេពលេនះ។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងេកតសរេសីរចំេពះសមគម េ្រកមករដឹក
នរំបស់ឯកឧត្តមឧកញ៉ អឹុង លេីហង ែដលមនជំេនឿទុកចតិ្តេលី ជរ ្ឋ ភិបលៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
ចូលរមួយ៉ងសកមម កនុងករជ្រមុញសកមមភព វនិិេយគ ពណិជជកមម េទសចរណ៍ នងិធុរកិចច និងជួយ
ឧបតថមភកនុងវស័ិយសងគមកិចច និងមនុស ធម៌។ 

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ ងំពីចប់េផ្តីមដំេណីរករមក និងេទអនគត សមគមេនះនឹងបន្ត
សកមមភព្របកបេ យេជគជ័យតេទេទៀត េដីមបរីមួចំែណកអភវិឌ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ មរយៈ
ករ្របមូលផ្តុ ំនូវបញញ ញណ ពិេ្រគះេយបល់ េដីមបី ក់ទុនវនិិេយគ េធ្វី ជីវកមម នងិជួយឧបតថមភ
សមជិក េដីមបទីទួលបនផលចំេណញដល់សមជិកផង ដល់សងគមជតិផង។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ កេ ក្រសី េភញ វកិត្តយិស 

េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យចកខុវសិ័យែវងឆង យ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលដឹកនេំ យសេម្ដច
អគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន បចចុបបននេនះកមពុជទទួលបននូវសថិរភព សន្ដិសុខ និងសន្តិភព 
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និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់     វស័ិយ ជពិេសសវស័ិយវនិិេយគ ពណិជជកមម និងេទសចរណ៍។ េទះជកនុង
ដំ ក់កលមនវបិត្តិជមងឺកូវដី-១៩ ក៏កមពុជ េនែតមនក្តីរពំឹងពីករេងីបេឡងីវញិៃនកររកីចេ្រមីនែផនក
េសដ្ឋកិចច េនឆន ខំងមុខ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវេគលនេយបយជេ្រចីន េដីមបអីភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច និង
សងគមជតិ កនុងេនះ េគលនេយបយសុខដុមភវូនីយកមមជតិ សន៍ និង សនបនបងកលកខណៈឱយ
្រគប់ជតិ សន៍ នងិជនជតិទងំអស់ ែដលរស់េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ចរស់េនជមួយគន
េ យសុខដុមរមន និងរមួគន អភិវឌ ន៍មតុ្របេទសេយងីទងំអស់គន ។  

ជក់ែស្តង បងប្អូនែខមរចិន ែដលរមួទងំបងប្អូនែខ ្រស យចិននិកយេទៀជីវ គឺជអនកពូែកេធ្វី
ជំនួញ និងជអនកវនិិេយគដ៏ឆ្ល តៃវ កប៏នរស់េនេ យសុខសន្តិភព នងិបនក្ល យជធនធនដ៏សខំន់
កនុងកររមួចំែណកក ង និងអភិវឌ ន៍្របេទសជតិេយងីផងែដរ។ ម៉យងេទៀត ទនំកទ់ំនងេទ្វភគីកមពុជ 
ចិន េពលគឺ េគលនេយបយចិនែតមួយ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ និង កិចចសហ្របតិបត្តិករ 
ភពជៃដគូយុទធ ្រស្ត្រគប់្រជងុេ្រជយ ក៏្រតូវបនេឆ្លីយតបជវជិជមនពីមិត្តចនិ មរយៈករផ្តល់ករគ្ំរទ
ទងំែផនកហរិញញវតថុ ជនំួយបេចចកេទស ករបណ្តុ ះប ្ត លធនធនមនុស  ករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ រមួ
និងករផ្តល់ជំនួយឥតសំណង កមចឥីតករ្របក់ និងកមចីឥណទនស្រមប់ករអភិវឌ ជេ្រចីន។ ជមួយគន
េនះ ្របេទសចិនបន នងិកំពុងរមួចំែណកដល់ករអភិវឌ សងគម-េសដ្ឋកិចចកមពុជ និងប ្ត ្របេទសកនុង
តំបន់ នងិពិភពេ កេទៀតផង។ ជក់ែស្តង ្របេទសចិនបន ក់េចញនូវគំនតិផ្តួចេផ្តីម “ ែខ ្រក ត់មួយផ្លូវ
មួយ ”ករបេងកីត “មូលនិធផិ្លូវសូ្រត” និង “ធនគរវនិិេយគេហ ្ឋ រចនសមព័នធ សុី” េដីមបពី្រងឹងភពជៃដ
គូ និងជំរុញករអភិវឌ មែបប “ ឈនះ ឈនះ ” កនុង្របេទសននែដលសថិតកនុងតំបន់ែខ ្រក ៉ ត់ និងផ្លូវសូ្រត 
កនុងករព្រងឹងកិចចសហ្របតិបត្តិករ តភជ ប់ទំនក់ទំនងែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធរូបវន្ត ថ ប័ន ្របជជន វស័ិយ
ធុរកិចច ហរិញញវតថុ វបបធម៌ នងិវស័ិយគន្លឹះេផ ងៗេទៀត។ 

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំសូមេលីកទឹកចិត្តឱយសមគម េធ្វីសកមមភពរបស់ខ្លូនេ យរលូន 
និងបំេពញេបសកកមម និងសកមមភព របស់ខ្លួន្របកបេ យករយកចិត្តទុក ក់ និងសូមេគរពេទ ម
ចបប់ និងលិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ ជធរមនរបស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ខញុមំនជំេនឿយ៉ងមុតមថំ 
សមគមេនះ ពិតជរមួចែំណកជ្រមុញកំេណីនេសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈករផ្ដល់ចំណូល និងឱកស
ករងរដល់្របជពលរដ្ឋ ែដលជក ្ដ ចបំច់កនុងករកត់បនថយភព្រកី្រក។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមជូនពរដល់សមគមមិត្តភពពណិជជករចិនេទៀជវ េនកមពុជ ទទួលបននូវ
េជគជ័យធំេធង កនុង ជីវកមមរបស់ខ្លួន។ ខញុ ំក៏សូមជូនពរដល់ឯកឧត្ដម េ កជំទវ ឧកញ៉ េ ក េ ក
្រសី អនកនងកញញ  និងេភញ វកិត្ដិយសទងំអស់សូម្របកបេ យពុទធពរទងំ៤្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ     
ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។                    
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១២.  ពិធីេផទរ និងចូលកន់តំែណងរដ្ឋម្រន្តី ្រកសងួធមមករ និង សន 
 

សនទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង
អធិករកិចច 

តំ ងដ៏ខពង់ខពសស់េម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 

ែថ្លងកនងុពិធីេផទរ និងចូលកន់តែំណងរដ្ឋម្រន្តី ្រកសងួធមមករ នងិ សន 
ៃថង្រពហសបតិ៍ ១០េកីត ែខេច្រត ឆន កុំរ ឯកស័ក ពុទធសក ជ២៥៦៣ 

្រតវូនឹងៃថងទ ី ២  ែខេម  ឆន ២ំ០២០ 

3 
- សូម្រកបថ្វ យបងគំសេម្តច ្រពះេថ នុេតថរៈ្រគប់្រពះអងគជទីសកក រៈ ! 
- ឯកឧត្តមេទសរដ្ឋម្រន្តី ហមឹ ែឆម  
- ឯកឧត្តមរដ្ឋម្រន្តី ឈតិ សខុុន  
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី គណៈអធិបតី ថន ក់ដកឹន ំនិងម្រន្តី ជករ ្រកសួងធមមករ និង

សន 
 កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងរូបខញុផំទ ល់ ខញុ ំមនេសចក្តីរកី យែដលបនចូលរមួជមួយឯកឧត្តម េ ក
ជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់ ជអធិបតីកនុងពិធីេផទរ-្របគល់តំែណងរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងធមមករ និង
សននេពលេនះ។ 

 ករេផទរតំែណងេនះេធ្វីេឡងី ចំេពលែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល ដឹកនេំ យ សេម្តចអគគ
ម េសន បតីេតេជ ហ៊ុន ែសន កំពុងជំរុញករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជំ នទី៤ និង  
ករែកទ្រមងសីុ់ជេ្រមសំខន់ៗជេ្រចនីកនុងតំ កក់លថមីេនះ។ ដូេចនះ ករេផទរតំែណងៃថងេនះគឺជករបង្ហ ញ
យ៉ងចបស់ពីករេប្តជញ ចិត្តដ៏មុះមុតរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបពី្រងឹង្របសិទធភពករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 
ជពិេសសករងររបស់្រកសួងធមមករ និង សន។ 
 
ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីជទីេម្រតី 

សន មនអតថន័យ្រជលេ្រជ ស់ ែដល្រតូវបនេគឱយនិយមន័យេ្រចីនេផ ងៗគន ។ េបី ម
ទស នៈខ្លះ សនគឺជ្របព័នធសងគម វបបធម៌មួយៃន កបបកិរយិែដលបនកំណត ់នងិករអនុវត្តសលីធម៌ 
ទស នៈ ្រទសឹ្តី ជំេនឿ កទូនម ន ែដលភជ ប់ពីមនុស េទធតុអរូបី ៃន្រពះ ឬអទេិទព។ 
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រដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជរបស់េយងី បនបញជ ក់យ៉ងចបស់ថ ្រពះពុទធ សន ជ
សនរបស់រដ្ឋ េ យភគេ្រចីនេលីសលុប ៃន្របជជនកមពុជេគរព្រពះពុទធ សន និងចត់ទុក្រពះ

ពុទធ សន គឺជែផនកមួយៃនអត្ដសញញ ណជតិ។  
េទះជដូេចនះក្តី រដ្ឋក៏ទទួល គ ល់េសរភីព ករេគរព និងជំេនឿរបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករេគរព 

និង្របតិបត្តិ សនដ៏ៃទេទៀតផងែដរ ដូចជឥ ្ល ម សន និង្រគឹស្ត សនជេដីម។  
េ យេហតុេនះេហយីេទីប ជរ ្ឋ ភិបលបនបេងកីត្រកសួងធមមករ និង សនេដីមបដីឹកន ំ ្រគប់

្រគង ករពរ និងអភិរក វសិ័យេនះ និងេដីមបរីមួចំែណកក ងសុខសន្តិភព និងអភិវឌ ្របេទសជតិ។ 
ដូេចនះ្រកសួងេនះមនភរកិចចេ្រចីន ស់ចំេពះមុខ រមួមនករ្រគប់្រគង សនទងំអស់ែដលកំពុង
្របតិបត្តិេនកមពុជ កិចចសហករអន្តរជតិជមួយ ថ ប័ន សនននកនុងពិភពេ ក និងតំបន់ ករ្រគប់
្រគងករបណ្តុ ះប ្ត លេលីវសិ័យ សន។ល។ និង។ល។ ែដលទមទរឱយមនករដឹកន ំ ្របកបេ យ
ទស នវស័ិយ និងករេប្តជញ ចិត្តខពស់។ ្រកសួងធមមករ និង សនែដលជេសនធិករផទ ល់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល
ពិតជមន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំកនុងករជ្រមុញករអប់រ ំ មែបប សន នន េដីមបេីធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋ
េយងី្រស ញ់អំេពីល្អ សន្តិភព និងរស់េនេ យសុខដុមរមមន គម នអំេពះហងឹ ។ 

ជមួយេនះ ខញុ ំក៏មនេមទនភពយ៉ងខ្ល ងំ េ យេហតុថ ្របេទសកមពុជមិនែដលមនជេម្ល ះជតិ
សន៍ ឬជេម្ល ះ សនេទ។ ្របជពលរដ្ឋកមពុជ្រគប់រូប ែដលរមួមនជនជតិភគេ្រចីន ែខមរ និងជន

ជតិេដីមភគតិចជេ្រចីន ែដល្របកន់ សនេផ ងៗគន  មនិែដល្របកន់ពូជ សន៍ និង សនេនះ
េទ។ ្របជពលរដ្ឋេយងីែតង្របកន់យកនូវវបបធម៌ សន្តិភព អហងិ  ្រស ញ់ ប់ ន និងប្រងួបប្រងួម
ជតិ ែដលជបចច័យដ៏ល្អស្រមប់អភិវឌ ្របេទស។  

ពិត ស់ សនបនរមួចំែណកយ៉ងសំខន់ កនុងកិចចអភវិឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគមេ យ រ
សនរមួចំែណកកនុងករក ងសងគមជតិមួយ្របកបេ យសីលធម៌ នងិចរយិធម៌ល្អ។ េដីមបឱីយមន

ករអភិវឌ សងគមកចិច េសដ្ឋកិចច ្របកបេ យសមធម៌ និងមនចីរភព ទមទរឱយមនករអភិវឌ ែផនកអប់រ ំ
សីលធម៌ និងចរយិធម៌ែដលជវបបធម៌របស់ សន។ សនក៏ជ្របភពស្រមប់ករបណ្តុ ះនូវបញញ ញណ 
ឬជថន លបណ្តុ ះនូវមូលធនបញញ  នងិ ជថន លស្រមប់បណ្តុ ះ្រគប់ពូជបញញវន្តស្រមប់ករអភិវឌ សងគម
ជតិ កនុង្រគប់វសិ័យ ្របកបេ យនិរន្តរភព េ យបនជយួជ្រមុញ្របជពលរដ្ឋ ចូលរមួកនុងសកមមភព
សងគមនន និងព្រងឹងគុណធម៌ សីលធម៌ នងិកិតយនុភពជតិ។  

េ្រកមករដឹកនដំ៏សចចៈ ្រតឹម្រតូវ និង្របកបេ យគតិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្ដចអគគម េសនបតី
េតេជ ហ៊ុន ែសន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញនូវយុទធ ្រស្ត និងែផនករជបន្តបនទ ប់ រហូតេធ្វី
ឱយ្របេទសេយងីទទួលបននូវកររស់ នមនជីវតិជថមី បនទ ប់ពី្រតូវកប់សម្ល ប់ មនសន្តភិពេពញេលញ
បនទ ប់ពីស្រងគ ម ុ ៃំរ ៉ មនភពសុខដុមរមនីយកមម បនទ ប់ពី្រតូវសថិតកនុងភពតក់ស្លុត នងិភ័យរនធត់ មន
សិទធិ និងេសរភីព បនទ ប់ព្ីរតូវជិះជន់ និងគបសងកត់ មនសុភមងគល និងភពកក់េក្ដ កនុង្រគួ រ បនទ ប់
ពីអំេពីហងិ  និងករកប់សម្ល ប់ ជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋ្រតូវបនេលីកកមពស់ ចំែណកវសិយ័ធមមករ នងិ
សន និងវស័ិយេផ ងេទៀតក៏កំពុងរកីចេ្រមីន េឆព ះេទរកសងគមេជឿនេលឿន និងវឌ នភព។ 
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អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី 
 េនេពលសកមមភពេសដ្ឋកិចចមនកររកីចេ្រមីនកន់ែតខ្ល ងំ នងិ្រសបនឹងសកមមភពធមមករ និង
សន កនុងពិភពេ ក និងតំបន់កនែ់តសកមម ្រកសួងធមមករ និង សនពិតជ្របឈមនឹងករងរជ
ទិភពជេ្រចីន។ េ យែឡកេនេពលែដលពភិពេ កកំពុងែតមមនញឹកកនុងករ្របយុទធ្របឆងំនឹង        

ករ ល ល ៃនជមងឺែដលបងកេ យេមេ គកូវកិ១៩ ្រកសួងក៏្រតូវេ្រតៀមខ្លួនរមួចែំណកជមយួ ថ ប័នេផ ង
េទៀត ៃន ជរ ្ឋ ភិបល េដមីបរីមួទប់ទល់នឹងេមេ គដ៏ វេនះ។ 
 េឆ្ល តឱកសេនះ ខញុ ំសូមេកតសរេសី ដល់ឯកឧត្តម ហុមឹ ែឆម ែដលបនបំេពញករងរ ដឹកនំ
្រកសួង ្របកបេ យ េជគជ័យ ជនំះបនឧបសគគនិងករ្របឈមជេ្រចីន នងិទទួលបនសមិទធិផលធំៗ 
ដូចែដលបនេរៀប ប់កនុងរបយករណ៍។ ខញុ ំក៏សូមអបអរ ទរចំេពះឯកឧត្តម ែដលទទួលបនភរកិចចថមីកនុង
ករទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ សហគមន៍ជនជតិេដីមភគតិច និងករងរេផ ងេទៀត មករ្របគល់របស់
នយករដ្ឋម្រន្តី។ 
 ខញុ ំក៏សូមអបអរ ទរ និងេកតសរេសីរចំេពះឯកឧត្តម ឈតិ សខុុនែដលទទួលបនករទុក
ចិត្តពី ជរ ្ឋ ភិបល រដ្ឋសភ និង្រពះម ក ្រត េដមីបទីទួលតំែណងជរដ្ឋម្រន្តីថមី េដីមបបីន្តដឹកន្ំរកសួង
ធមមករ និង សនឱយកន់ែតមនេជគជ័យែថមេទៀត។ ខញុ ំសងឃមឹថ ឯកឧត្តម ឈតិ សខុុម រដ្ឋម្រន្តី
ែដលចូលកន់តំែណងថមីនងឹបន្តអនុវត្តករងរ ែដលេនសល់មិនទន់សេ្រមចនិង ក់េចញជយុទធ ្រស្តថមី 
េដីមបដីឹកន្ំរកសួងេនះ ្របកបេ យនិរន្តរភព ្របសិទធភព។ េលីសពីេនះេទៀត េ យរមួជមួយថន ក់ដឹកន ំ
និងម្រន្តី ជករេ្រកមឱ ទ ឯកឧត្តមនងឹខិតខំ្របងឹែ្របង ឲយអស់ពីសមតថភពកនុងករអនុវត្ត មកមមវធិី នងិ
េគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ យេគរពករធនសិទធិ េសរភីពខងជំេនឿ និង សន េលីក
សទួយ្រពះពុទធ សន ែដលជ សនរបស់រដ្ឋ និងបងកលកខណៈសមបត្តិងយ្រសួល ជមួយសកមមភព
សនេផ ងៗ េ យែផ្អកេលីមូល ្ឋ នរក មគគីភព រ ង្របជជន សុខដុមនីយកមម សន្តិភព នងិ

េសថរភពនេយបយេ យ ងំមិនឲយមនករេរសីេអីង ្របទុស្ត យ និងែបងែចកកនុងសងគមែដលប ្ត ល
មកពីភពខុសគន រ ងជំេនឿ និង សនេឡយី។ 
 េដីមបឲីយដំេណីរកររបស់្រកសួងេនះមនចីរភព នងិ្របសិទធភព ខញុ ំសូមេសនីដូចខងេ្រកម៖ 
 ទី១.សូមថន កដ់ឹកន្ំរកសួង្រតូវ្របកន់យកភពមច ស់ករ ឯក ជយភព តម្ល ភព និងគណេនយយភព 
េ យអនុវត្តយ៉ងខជ ប់ខជួន មតួនទីសនូល របស់្រកសួងរមួចំែណកជួយដល់ ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបអីនុវត្ត
យុទធ ្រស្តចតុេកណ និងែផនករអភិវឌ ជតិឱយបនសេ្រមចេជគជ័យ។ 
 ទី១.្រកសួង្រតូវព្រងឹងកម្ល ងំ មគគីគន ជធ្លុងមួយ េ យមិន្របកន់បក ពួក អនុវត្តករងរ ម
ចបប់ នងិលិខិតបទ ្ឋ នរបស់រដ្ឋ និងបន្តក ងេគលករណ៍ននទក់ទងករព្រងឹង ថ ប័ន និង្រគប់
្រគបវសិ័យធមមករ និង សន។ 
 ទី៣.្រកសងួ្រតូវបន្តអនុវត្តអភិ្រកមទងំ៥របស់សេម្តចេតេជ គឺ៖ ឆ្លុះកញចក់ ងូតទឹក ដុសែក្អល 
ពយបល និងវះកត់ និងបវន ២របស់សេម្តច គឺ៖ ែកទ្រមង់ខងកនុង បេងកីនមិតខងេ្រក កនុង ម រតីឯក ជយ។ 
 ជថមីម្តងេទៀត ងនមសេម្តចអគគម េសនបតី េតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ នងិរូបខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូម យតៃម្លខពស់ចំេពះឯកឧត្តម ហុមឹ ែឆម  ែដលបនបំេពញ
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ករងរ ្របកបេ យ្របសិទធភព និងេជគជ័យកនុងរយៈេពលកន្លងមក និងជូនពរដល់ឯកឧត្តម ទទួលបន 
េជគជ័យថមីៗ ែថមេទៀត និងមនសុខភពរងឹម។ំ 
 ខញុ ំក៏សូមសំែដងនូវករអបអរ ទរយ៉ងកក់េក្ត  និង្របសិទធពរជូនចំេពះឯកឧត្តម ឈតិ សខុុន 
ែដលេទីបទទលួករែតង ងំថមីសូមឲយទទួលបនេជគជ័យកនុងករដឹកន្ំរកសួងធមមករ នងិ សន។ 
 ជចុងេ្រកយ ខញុ ំសូម្របសិទធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី គណៈអធិបតី ម្រន្ត ី         
ជករ ៃន្រកសួងធមមករ និង សនទងំអស់ សូមទទួលបនេជគជ័យកនុងករងរ និងសូម្របកប 
េ យពុទធពរបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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១៣. ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន េន្រកសងួបរ ិ ថ ន 
 

សនុទរកថ និងមតិសេំណះសំ ល 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួ

ទំនក់ទំនងរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
កនងុទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន  

ខួបេលើកទ១ី០៩ ឆន ២ំ០២០ េ្រកម្របធនបទ “មនសន្តិភព មនករេលើកកមពស់
សមភពេយនឌ័រ ” 

ៃថងសុ្រក ១៣េ ច ែខមឃ ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស. ២៥៦៣ 
ជធនីភនំេពញ ៃថងទី២១ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ 

្រកសួងបរ ិ ថ ន 
3 

 - េ កជំទវេវជជបណ្ឌិ ត អឹុង គនថ ផវ ីរដ្ឋម្រន្តី្រកសួងកិចចករនរ ី
 - ឯកឧត្តម យ សំ ល ់រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 - ឯកឧត្តម េ កជំទវ តំ ងឯកអគគរដ្ឋទូត/ឯកអគគ ជទូតៃន្របេទស ៊ ន្របចកំមពុជ  
 - ឯកឧត្តម េ កជំទវរដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ្រកសួងបរ ិ ថ ន  
 - ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី នងកញញ ជថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន  
 - េភញ វកិត្ដិយសជតិ-អន្ដរជតិ 
 
ទងំអស់ជទីេម្រត!ី 

 ៃថងេនះខញុ ំពិតជមនេសចក្តីេ មនស រកី យ េ យបនមកចូលរមួជអធិបតី កនុងពិធទីិ អន្តរជតិ
នរ ី៨មីន ខួបេលីកទី១០៩ ឆន ២ំ០២០។ េទះបីពិធីសំេណះសំ លេនះ្រប្រពឹត្តេទមិនបន្រគបដណ្ត ប់ 
ដល់្រគប់ម្រន្តី ជករជនរកីនុង្រកសួងបរ ិ ថ នទងំអស់ក៏េ យ ក៏ពិធីេនះេនែតដក់ជប់កនុង រមមណ៍
របស់េយីង្រគប់រូប្របកបេ យអតថន័យយ៉ងទូលំទូ យ ស្រមប់ម្រន្តី ជករ និងម្រន្តីកិចចសនយជនរ ី
ទងំ យ  ែដលសថិតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ៃន្រកសួងបរ ិ ថ នទងំមូល ជពិេសសអតថន័យៃនទិ អន្តរជតនិរ ី
០៨មីនេនះ ្របកដជនឹង យភយេទដល្់រស្តីទងំ យកនុងទូទងំ្របេទសផងែដរ។ 

កនុងឱកសខួបេលីកទី១០៩ ៃនទិ អន្តរជតិនរែីដលេយីងទងំអស់គន កំពុង្របរពធេធ្វីយ៉ង
មេ រកិេ្រកម្របធនបទ “មនសន្តិភព មនករេលើកកមពសស់មភពេយនឌ័រ ”គជឺ
្របធនបទមួយមនខ្លឹម រយ៉ង្រជលេ្រជ ែដលបនបង្ហ ញថសន្តិភពមនតៃម្ល មិន ចកត់ៃថ្លបន 
េហីយ ជ្រគឹះដ៏សំខន់ស្រមប់អភិវឌ ន៍ជតិកមពុជ។ ជមួយគន េនះ េបី្របេទសមនសន្តិភព គឺមន
ករវនិិេយគទងំធនធនមនុស  និងេសដ្ឋកិចចជតិ េដីមបេីលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងព្រងឹងភពអង់
ចរបស់្រស្តីេន កនុង្របេទសកមពុជ ដូេចនះសូម្របជពលរដ្ឋទងំអស់ ចូលរមួករពរសន្តិភពេនះឱយ

បនរងឹម។ំ កនុងេនះ ភពេជគជ័យជបន្តបនទ ប់របស់្រកសួងបរ ិ ថ នកនុងករេធ្វីកំែណទ្រមង់េលីវសិ័យ    
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បរ ិ ថ ន នងិធនធនធមមជតិក៏េ យ រែតក ្ត សុខសន្តិភព និងករខិតខ្ំរបឹងែ្របងលះបង់កម្ល ងំកយ 
កម្ល ងំចិត្ត នងិ្របជញ  របស់ថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករជ្រស្តី ែដលបនពួតៃដ និង្របេគៀក ម គន ្របកប 
េ យ ម រតីទទួលខុស្រតូវ េ យបនជំនះនូវ ល់ករលំបក និងឧបសគគននផងែដរ។  

ជក ្ត សតយនុម័ត ្របធនបទេនះពិតជរមួចំែណកយ៉ង្របកដចំេពះករេលីកកមពស់ករចូល
រមួរបស់្រស្តី កនុងកិចចករពរសន្តិភពេនទូទងំ្របេទស េ យផ រភជ ប់េទនឹងចលនដ៏សកមមរបស់នរ ី      
ទូទងំពភិពេ កផងែដរ។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះ ខញុ ំសូមពនំនូំវករផ្ត េំផញី កសរួសុខទុកខ និងមេនសេញចតន
នឹករលឹកដ៏្រជលេ្រជពី សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន
្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពមទងំសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ជូនចំេពះបងប្អូននរអីនកមុខ
អនកករ្រគប់ជន់ថន ក់ ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន ែដលកំពុង្របរពធខួបេលីកទី១០៩ ៃនទិ អន្តរជតិនរដី៏ៃថ្លថ្ល
េនះ  និងសូមទទួលនូវពរជ័យសិរមីងគល វបុិលសុខ និងសុភមងគល ្រគប់្របករកុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
 
អងគពិធីទងំមូលជទេីម្រតី! 

ខញុ ំសូមរលំឹកបន្តិចអំពី្របវត្តិៃនទិ អន្តរជតិនរ៨ីមីន។ េទះជេន្រគប់្របេទស ្រគប់ទ្វីបទងំអស់ 
មនករែបងែចកគន េ យែខ បនទ ត់្រពំែដន មនភពខុសគន ខងភ  េសដ្ឋកិចច នេយបយ និង
សនក្តី ែតេគបនរមួគន ្របរពធទិ នរេីនះទងំអស់គន កនុងៃថង៨មីនេនះ។ ចំេពះនរទូីទងំពិភពេ ក 

ៃថង៨មីន គជឺ្រពឹត្តិករណ៍មួយែដលរឭំកេឡងីវញិពី្របវត្តិតស៊ូរបស់្រស្តី យ៉ងេ ច ស់អស់រយៈេពល
្របបំួនទសវត រម៍កេហយី េដីមបែីស្វងរកសមភព យុត្តិធម៌ សន្តភិព និងករអភិវឌ ។  

េបីេយងី្រកេឡកមកេមីល្រស្តីកមពុជវញិ ជភ័ព្វសំ ងេនេដីមឆន ១ំ៩៨០ ្រស័យេ យមន
រលកៃនសកលភវូបនីយកមមអំពី “េយនឌ័រ” ្រស្តីែខមរ្រតូវបនេលីកសទួយឱយទទួលយកតៃម្លថមី ៃនពិភពេ ក។ 
េនះគឺសមភពកនុងករបំេពញករងរ ្របកបេ យសមភពកនុងករទទួលផល សមភពកនុងករក ង
សន្តិភព នងិសមភព កនុងករេដីរតួនទីជអនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្រគប់ែបបយ៉ង េដមីបរីមួចំែណក
អភិវឌ ្របេទសជតិ និងករ ថ បនវបបធម៌សន្តិភព។ បចចុបបននេនះ ្រស្តីែខមរបនបង្ហ ញនូវសមតថភព នងិ
ឆនទៈរបស់ខ្លួនេមះមុតគួរឱយកត់សមគ ល់ជេ្រចីន ទងំកនុងជួរ ជរ ្ឋ ភិបល ជថន ក់ដឹកន្ំរកសួង ថ ប័ន 
ជញ ធរ ថន ក់ជតិ អងគករេ្រករ ្ឋ ភិបល និងវសិ័យឯកជនជេដីម។  

ជករពិត ស់ បុរស និង្រស្តីមនទំនក់ទនំងមិន ចខ្វះគន បនេឡយីទងំកនុងជីវភព្រគួ រ 
និងសងគម។ េនកនុងភនកេ់ភ្លីងស្រងគ មក៏ដូចជេនេ្រកយ្របេទសជតិបនសុខ ន្ដ្រ ណ ្របសចក     
នីភ័យទងំពួង ្រស្ដីែខមរ្រតូវែរកពុននូវអែ្រមកដ៏ធងន់ធងរជងបុរសឆង យ ស់ េ យពុំ្រគន់ែតបនតសូ៊

េដីមបរីស់កនុងឆកជីវតិ និងេដីមបកូីនេចេនកនុងសងគម្រគួ ររបស់ខ្លួនប៉ុេ ្ណ ះេទ ែតែថមទងំបននឹងកំពុង
រមួវភិគទនយ៉ងេក្ល វក្ល េន្រគប់វសិ័យេដីមបអីភិវឌ ្របេទសជតិ។ សថិតកនុងបរកិរណ៍េនះ ្របធនបទ“មន
សន្តិភព មនករេលើកកមពសស់មភពេយនឌ័រ”ពតិជសម្រសបនឹងករេប្តជញ ចិត្ត ដ៏មុះមុត
របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកនុងករករពរសន្តិភពឱយបនេពញបរបូិរណ៌ និងករអភវិឌ េលី្រគប់វសិ័យ។   

្របជពលរដ្ឋែខមរ ច ប់ថ ជជតិ សន៍ដ៏កម តម់ួយ េ យបនឆ្លងកតភ់ពេខទចខទ  ំស្រងគ ម 
និងកលិយុគជេ្រចីន។ េយងីមិនបច់្រកេឡកេទេមីល្របវត្តិ ្រស្តកលពី ប់ពន់ឆន មុំនេនះេទ គឺ
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្រកេឡកេមីលែត្រតឹមចុងទសវត រឆ៍ន ១ំ៩៦០បនេហយី គឺ្របជពលរដ្ឋបនេយងីបនទទួលរងទុកខេវទន
ឥតគណន េ យ រែតវបិត្តិៃនេភ្លីងស្រងគ ម ទងំស្រងគ មៃផទកនុង និងជមួយ្របេទសជិតខង។ 

ករបញចប់េភ្លីងស្រងគ ម េ យ រនេយបយឈនះឈនះ រយៈេពល្របមណ២១ឆន មំកេនះបនផ្តល់
ឱកសេពញេលញដល់ ជរ ្ឋ ភិបល េរៀបចំ ក់េចញេគលនេយបយករ ្ត រអភិវឌ ន្៍របេទស ្រគប ់      
វសិ័យ និងទក់ទញអនកវនិេិយគមកប ្ត ក់ទុនបេងកីតករងរ ជូន្របជពលរដ្ឋ។ ទនទឹមនងឹករទក់ទញ
អនកវនិិេយគ កមពុជក៏បនេបីកទីផ រស្រមប់ផលិតផលេនេ្រក្របេទសកន់ែតេ្រចីនស្រមប់ទំនិញរបស់
ខ្លួន។ ភពរស់រេវកីៃនករេធ្វីពណិជជកមមរបស់កមពុជ បនបេងកីតេទជចរន្តេសដ្ឋកិចច មួយដ៏រស់រេវកីជួយ
ជំរុញេសដ្ឋកិចចកមពុជឱយរក បនកនុងរង្វង់្របមណ ៧ភគរយ រយៈេពល២១ឆន មំកេហយី។ កំេណីនេសដ្ឋកិចច
របស់កមពុជបនរុញ្រចនករអភិវឌ េសដ្ឋកិចចជតិយ៉ងឆប់រហ័ស េធ្វីឱយកមពុជបនរចួផុតពី នៈៃន្របេទស
្រកី្រក េនឆន ២ំ០១៥ ក្ល យជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទបនេពលបចចុបបនន និងកំពុង្របឹងែ្របង
ជមនះឧបសគគទងំ យ េដីមបកី្ល យជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ និងជ
្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ 

កំេណីនេសដ្ឋកិចច ក៏បនរញុ្រចនជីវភព្របជពលរដ្ឋឱយកន់ែត្របេសីរ ្របជពលរដ្ឋសថិតេ្រកម
បនទ ត់ភព្រកី្រកកន់ែតតិចេទ ែដលមកដល់បចចុបបននមន្រតឹម្របមណជ ១០ភគរយប៉ុេ ្ណ ះ ខណៈ
ែដលចំណូល្របចឆំន រំបស់្របជពលរដ្ឋមន ក់ៗ េឡងីដល់ ១៦៧៤ ដុ ្ល រសហរដ្ឋ េមរកិ កនុងឆន ២ំ០១៩ 
កន្លងេទេនះ។ កំេណីនេសដ្ឋកិចច គជឺក ្ត កំណត់ដ៏សំខន់បផុំត ែដលបនអនុញញ តឱយ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
បនេលីកកមពស់កិចចគពំរបរ ិ ថ ន ករ្រគប់្រគងធនធនធមមជត ិ ករអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងករអភិវឌ
េ យចីរភព ឱយទទួលបនេជគជ័យជបន្តបនទ ប់ និងបនរមួចំែណកែ្របក្ល យសងគមកមពុជមួយកន់ែត
មនបរ ិ ថ នល្អ ្អ ត និងមនផសុកភពស្រមប់កររស់េន របស់្របជពលរដ្ឋ េហយីគុណភពបរ ិ ថ ន 
និងនិរន្តរភពបរ ិ ថ ន្រតូវបនធន។ 

ជរមួសន្តិភព គឺជក ្ត កំណត់មិន ចខ្វះបនែដលេធ្វីឱយេយងីមនអ្វីៗ្រគប់យ៉ងដូចសព្វៃថង។ 
សន្តិភពេធ្វីឱយេយងីមនឱកសកនុងករអភិវឌ ជីវភព្រគួ រ។ សន្តិភពផ្តល់ឱកសឱយកូនេចេយងីបន
េរៀនសូ្រតេដីមបទីទួលយកចំេណះជំនញថមី បេចចកវទិយសម័យទំេនីប នងិរស់េនេ យេគចផុតពីករបំផ្ល ញ
េ យ រេភ្លីងស្រងគ ម។ សន្តិភពផ្តល់ឱយេយងីនូវ ន មញញឹម និងក្តីសងឃមឹេលីអនគតខ្លួន អនគតកូន
េចខ្លួន ក៏ដូចជេលីអនគត្របេទសជតិេយងី។ សន្តិភពបនេធ្វីឱយកមពុជ ចកត់បនថយភព្រកី្រកបន
យ៉ងឆប់រហ័សរហូតេធ្វីឱយ្របេទសេយងីចកេចញពី ថ នភព្របេទស្រកី្រក មកទទួល នៈជ្របេទស
ែដលមន្របក់ចំណូលមធយមក្រមិតទប។ សន្តិភពក៏ជមូល ្ឋ ន្រគឹះដ៏រងឹមែំដលេធ្វីឱយេយងីព្រងឹងខ្លួន
ឯងបនយ៉ងល្អ ផ្តល់ឱកសឱយេយងីេលីកសទួយកិតយនុភព នងិអធិបេតយយភពជតិកន់ែតរងឹមេំនេលី
ឆកអន្តរជតិ។ សុខសន្តភិពបនអនុញញ តឱយេយងីទងំអស់គន មនឱកស្រគប់្រគន់កនុងករ ្ត រ និង
ក ងេសដ្ឋកិចចសងគមឱយមនកររកីចេ្រមីនជលំ ប់េលី្រគប់វស័ិយ និងបនគិតគូរេលីករកិចចគពំរ        
បរ ិ ថ ន ករអភិរក ជីវៈច្រមុះ និងករអភវិឌ េ យចីរភព ែថមទងំេធ្វីឱយមនករផ្ល ស់ប្តូរករគិតគូរ នងិ
ឥរយិបថរបស់្របជជន ចំេពះេរៀបរបបរស់េន និងបញ្ហ បរ ិ ថ នផងែដរ។ មរយៈសន្តិភពេនះ ្រស្តី
ែខមរបចចុបបនន្រតូវបនទទួលនូវសិទធិេសរភីពេពញេលញ កនុងករចូលរមួអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម បរ ិ ថ ន 
និងទទួល្របេយជន៍ពីករអភវិឌ ទងំេនះទទួលបននូវតៃម្ល និងសមភព ៃនករសេ្រមចចិត្តកនុងករ
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េលីកកមពស់ជីវភព្រគួ រ និងករអភិវឌ សមតថភពដូចគន នឹងបុរសែដរ។ េបីគម នសន្តិភពេទ ្រស្តីេយងី
មិនទទួលបននូវលទធផលដ៏ល្អ្របេសីរដូចៃថងេនះេឡយី។ ដូេចនះ «សុខសន្តិភព» ែដល្រគបដណ្ដ ប់េលី
ែដនដីកមពុជ កនុងរយៈេពល២១ឆន មំកេនះជធតុបចច័យ ដស៏ំខន់បំផុតនមំកនូវបែ្រមប្រមួលជីវភព       
បែ្រមប្រមួលកររស់េនរស់េន េពរេពញេ យភពសបបយរកី យ គិតគូបញ្ហ បរ ិ ថ ន មនចំេណះដឹង 
សមតថភព វបបធម៌ រេបៀបរបបរស់េននិងករគិតគូរែបបេជឿនេលឿន េហយីទី្រកុងកន់ែតមនភពទក់
ទញ្របកបេ យផសុកភព និងភពៃបតង  នងិសុខដុមរមនផងែដរ។  
 
អងគពិធីទងំមូលជទេីម្រតី! 
 បចចុបបននេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជែដលមនសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន 
ែសនជ្របមុខបននិងកពុំងខិតខំយកចិត្តទុក កយ៉់ងសកមម េដីមបេីធ្វីយ៉ង ឱយបងប្អូននរេីយងី
មនលទធភពអនុវត្តនូវសិទធិេពញេលញរបស់ខ្លួនបនល្អ្របេសីរ កនុងភពជៃដគូដ៏ស័ក្តិសមជមួយបុរស។ 
េហតុដូចេនះេហយី ខញុ ំសូមអំពវនវដល់អងគករជតិ និងអន្តរជតិទងំអស់បន្តជួយគ្ំរទដល់សកមមភព
នរ ី េដីមបេីលីកសទួយតុលយភព និងសមភពរ ងបុរស និង្រស្តីឱយបន្រគប់កែន្លង និង្រគប់កលៈេទសៈ 
កនុងករធនឱយបននូវកិចចអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព េសចក្តីសុខសន្តិភព និងវឌ នភព។  

កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ និង យតៃម្លខពស់ 
ចំេពះកិចចខតិខំ្របឹងែ្របងយកអស់កម្ល ងំកយ កម្ល ងំចិត្ត និង្របជញ ម រតីរបស់ ខសមគមនរ ី េដីមបី
សន្ដិភព និងអភិវឌ ន៍្រកសួងបរ ិ ថ នែដលសេ្រមចបននូវលទធផល គួរជទីេមទនៈកនុងករេលីកកមពស់
កិចចគពំរ និងេលីកទឹកចិត្តចំេពះ្រស្តី្រគប់ែបបយ៉ង នងិសូមគ្ំរទចំេពះករេលីកេឡងីនូវ្របធនបទ
ខងេលី េដីមបចូីលរមួអបអរ ទរខួបេលីកទី ១០៩ ៃនទិ អន្តរជតិនរ ី៨មីន ឆន ២ំ០២០ ែដលេយងី
ទងំអស់គន ្រតូវែតគ្ំរទ និងទទួល គ ល់ថ ករែថរក សន្តិភពគជឺកចិចករមួយែដល្រតូវរមួគន េធ្វីជ
ចបំច់ េ យមិន្រតូវេមីលរលំងេឡយី។ ខញុ ំសូមយកឱកសេនះ េដីមបរីម្លិចនូវអនុ សន៍មួយចំននួ ែដល
ពក់ព័នធនឹងផល្របេយជន៍របស់យុវជន កនុងចំេ មអនុ សន៍ទងំ១១ចំនុចរបស់ សេម្តចអគគ
ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ែដលពក់ពនធ័និងផ្តល់នូវគំនិតថមីៗ បែនថមេទៀតជូនថន ក់ដឹកន ំ
និងម្រន្តី្រគបលំ់ ប់ថន ក់ៃន្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រពមទងំអន្តរ ថ ប័នពក់ព័នធទងំអស់ ស្រមប់ជមូល ្ឋ ន
គន្លឹះអនុវត្តបន្តដូចខងេ្រកម៖  

ទី១ .្រកសួងបរ ិ ថ ន្រតូវបន្តផ ព្វផ យអនុសញញ ស្តីពីករលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ៃនករេរសីេអីង
្របឆងំនឹងនរេីភទ និងឯក រពក់ព័នធ ម្រពះ ជនុ សន៍ សេម្តច្រពះម ក ្រតី ្រពះវរ
ជម ជតិែខមរ ្រពះ្របធនកិត្តយិស ៃន្រកមុ្របឹក ជតកិមពុជេដីមប្ីរស្តី នងិបន្តចុះ ម នករអនុវត្ត

ចបប់ និងបទបញញត្តិពក់ព័នធនន េដីមបីេលីកអនុ សន៍ជូន្រកសួង និង្រតូវបន្តជំរុញករអនុវត្ត
ែផនករយុទធ ្រស្តប្រញជ បេយនឌ័រ កនុងវសិ័យបរ ិ ថ ន ឱយកន់ែតមន្របសិទធភព។ 

ទី២.្រកសួងបរ ិ ថ ន ្រតូវបន្តបេងកីនសមតថភពម្រន្តី ជករជ្រស្តី មរយៈវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លទងំ
កនុង និងេ្រក្របេទស។ យកចិត្តទុក កច់ំេពះម្រន្តី ជករជ្រស្តីមុនចូលនិវត្តន៍ េ យដំេឡងី នន្តរស័កកិ 
និងថន ក់កនុង្របេភទ្រកបខណ្ឌ របស់ខ្លួន មអតីតភពករងរឱយ្រសប មេគលករណ៍។ 
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ទី៣. ្រកសួងបរ ិ ថ ន្រតូវបន្តពិនិតយ្រ វ្រជវ ថ នភពម្រន្តីនរ ី ចំេពះករលំបកកនុងករបំេពញ
ករងរ របស់ខ្លួនេដីមបមីនវធិនករេ ះ្រ យ។ 

ទី៤. ្រកសួងបរ ិ ថ ន្រតូវបេងកីត្របព័នធ ម ន និង្រតួតពិនិតយមយួែដលមនលកខណៈសងគតិភព 
និងផ្តល់គណេនយយភព កនុងសកមមភពប្រញជ បេយនឌ័រ និង្រតវូបន្តព្រងឹង មគគីភពៃផទកនុង និងបន្ត
សហករែបងែចកភរកិចចឱយបនសម្រសប នងិយកចិត្តទុក កអ់នុវត្តភរកិចចកនុង ម រតីទទលួខុស្រតូវ
ខពស់េទ មជំនញ។ 

ជទីបញចប់ ខញុសូំម្របសិទធពរជ័យសិរមីងគល វបុិលសុខ បវរ្របេសីរ ជូនចំេពះគណៈអធិបតី េ ក
ជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី នងកញញ  ៃនអងគពិធីទងំមូល សូមទទលួនូវពុទធពរទងំបួន្របករគឺ
យុ វណ្ណៈ សុខៈ និងពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។  
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១៤. េវទិកផ ព្វផ យែយនឌ័រ េ្រកម្របធនបទ “្រស្តវីិលច្រងក នមិនជុំ” 
 

 
សនុទរកថ  

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

ែថ្លងកនងុេវទិកផ ព្វផ យែយនឌ័រ េ្រកម្របធនបទ “្រស្តវិីលច្រងក នមិនជុំ” 
ៃថងទី ៩ ែខកមុភៈ  ឆន ២ំ០២០ េនមជឈមណ្ឌ លេកះេព្រជ អគរ C និង D 

ជធនីភនេំពញ 

3 
 
េ កជទំវ ឯកឧត្តម គណៈអធបិត ី 
េ ក ឌ ីេជត អគគនយក ្រកុមហុ៊ន ធ ៉  ង 
េភញ វកតិ្តយិសជត ិនងិ អន្តរជត ិ

ៃថងេនះខញុ ំមនកិត្តិយស និងេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនមកចូលរមួកនុងពធិីសំេណះសំ ល 
និងផ ព្វផ យករងរែយនឌ័រ េ្រកម្របធនបទ “្រស្តីវលិច្រងក នមិនជុំ” មករអេញជ ីញរបស់របស់េ ក 
ឌី េជត អគគនយក្រកុមហុ៊ន ធ ៉  ង េនមជឈមណ្ឌ លសននិបត និងពពិរណ៍េកះេព្រជេពលេនះ 
េ យមនករចូលរមួពីថន ក់ដឹកន ំតំ ង្រកសួង ថ បន័រដ្ឋមយួចំនួន និងបុគគលិក្រកុមហុ៊នធ ៉  ង។ 

្រពឹត្តករណ៍េនះមន រៈសំខន់ ស់ េ យមនករចប់ រមមណ៍ នងិចូលរមួពីវស័ិយឯកជន 
េដីមបរីមួចំែណកជមួយ ជរ ្ឋ ភិបល និងភគីពក់ព័នធេផ ងេទៀតេដីមបជី្រមុញសមភពែយនឌ័រេនកមពុជ 
ជពិេសសករេឈ្វងយល់ពីសមិទធផលននែដលសេ្រមចបនចំណុចខ្វះខត បញ្ហ ្របឈមជឧបសគគ 
េដីមបរីមួចំែណកេធ្វីឱយកន់ែត្របេសីរេឡងីនូវសិទធិ ថ នភព នៈ និង តួនទីរបស់្រស្តីេនកនុង្រគួ រ 
សហគមន៍ នងិសងគម។  

្របធនបទ “្រស្តីវលិច្រងក នមិនជំុ” ពិតជទទួលបនករយកចិត្តទុក ក់ខ្ល ងំ េ យ រកនុងពិភព
េ ក ក៏ដូចជសងគមជតិកមពុជេយងី ទងំអតីតកល ក៏ដូចជបចចុបបននេនែតបន ល់ទុកនូវទស នៈខុស
ឆគងចំេពះតនួទីរបស់្រស្តី។ ្របធនបទេនះ្រតូវបនេគេលីកេឡងី នងិពិភក ែវកែយកជេ្រចីន េហយី
េពលេនះខញុ ំ្រតូវករេពលេ្រចីនេដីមបពីនយល់ និងវភិគ។ 

ជបថម ខញុសូំមបក្រ យករពនយល់ន័យខ្លះជមុនសិន។ េជីង្រកន េបី មវចននុ្រកមសេម្តច
សងឃ ជ ជួន ត គឺជ្រប ប់ស្រមប់តមកល់ឆន ងំចម្អិន រ : ្របកល់េជីង្រកន សំ្ល (ពកយ
មញញ គឺច្រងក ន)។  
ពកយថច្រងក ន ឬេជីង្រកន កេកីតមកពីពកយ “្រកន” ែដលមនន័យថមនុស មួយ្រកុម ែដលេន

ជុំគន ហូបបយជមួយគន  ដូចជប្តី្របពនធ ឪពុកម្ត យ កូន បងប្អូនបេងកីត។ េគេ្រចីននិយយថ ្រគួ រ  “រមួ
ច្រងក នែតមួយ” ែតជទូេទពកយច្រងក ន្រតូវបនេគយល់ថជផទះបយ ឬ្រប ប់ សំ្លេទវញិ។ 
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មពិតទស នៈ ពកយ្របេ របស់ចស់ទុំ ពកយេ ្ល ក ឬសុភសិត ែដលបុព្វបុរសែខមរជំនន់េដីម
បនបន ល់ទុកឱយេនះពិតជមនន័យ និង ច្រតូវបនបក្រ យេទ មករយល់េឃញីេផ ងៗគន ។ 
ករបក្រ យ ចជន័យ្រតង់ ន័យផទុយ និងន័យេធៀប។ ទស នៈ ជគំនិត ជពកយេ ្ល ក ឬជសុភសិត 
មិនែមនមនន័យថសុទធែត្រតឹម្រតូវ ឬមិន្រតឹម្រតូវេនះេទ។ បុ៉ែន្ត ្រស័យេលី ថ នភព កលៈេទសៈ 
និងសម័យកលែដលេគ ចយកមកបំេពញ ឬអនុវត្តបន។ ម៉យងេទៀត ពកយេ ្ល កទងំេនះ ច្រតូវកនុង
កលៈេទសៈខ្លះ និងកនុងករណីខ្លះ ែត ចមិន្រតឹម្រតូវកនុងន័យទូេទ ឬសកលេឡយី។ 

េ យែឡកចំេពះទស នៈដូន ែខមរែដលបនេលីកេឡងីថ «្រស្តីបង្វិល េជីង្រកនមិនជុំ» វញិ េយងី
ចនិយយបនថ្រតឹម្រតូវចំេពះសម័យមុន ប៉ុែន្តមិន ចនិយយថ្រតឹម្រតូវទងំ្រសុងចំេពះសម័យ

េនះបនេទ។ ឬេយងី ចនិយយបនថ ទស នៈេនះ ច្រតឹម្រតូវកនុងករណីខ្លះ ែតមិនែមន្រតឹម្រតូវកនុង
ន័យសងគមទងំមូល ឬសកលេឡយី។ ម៉យងេទៀត ពកយេ ្ល កេនះ ចមនន័យេ្រជេលីសពីេយងីគិតេទ
េទៀតក៏ថបន។ 

«្រស្តីបង្វិល េជីង្រកនមិនជុំ» េបីេយងី ្ដ ប់ភ្ល មគឺពិតជមិន ចទទួលយកបនេនះេទ ស្រមប់       
បរបិទមនុស ែខមរសម័យេនះ។ ប៉ុែន្ត េគក៏មិន ចបដិេសធភ្ល មៗថ សុភសិតេនះ្រតឹម្រតូវ ឬមិន្រតឹម្រតូវ
េនះេទ។ កនុងករណីេនះ េដីមបទីទួល គ ល់ថ សុភសិត ពកយេ ្ល ក ឬទស នៈេនះ្រតឹម្រតូវ អនក ន អនក
្ដ ប់ អនកពចិរ  ្រតូវគិតេទរកសម័យកលែដលដូន របស់ខ្លួនបនេលីកេឡងីនូវ សុភសិតមួយេនះ។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

កលពីអតីតកល ក៏ដូចជេនបចចុបបនន មន្របេទស១ចំនួន នងិមនុស មួយចំនួនេនរក ្របៃពណី
ចស់បុ ណ េ យមិនទន់ឱយតៃម្ល្រស្តី េសមីនឹងបុរសេឡយី េពលគឺ េគចត់ទុកថ មនុស ្របុស មនតៃម្ល
ជងមនុស ្រសី (ខញុ ំសូមមនិេលីកចំេឈម ះ្របេទសេទ ែតេយងី ច ម ន នងិសំេ េទរកបន)។ ពកួេគ
យល់ដូេចនះ េ្រពះ មទំេនៀមទំ ប់ កូន្របុសជអនកសនង្រតកូល។ េគចង់រក ្រតកូលេគគង់វង តេរៀងេទ 
េ យ រភគេ្រចីនេគយក្រតកូល ម្រតកូល្របុសែដលជ ្វ មី តៗគន ជេ្រចីនជំនន់។ 

ជរមួ្រស្តី្រតូវេគេរសីេអីងកនុងករងរ កនុង្រគួ រ និងសងគមកនុង្របេទសមួយចំនួន និងកនុង សន
ខ្លះ។ ខញុ ំសូមេលីកជឧទហរណ៍ខ្លះដូចតេទ៖ 

 អនកខ្លះបងខំឱយ្រស្តីរលូំតកូនេចល េពលេគដឹងថកូនកនុងេពះ្របពនធជកូន្រសី។ 
 េគមិនចង់បនបុគគលិកជ្រស្តី េទះជគត់មនសមតថភពក្តី េ យ រេគខ្ល ច្រស្តីរវល់នឹងកិចច
ករផទះេពក រវល់េពលមនៃផទេពះ ស្រមកមតុភព នងិែថទកូំន។ 

 មនុស ្របុសខ្លះមនជំេនឿថ េពលខ្លួនេគធ្ល ក់ខ្លួន្រក ឬជួប្របទះេ្រគះអ្វីមួយ គឺេ យ រ      
ឥទធិពល្រសីែដលេគេសពគប់ ឬរស់េនជមួយ េ្រពះេគយល់ថនងេនះជ្រសីចៃ្រង។  

 ្រសីមិន្រតូវបនឱយចូលេរៀន េ យ រខ្ល ចេចះ ខ្ល ចដឹង នឱំយេចះេរបីំរះ និងខ្ល ចសរេសរ
សំបុ្រតេសន  និងខ្ល ចមនសង ។ 

 ្រសីមិន្រតូវឱយេរៀនេចះដឹងខពស់េពកេទ េ្រពះខ្ល ចអត់ប្តី េ្រពះេគយល់ថ េបីេចះដឹងេពក េនះ
បុរសែដលជ “អនក្រក និងអនកលងង់ជងមិន ៊ ន ចំែណកអនកេចះជង និងអនកមនជង េគមិន
យក”។ 
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 ្រសីមិន្រតូវអនុញញ តឱយេដីរេហរីេសរេីទ េ យេហតុសន្តិសុខ េ្រពះខ្ល ចញតិេមលីងយផង និង
ខ្ល ចេគចប់រេំ ភផង។ 

 េនមនឧទហរណ៍េ្រចីនេទៀត ។ល។ និង។ល។ 
េទះជេពលេនះជសម័យវទិយ ្រស្ត និងេជឿនេលឿនក្តី ក៏ករយល់េឃញី និងទស នៈែបបេរៀប 

ប់ខងេលីេនែតមនេនេឡយី។ 
េ យែឡក េនកមពុជ ្រស្តី្រតូវបនទទួល គ ល់េ យរដ្ឋធមមនុញញ ឱយមនសិទធេសមីបុរស។ ្របេទស

េយងីមនចំណុចល្អេ្រចីន ស់ ពីតៃម្ល្រស្តី ងំពីអតីតកលមកដល់បចចុបបនន ដូចជ៖  
 េយងី្របកន់យករបបម ធិបេតយយ ឧទហរណ៍ ម្ត យមនសិទធសេ្រមចេ្រចីនជងឪពុក កនុង
្រគួ រ។ េយងីេ្របីពកយ “េម”ស្រមប់ អនកដឹកន ំដូចជ េមឃុ ំេម្រកុម េមគណ។ល។ 

 ្របុសដណ្តឹ ង្រសី និង្រតូវមនប ្ណ ករជូនខង្រសី (ឧទហរណ៍េរឿងឪពុកេកមកេរសីកូន្រប រ)។ 
 ្រសី្រតូវបនេគេគរព េ យ រមន្របជញ ជងបុរស (ឧទហរណ៍ េរឿងភនំ្របុសភនំ្រសី)។ 
 មន្រស្តីជេ្រចីនែដលមនតំែណងខពសក់នុងនេយបយ។ កលពអីតីតកល ្រពះនងលីវ យ ី
ែដលជេស្តច។ េ្រកយមកកនុងសម័យថមីេនះេយងីមន្រស្តីជេ្រចីនែដលបនទទួលតំែណង       
ខពស់ៗ រមួមន ជអនុ្របធនសភ ជតំ ង ្រស្ត ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋេលខធិករ 
អនុរដ្ឋេលខធិករ អភិបល អភិបលរងេខត្ត អគគនយក អគគនយករង ។ល។ ្រស្តីកនុងេសដ្ឋកិចច 
ក៏មនេ្រចីនដូចជ្របធន ជអគគនយក្រកុមហុ៊ន នយកែផនកជេដីម។ សូមបកីនុងកងកម្ល ងំ
្រប ប់ វុធ េយធ នគរបល ក៏មន្រស្តីជឧត្តមេសនីយ (ឧទហរណ៍ ខញុ ំជនយឧត្តម
េសនីយ ៍ផក យមសបួន) ជេ្រចីន។ 

 មនសុភសិត ជេ្រចីនែដលេលីកតេមកីង្រស្តី ដូចជ “សំ បេយងដី្រសីេយង្របុស” “្រស្តីជ
ម ពិភពេ ក” “្រស្តីជឆ្អឹងខនងៃនេសដ្ឋកិចច” “ស៊ូ ្ល បប់ កុឱំយ ្ល ប់េម” ។ល។  

ជករពិត ស់ េនកនុងសងគមែបប្របៃពណីបុ ណរបស់បុព្វបុរសែខមរ ជទូេទ ្រស្តីពិតជមិន្រតូវ
បនេគេលីកកមពស់ឱយមនសិទធេសមីនឹងបុរសេឡយី។ ករជប់ជំពក់ជមួយផនតគ់ំនិតចស់ ទំេនៀមទំ ប់
្របៃពណីចស់េធ្វីឲយអនកខ្លះគិតថ្រស្តី្រគន់ែតជទសករបស់បុរស ជអនកេនជិតច្រងក នេជីងឆន ងំ េមីល
កិចចករផទះសំែបង េមីលែថកូនេច តបញ និងេធ្វីកិចចករកំបុិកកំប៉ុកកនុងផទះជេ្រចីនេផ ងេទៀត។ េហតុផល
េនះ ដូន ែខមរមនទស នៈចេង្អ តចង្អល់មួយកនុងទិសេ បំបិទសិទធិ និងេសរភីពរបស់្រស្តី។ 

បែនថមពីេនះ ដូន េយងីែបរជគិតថ ្រស្តីមិន ចសេ្រមចកិចចករធំបន ្រស្តីគម នសមតថភព ្រស្តី
មិនយល់កលៈេទសៈ ្រស្តីមិនេចះវភិគសុីជេ្រម្រស្តីែតងែតទន់្រជយ េហតុេនះេហយីដូន មិនអនុញញ ត្តិ
ឲយ្រស្តីទទួលបនសិទធិកនុងករសិក េរៀនសូ្រត ព្រងឹងគំនិត ម រត ីេដីមប្ីរបឡូកកនុងសងគមេឡយី។ ក ្ត ទងំ
េនះ គឺជេដីមចមៃនករេលីកេឡងីជសុភសិតថ «្រស្តីបង្វិលេជីង្រកនមិនជុំ»។  

េនកមពុជ កលពីជំនន់េដីម តៃម្ល្រស្តី្រតូវបនេគបនទ ប និងបន្តុះបង្អ ប់ខ្ល ងំ ស់ រហូតដល់
មនករេលីកេឡងីថ «មនកូន្រសីដូចមនពង្របហុកេនមុខផទះ» “្រសជីសំពត់េទសឯកពណ៌ស េបី
្រប ក់េហយី ងមិន្រជះេទ” និងខ្លះេទៀតថ “្រស្តីជមនុស ទន់េខ យ ទន់្រជយ មុជមិនេ្រជេទមិន
ឆង យ” និង «្រស្តីវលិច្រងក នមិនជុំ» ែដលជ្របធនបទៃនេវទិកៃថងេនះ។ ពកយបន្តុះបង្អ ប់ទងំអស់េនះ
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បនចក់យ៉ងេ្រជេទកនុងសងគមែខមរ និងេធ្វីឱយនរែីខមឈចឺប់ និងតសូ៊េដីមបរីេំ ះខ្លួនេចញពីជំេនឿ និង      
ទស នៈខុសឆគងខងេលី។ 

ជរមួមក ទស នៈែដលបុព្វបុរសែខមរេ កបនេលីកេឡងីថ«្រស្តីបង្វិលេជីង្រកនមិនជុំ» ច
្រតូវេគយល់បនថ សងគមែខមរេយងីមនភពលំេអៀង និងមនិបនឲយតៃម្ល្រសីេសមីបុរស េហយីមនលកខណៈ
េរសីេអីងចំេពះ្រស្តីេភទ។ ទស នៈេនះ ចពិតបនេបីនរេីយងី ្រស្តីេយងី កុមរេីយងីទន់្រជយនិង
បេ ្ត យខ្លួនឱយលង់នឹងភពលងង់េខ្ល  កង្វះករពិចរ  និងកង្វះេសចក្តីក្ល ន។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

ខញុ ំសូមទញ រមមណ៍ មែបបេផ ងម្តង។ កនុងនមជអនក្រតិះរះិពិចរ  េគមិន ចនិយយថ 
សុភសិតេនះខុស ឬ្រតូវេនះេទ បុ៉ែន្តេយងី្រតូវគិតេលីមូល ្ឋ នសុីជេ្រមជងេនះ។  

េបីេមីល មន័យ្រតង់ ករវភិគអំពីលទធផលករងរ របស់្រស្ដីេមផទះបនេធ្វីឲយមជឃ ្ឋ នអនកវភិគ
មួយចំនួនេធ្វកីរកត់សំគល់កនុងន័យបរ ិ  និងរះិគន់ដល់្រសីទូេទថ សូមបកីរងរបង្វិលច្រងក ន េពលគឺ
ករងរេគហកិចច (ករ សំ្ល) ែដលករងរ្រ លៗ ក៏្រស្ដីមិនបនបំេពញ្រគប់្រជុងេ្រជយផង ចុះទ្រមំ
ករងរធងន់ៗ និងសំខន់ៗ េធ្វីេម្តច្រសីៗ ចេធ្វីបនេទ។ កនុងភពជមនកំ ងំេខ យ ្រស្ដីេធ្វីែតករងរ
្រ លៗដូចជករងរេដប៉ក់ចក់ជរ សំ្ល េបស សំ ត ងចន េរៀបចំតុងែតង លំអផទះសំែបង េមលី
ែថកូនេចេ យករងូតទឹក េមីលទុក ក់្រទពយសមបត្តិ ែដលប្តីរកបន។ ខណៈែដលជួបនឹងករងរធងន់ធងរ
្រតូវករេលីក ក់លីែសង (បង្វិលច្រងក ន) ចបស់ជ្រតូវករពឹងពក់រកកំ ងំបុរសៗ ឲយជួយជក់និងពុំ
ខន់េឡយី។ ដូេចនះ ជក់ែស្តងេបីនិយយពីករយល់ដឹងវញិ ្រស្ដីែខមរេនសម័យបុ ណ េពលគឺកនុងសមយ័
អននិគម ពួកគត់មិនបនេរៀនសូ្រតអក រ ្រស្ដដូចបុរសេទ េ្រពះេ យ រែត ទី១៖ គឺគម ន
េរៀនេនជិតៗ។ និងទី២ ចស់ៗមិនអនុញញ តឱយកូន្រសីេទេរៀេន វត្តេទ េ យបញ្ហ សន្តិសុខ។ 
េ យេហតុេនះបនជេនសម័យ និគម មនិសូវមន្រស្ដីមនបុណយសក្តិធំេទ។ 

ជករពិត បចចុបបននេនះ េយងីក៏េនមនបញ្ហ ខ្លះចំេពះសមភពែយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រែំដរ។ ជក់
ែស្តង សិស ្រសីមិន ចបញចប់ករសិក ្រគប់កំរតិថន ក់េ្រចីនដូចសិស ្របុស េទះជគត់េរៀនពូែកក៏េ យ 
េ យ រក ្ត ដូចខងេ្រកម៖ 

 ជីវភពខ្វះខត ្រគួ រ្រកី្រកគម នលទធភពេ យកូន្រសីេរៀនបន្ត ។ 
 បនទុកករងរស្រមប់កុមរចីប់ពី យុ ១១ឆន  ំមនេ្រចីនជងកុម ែដលនង្រតូវទទួលបនទុកជួយ
កិចចករផទះកន់ែតេ្រចីន និងជួយរក្របក់ចំណូលេដមីបជីួយ្រគួ រែថមេទៀត។ 

 ឪពុកម្ត យខ្ល ចកូន្រសីេរៀនេចះ ខ្ល ចេសពគប់មិត្ត្របសុ ឬមនេសន  និងបញ្ហ អសន្តិសុខ ដូចជ
ករចប់រេំ ភផ្លូវេភទ ជញួដូរ ជំរតិ ។ 

 កង្វះថន ក់េរៀនបន្ត ឬ េនឆង យពីផ្អះ។ 
 បញ្ហ ទក់ទងនឹងវបបធម៌ និង សនខ្លះ េគមនិសូវអនុញញ តឱយកូន្រសីចូលេរៀនជមួយ្រគូ្របុស
េទ េហយី្រគូ្រសីេនមនតិចតួច ស់។ 

 ឪពុកម្ត យមួយចំនួនធំេ្រចីនេរៀបមងគលករកូន្រសី ងំពីេនវយ័េកមង។ ក ្ត ទងំអស់េនះេហយី 
ែដលេធ្វីេ យសិស ្រសី រកូឺន្រសីេបះបង់េចលករសិក ជបន្តបនទ ប់ ។ 
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េនកនុងសងគមែខមរ មនករណីជេ្រចីន ែដលេយងីេឃញីថ ្រស្តី ក់ដូចជមនិទន់្រតូវបនេគឲយ
តៃម្លឲយបន្រតឹម្រតូវ មរដ្ឋធមមនុញញេនេឡយី។ ្រស្តីេនែត្រតូវបនេគចត់ទុកថ ជេភទទន់េខ យ េហយី
សមតថភពេនមនក្រមិត ករទទួល្របក់េបៀវត រក៍៏មិនសូវេពញ េទ មអ្វីែដលខ្លួនបនខិតខំ្របឹងែ្របង
េឡយី។ េលីសពីេនះេទៀត េ យ រែតគំនប្របៃពណីែដលត្រមូវឲយ្រស្តីជភរយិ្រតូវេគរព ្វ មីជេម
្រគួ រ បនេធ្វីឲយ្រស្តីមួយចំនួនបត់បងសិ់ទធិេសរភីព និងសិទធិៃនករសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួនកនុងនមជៃដគូ 
និងជសហេម្រគួ រ និងបនេធ្វីឲយបុរសមួយចំនួនេ្របី្របស់សិទធិអំ ច្រជុលហួស្រពំែដនកំណត់របស់
ខ្លួន។  

េនេពលែដល្របៃពណី និងទំេនៀមទម្ល ប់ខុសឆគងមួយចំនួន្រតូវបនែកែ្របជមួយនឹងករវវិត្ត ៃន
សងគម ក៏ដូចជករយល់ដឹងរបស់មនុស កន់ែតមនភពសីុជេ្រម ករេគរពគន  និងផ្តល់តៃម្លគន កន់ែត
្រតូវបនអនុវត្ត។ បុរសជេ្រចីនបនផ្តល់តៃម្លដល់នរទូីេទ និងភរយិខ្លួន។ ប៉ុែន្តករែកែ្របេនះ ចមន
េនភគេ្រចីនែត មទី្រកុង និងទី្របជុជំន និងស្រមប់អនកមនចំេណះដឹងមយួចំនួនធំែតប៉ុេ ្ណ ះ េន
មទីជនបទភគេ្រចីន្រតូវបនេគរកេឃញីថមិនទន់មនករែកែ្របេ្រចីនេនេឡយីេទ។ បុរសេនែត

ចត់ទុកថ ខ្លួនគឺជេម្រគួ រធំ មនអំ ចេលីសលប់ េនកនុង្រគួ រ ចេធ្វីអ្វីៗបន មែតអំេពីចិត្ត
របស់ខ្លួន េ យមិនចបំច់ពិភក  ឬសួរេយបល់ពីភរយិេឡយី ជពិេសសេនកនុង ថ នភពែដល្រស្តីជ
ភរយិេនផទះ ជេមផទះមិនេចះរកសីុ និងគម នចំណូល។ ថ នភពេនះបនេធ្វីឲយ្រស្តីជេ្រចីនទទួលរងទុកខ
ែផនកផ្លូវចិត្ត និងបត់បងត់ៃម្លរបស់ខ្លួន។ េលីសពីេនះ្រស្តីខ្លះេនែតជួប្របទះ ករេ្របីអំេពីហងិ  និងករ
រេំ ភ ពីសំ ក់បុរសមួយចំនួនផង។ បុរសខ្លះយល់ថ ករងរែដល្រស្តីជភរយិ របស់ខ្លួនេធ្វីេនផទះជ
ករងរកំបុិកកំប៉ុក មិនមនតៃម្លេសមីនឹងអ្វីែដលខ្លួនរកបនេនខងេ្រកផទះេទ។  

មពិតអ្វីែដលបុរស ឬ្រស្តីមួយចំនួនបនគិតេនះគឺមិនសូវជ្រតឹម្រតូវេឡយី។ េនកនុងសម័យ
សកលភវូបនីយកមមកនុងសតវត រទ៍ី២១េនះ មនុស ្រគប់រូបមនសិទធិេសមីគន េ យមិន្របកន់ នៈ ពណ៌
សមបុរ េភទ ជតិ សន៍េឡយី។ ម្រ  ៤៥ ៃនរដ្ឋធមមនុញញ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ បនែចងចបស់ថ 
«ករេរសីេអងី្រគប់្របេភទ ្របឆងំនងឹ្រស្ដេីភទ្រតូវបំបត់េចល។ ករេធ្វី ជវីកមមេលីករងររបស់្រស្ដ្ីរតូវ
មឃត់។ បុរស នងិ្រស្ដមីនសទិធេិសមគីន កនុង្រគប់វស័ិយទងំអស់ ជពេិសសកនុង ពហ៍ពពិហ៍ នងិ

្រគួ រ។ ពហ៍ពពិហ៍្រតូវេធ្វី មលកខខណ្ឌ ែដលមនែចងកនុងចបប់ នងិ មេគលករណ៍សម័្រគចតិ្ដប្ដី
មួយ្របពនធមយួ»។ 

 

អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

េពលេនះខញុ ំសូមទញ រមមណ៍េយងីទងំអស់គន ឱយបក្រ យ មែបបមួយេផ ងេទៀត។ មនគំនិត
វភិគខ្លះ ចែ្របក្ល យន័យ ្រកក់ េទជន័យល្អ កនុងន័យេ្របៀបេធៀបវញិ។ េពលេនះ ខញុ ំមនេគលបំណង
ចំបងេសនីឲយសកមមជនេដមីប ី “សិទធិនរ”ី ទងំអស់េម ្ត ្របុង្របយត័ន និងវភិគឲយបនសីុជេ្រម មុននឹង
ទម្ល ក់កំហុស ឬករបេនទ សេលីករអប់ររំបស់ចស់បូ ណែខមរ ទក់ទងនឹងសិទធនិរ ី ទក់ទងនឹងទស នៈ 
“្រសីវលិច្រងក នមិនជុំ”។ 
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េនេពលែដលមនទស នៈទំេនីបទក់ទងនឹង “សិទធិនរែីបបសកល” ដូចជ “្រស្តីជម ពិភព
េ ក” បនហូរចូល្រសុកែខមរមក ពកយចស់ែដលេពលថ “្រសីវលិច្រងក នមិនជុំ” ្រតូវបនមនុស ភគ
េ្រចីនរះិគន់ថជទស នៈខុសឆគង ចស់គំរលិ និងេមីលងយ្រសី។  

េបីេយងីគិតឱយបនេ្រជបន្តិច េយងីពិតជមិនដឹងថ េតីទស ន៖ “្រសីវលិច្រងក នមិនជុំ” ជទស នៈ
របស់អនក ? គត់េឈម ះអ្វី? កេកីតពីសម័យ ? ឲយបនពិត្របកដេឡយី។ េយងី្រគន់ែតឮតៗគន  
និងនិយយ មគន ជេរៀងរហូតមក។ 

ប៉ុែន្ត ្របសិនេបីេយងីសនមត់ថេនះជ្របេយគរបស់ែខមរបូ ណ ក៏េយងីមិនគួរចប់េផ្តីមេ យងយៗ
ថ ពកយេនះ ជពកយេមីលងយ្រស្តីែខមរែដរ េ្រពះ ចមនទំនស់យ៉ង្រជលេ្រជជមួយករ្របកន់
យករបបម ធិបេតយយ (យក្រស្តីជធំ) របស់ែខមរ និងករេលីកតេមកីង្រស្តី េនសងគមែខមរ។ 

េតីេហតុអ្វីបនជេយងីចត់ទុក្របេយគមួយេនះថ េមីលងយ្រស្តីែខមរ? ្របសិនេបីអនកតសូ៊មតិ
េដីមបសីិទធិនរែីខមរគ្ំរទថ េនះជ្របេយគេមីលងយ្រស្តី េតីពួកគត់្របកដេទថ ករសននិ ្ឋ នរបស់ខ្លួន
្រតឹម្រតូវ។ ពួកអនករះិគន់ចេំពះែខមរបូ ណបនេផ្ត តែតេទេលីន័យ្រតង់ ៃនឃ្ល េនះែតប៉ុេ ្ណ ះ េហយីក៏
្របែហលជមិនដឹងថ េតីទស នៈេនះ្រតូវបននិយយកនុងបរបិទ ែដរ កនុង្របវត្តិ ្រស្តែខមរ។ េបីវភិគ
បញ្ហ មនយ័េ្របៀបេធៀប ឬសីុជេ្រមវញិ មនអនកខ្លះ ចនិយយបនេទថ ចស់ៗ និយយដូចខងេលី
គឺ្រតឹម្រតូវ។  

“ច្រងក ន” តំ ងឲយជីវតិ្របចៃំថងៃន្រគួ រមួយ ឬសងគមមួយ ( មន័យេធៀប)។ “្រសីវលិច្រងក ន
មិនជុំ” គឺមនន័យថ្រស្តីែតមន ក់ពិតជមិន ច ៉ប់រង ល់អ្វីៗទងំអស់ែដល្រទ្រទង់ជីវតិៃន្រគួ រមួយ ឬ
សងគមមួយបនេទ។ េតីចស់ៗពីេដីមចង់និយយពីអ្វ?ី េយងី ចយល់ថ បុព្វបុរសេយងីចង់និយយថ 
“ជីវតិ្របចៃំថងៃន្រគួ រមួយ ឬសងគមមួយ” គឺធំ ស់ ែដល្រសីមន ក់ឯងមិន ចវលិជុំ ឬ្រទ្រទង់ែតមន ក់
ឯងបនេឡយី។ អ្វីែដលចស់ែខមរចង់និយយ គឺពកួគត់ចង់្របប់ថ កនុង ថ នភពពិតជក់ែស្ដង គឺ្រសីពិត
ជមិន ចវលិច្រងក នបនេទ េ្រពះ្រស្តីជេភទទន់េខ យ ខងកម្ល ងំ េហយីច្រងក ន ធងន់េលីសពីកម្ល ងំ
្រសី។ ដូេចនះ “បុរសែដលជេភទខ្ល ងំ្រតូវែតជួយវលិ េពលគឺជួយ ៉ប់រង្រស្តី” េពលគឺមិន្រតូវបែណ្ដ ត          
បេ ្ដ យ ឱយ្រសីេធ្វីករងរហួសពីកម្ល ងំេឡយី។ ្របុសៗ្រតូវែតជួយេ្រពះច្រងក នធំ និងធងន់ គឺមននយ័
េធៀបថជជីវតិ្រគួ រ ឬសងគមទងំមូល។ 

េនះជអ្វីែដលអនកខ្លះចងព់ិភក  សំេ េគលេ មួយ គឺកុំចត់ទុកចស់ែខមរថេមីលងយ្រស្តី ប៉ុែន្ត
ករពិតគឺេយងីេទវញិេទ ែដលមិនយល់ពីបរបិទៃនឃ្ល មួយេនះ និងមិនយល់ពីន័យេធៀបដ៏្រជលេ្រជ
របស់បុព្វបុរសេយងី។ 

ដូចគន ែដរ ចំេពះពកយចស់ែដលថ “មនកូន្រសីដូចមន្របហុកមួយពងេនកនុងផទះ”។ ែខមរេយងី
ភគេ្រចីនយក់ថពកយេនះ មនបណំងបន្តុះបង្អ ប់្រសី េហយីេយងីបននគំន រះិគន់ចស់បុ ណែខមរ។ 
េយងីពិតជមិនដឹងថ េតអីនក ចប់េផ្តីមបេងកីតពកយេនះ េហយីនិយយេនសម័យកល  ឬកគ៏ត់
្រគន់និយយកំែប្លងេលងកនុងអតីកល? ឪឡូវេនះ េយងីសនមត់ថចស់ៗ បននិយយែមនេទចុះ ប៉ុែន្ត
មវធិីបក្រ យខងេលីដែដល េយងី ច កលបងពនយល់ឃ្ល េនះកនុងវជិជមនវញិ៖ ្របហុកគឺជមុខ

ម្ហូប ែដលចត់ទុកជ “សមបត្តិ” ដ៏មនតៃម្លមួយរបស់្រគួ រែខមរ មញញ កលពីជំនន់េដីម េ្រពះ ជ
ចំណី្របច្ំរតកូល របស់ែខមរេយងី ( ចឥឡូវេនះមនែខមរខ្លះមិនេចះទទួលទន្របហុក)។ មិនែមនមន
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ន័យែបបេលងេសីចេ យេ្របៀបេធៀប្រសីេទនឹង្របហុកេ យ រក្លិនស្អុយរបស់ េនះេទ។ េហតុេនះ 
មន្របហុកមួយពងេលីផទះ េបីេយងីគិតកនុងផ្លូវល្អវញិគឺមនន័យដូចគន នឹងមនរបស់មនតៃម្លែដល ច
េធ្វីម្ហូប ជពិេសសេនេពលមនេ្រគះ សនន។ េហតុអ្វីេយងីមិនយល់ែបបេនះ េហយីែបរជនគំន ស្តី
បេនទ សចស់ៗែខមរេទវញិ?  

ដូេចនះពកយខងេលី ចពិត េបីេយងីជ្រស្តីេធ្វីអ្វីេផ្តសផ្ត ស និង ្រសូវែដលប៉ះពល់ដល់កិត្តិយស
្រគួ រ េនះេយងីនឹងក្ល យជ្របហុកជះក្លិនមនិល្អ។ ែតេបីេយងីជ្រស្តីមនចរយិសមបត្តិ មនរូបសមបត្តិ 
និងចំេណះវជិជ  េយងីក៏ជសមបត្តិ និងកតិ្តយិសរបស់្រគួ រផងែដរ។ 

េតី មពិតេទ្រស្ដីបង្វិលច្រងក នមិនជុំែមនឬ? េបីេទះមនករបក្រ យខ្លះែដលបនេធ្វីករ
បរ ិ ររះិគន់យ៉ងធងន់ ពក់ពនធ័ដល់លទធភពរបស់្រស្ដីយ៉ង ក៏េគ េន្របទះេឃញីមតិមួយេទៀតបន
យល់េឃញីកនុងន័យផទុះ្រសឡះថ មពិត្រស្ដីជរតនៈ ែដល្រតូវបនេគ្របដូចេទនឹងតបូងមនតៃម្ល ឬ ែកវ
ដ៏ពិសិដ្ឋ។ ទស នៈេ្រកយេនះបនសំ ងេ យែផនក ម្របវត្តិ ្រស្ត ងំពីសម័យក៏េកីតទឹកដីរហូត
ដល់សម័យេនះ។ េនសម័យហ្វួណនេគេឃញីមន្រស្ដីជមគគុេទសក៏េនះគឺ្រពះនងលីវយ ីឬ្រពះនងេ
ម៉។ េនសម័យម នគរ បនកត់សមគ ល់ថមន្រស្ដីជអនក្របជញ ជបណ្ឌិ ត គឺ្រពះនងឥ្រនទេទវ ីែដល្រតូវ
បនមេហសីទី២របស់្រពះបទជ័យវរ មន័ទី៧ េនជំនន់េនះ។ ខណៈែដលេឃញីកងទ័ពជតិ្រតូវេ មព័ទធ
អស់ជេ្រចីនៃថងេទីប្រស្តីជម្ដ យ ជភិរយិជបង្រសី និងជប្អូន្រសីេនសមភូមិេ្រកយ្រតូវបងខំចិត្តកតស់ក់
ខ្លី ែដលេគេ  “សក់ផក ថកូវ” រចួែក្លងឯកស ្ឋ នជកងទ័ពបុរសចូលេទ យរេំ ះ ដេណ្ដី មេជគជ័យេលី
មរស្រតូវបន។ េនសម័យតសូ៊ទមទរឯក ជយ ពី និគមនិយមប ងំ ្របវត្តិ ្រស្តបនបង្ហ ញឱយ
េឃញីពីចលន “កងនរកី្ល ន” ែដលបនរមួគន ជមួយនឹងកងជីវពលបនតសូ៊ ទមទរដេណ្ដី ម        
ឯក ជយេពញេលញជូនជតិ េនៃថងទី៩ ែខវចិឆិក ឆន ១ំ៩៥៣។  

ជមួយនឹងេរឿង ៉ វែដលកត់្រ ចរកឹ េ យ្របវត្តិ ្រស្ដខងេលី េបីេគេមីលមកកនុងចលនអក រ
សិលបែ៍ខមរវញិ ក៏េឃញីមនេរឿង ៉ វមួយចំនួន ែដលកវ ី អនកនិពនធែខមរបនសរេសរេលីកសរេសីរឧត្តមភព 
របស់្រស្តីផងែដរ។ កនុងេនះមនេរឿងេ្រពង្របជ្របិយ គឺេរឿង “ភនំ្របុស ភនំ្រសី” ែដលបនបញជ ក់ថ្រស្តីែខមរ
ជំនន់េនះមន មគគភីព មនសមតថភព ចេធ្វីបដិវត្ដន៍្របៃពណីឲយផ្ល ស់ប្តូពី្រសីៗចូលដណ្ដឹ ង្របសុ
មកជទំ ប់ឲយ្របុសៗ ចូលដណ្ដឹ ង្រសី និងេរៀបករ េនផទះខង្រសីរហូតដល់សព្វៃថងេនះ។ 

ដូចេនះជសរុបេសចក្តីមក េយងី ចយល់េឃញីថ្រស្តីពិតជមិនអន់ហូតដល់េទបង្វិលមិនជុំ
កនទុយច្រងក នេនះេឡយី។ ទស នៈខងេលី ចមនេចតនេមីល្រ ល និងប៉ះពល់ដល់កិត្តិយសរបស់
្រស្តីជទូេទែដលេគមិន ចទទួលយកបនេឡយី។ មពិត្រស្តីជកម្ល ងំែដលេទះេនសម័យកល
ក៏េ យក៏មិន ច្រតូវែតេគបដិេសធកំ ងំ្រស្តី េចញពីវឌ នភពសងគមបនេឡយី។ 

ដូចេនះជសរុបេសចក្តីមក ចំេពះទស នៈេនះ បចចុបបននេគមិនគួរេលីកយកមកនិយយ នែំតឲយ
េកីតមនករភ័ន្ត្រចឡ ំ គនំិតេរសីេអីងេភទ និងបងករទំនស់ែផនកគំនិតរ ងបុរសនិង្រស្តី និងជេម្ល ះែផនក         
ករទមទរសិទធិ េសរភីព។ 

ែតេយងីមិន្រតូវមនគំនតិទុទិដ្ឋិនិយម្រជុលេពកេនះេទ។ ផទុយពីសុភសិតខងេលី មពិតេទ 
ជធមមជតិរបស់មនុស ្របុសនិង មនុស ្រសី គឺគម នអ្វីែដលល្អេលីសគន  ឬអ ច រយេលីសគន េនះេទ។ បុរស
េកីតមកមនលកខណៈពិេសស និងគុណសមបត្តិរបស់ខ្លួនមួយែផនក ចំែណក្រស្តីមនក៏មនលកខណៈ



 

ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០២០   ទពំ័រទី    69 

ពិេសស និងភពខ្ល ងំរបស់ខ្លួនេ យែឡកដូចគន ។ ករណីខ្លះ ្រស្តី្របែហលជមិន ចេធៀបនឹងបុរសបន
ែមនដូចជកម្ល ងំកយ និងេគលជំហរ ម រតីជេដីម ប៉ុែន្តជក់ែស្តង្រស្តីក៏ ចេធ្វីករងរខ្លះ ែដលបុរស
មិន ចេធ្វីបនែដរ។ ឧទហរណ៍ ករងរជេ្រចីនែដលបុរសមិន ចេធ្វីបនដូច្រស្តី ដូចជករពរេពះ   
ករែថរទបំីបច់កូនេច ករងរផទះសែមបង ករអត់ធមត់ និងសូ៊្រទជំេដីម។ ជក់ែស្តងេនបចចុបបននមន្រស្តី
ជេ្រចីន ចេធ្វីករងរធងន់ៗបនដូចបុរស ដូចជ យុទធជន នគរបល កសយនិក (ពឡុិត) អវកស
យននិក អនកេបីកបររថយន្ត្រកុង រថយន្តធងន់ ជអនក្រប ល់ ជកី ករនិី។ល។ និង។ល។ 

េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សិទធ្រស្តី្រតូវបនេលីកតេមកីង មរយៈរដ្ឋធមមនុញញ និងអនុសញញ អន្តរជតិ
នន ជេ្រចីនែដល្របេទសេយងីបនចូល។ េយងីបនបេងកីត្រកសួងកិចចករនរែីដលបនខិតខំបំេពញ
ភរកិចច និងករងរសនូលរបស់ខ្លួនបនល្អ្របេសីរ ជពិេសសករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករផ្តល់
ភពអង់ ចដល់្រស្តី េ យសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង ថ ប័នពក់ព័នធទងំថន ក់ជតិ នងិថន ក់
េ្រកមជតិ និងករគ្ំរទពីអងគករជតិ អន្តរជត ិ ្រពមទងំៃដគូអភិវឌ ន៍ េ យបនដំណីរករេទយ៉ង
រលូន នឹងទទលួបនលទធផលវជិជមនគួរជទីេមទនៈ។  

ម្រ  ៣៦ រដ្ឋធមមនុញញៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជឆន  ំ១៩៩៣ ែចងថ៖ «្របជពលរដ្ឋែខមរទងំពីរ
េភទមនសិទធិទទួល្របក់បំ ច់េសមីគន ចំេពះករងរដូចគន ។ ករងរេមផទះមនតៃម្លេសមីគន  នឹងកៃ្រម
ែដលបនមកពីករងរេធ្វីេនេ្រកផទះ»។  

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

េ យ រ្របេទសជតិមនសុខសន្តិភព សថិរភព និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ និងករអនុវត្ត
េគលនេយបយឈនះ-ឈនះ ្របេទសកមពុជបនចកេចញពី្របេទស្រកី្រកបំផុត បនក្ល យជ្របេទស
ែដលមនចំណូលមធយមក្រមិតទប  េនឆន ២ំ០១៥  េហយីកំពុងេឆព ះ េទ្របេទសែដលមនចំណូល
មធយមក្រមិតខពស់ េនឆន ២ំ០៣០ នងិេ្រតៀមខ្ឡួនឈនេទជ្របេទសែដលមនចំណូលខពស់ឆន ២ំ០៥០។ 
មរយៈករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ដំ ក់កលទី៤េដីមបកំីេណីន ករងរ  សមធម៌ នងិ្របសិទធភព 

កមពុជកំពុងេដីរេលីមគ៌មួយ េឆព ះេទសេ្រមចចកខុវស័ិយកមពុជឆន ២ំ០៥០ េផ្ត តេលីករជ្រមុញករងរ         
ែកទ្រមង់អភបិលកិចចជសនូល និងចត់ទុកករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស ជ ទិភពកនុងចតុេកណទ១ី 
ែដលេនកនុងេនះករព្រងឹងសមភពេយនឌ័រ  និងករគពំរសងគមជធតុដស៏ំខន់មួយ។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមបញជ ក់ជូនអងគពិធី្រជបថ   ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និង   
ករព្រងឹងភពអង់ ចដល់្រស្តី និងេកមង្រសីកមពុជ ែដលជកម្ល ងំចលករមួយកនុងកនុងកររមួចំែណក
អភិវឌ សងគមេសដ្ឋកិចចជតិ គឺជកិចចករ ទិភពចំបងមួយ ែដល ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបននិងកំពុងេផ្ត ត
ករយកចិត្តទុក ក់ខពស់បំផុត។ 
 ជរ ្ឋ ភិបលក៏បេងកីតលិខិតបទ ្ឋ នេគលនេយបយ និងែផនករសកមមភពជតិ េដីមបេីឆ្លីយ
តបនឹងអំេពហីងិ ្រគប់រូបភព េលី្រស្តី និងេកមង្រសី  និងករេលីកកមពស់គុណភព ៃនករផ្តល់េស ជពហុ
វសិ័យេន មប ្ត េខត្តនន មរយៈ្រកុមករងរអន្តរ ថ ប័ន េ យមនកិចចសហករជមួយអងគករ
មិនែមនរ ្ឋ ភិបល េដីមបជីួយជនរងេ្រគះឱយបនទន់េពលេវ  និងមន្របសិទធភព។ 
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 កន្លងមកថមីៗេនះ កនុងកចិច្របជុំ្របចឆំន រំបស់្រកុម្របឹក ជតិកមពុជេដីមប្ីរស្តី សេម្តចអគគម េសន
បតីេតេជ  ហ៊ុន   ែសន  នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនសេ្រមចបេងកីត្រកុមេមធវ ី
សេម្តចេតេជ េដីមបបីំេពញបែនថមករងរផ្លូវចបប់ កនុងេគលបំណងជួយ្រស្តី និងេកមង្រសី្រកី្រក ែដលងយ
រងេ្រគះេ យអំេពីហងិ ទក់ទងនឹងេយនឌ័រ ឱយទទួលបននូវយុត្តិធម៌ បនទន់េពលេវ  និង្របកប
េ យ្របសិទធភព ។ 

ដូេចនះ ជរមួ ករអនុវត្ត យុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលពិតជបនជំរុញឱយ
ថ នភព ជីវភព នៈ នងិតួនទីរបស់្រស្តីមនភពកន់ែត្របេសីរេឡងីពីមួយៃថងេទមួយៃថង។ 

េ យែឡក េនពិភពេ ក តៃម្ល្រស្តីក៏្រតូវបនេលីកតេមកីងយ៉ងខ្ល ងំែដរ។ ទិ សិទធិនរអីន្តរជតិ 
មន្របភពមកពីពកយថ International Working Women’s Day ទិ កងរនរ ីអន្តរជតិ។ ្របេទស
ជេ្រចីនេនេលីពិភពេ ក ែតងែត្របរពធទិ នរអីន្តរជតិ េនៃថងទី៨ មីន ជេរៀង ល់ឆន  ំ ែដលជ
្រពឹត្តិករណ៍មួយែដលមិន ចបំេភ្លចបន ពិេសសស្រមប់នរ។ី ករ្របរពធពិធីេនះកនុងន័យេគរព និង
្រស ញ់្រស្តី េលីកកំពស់្រស្តីកនុងេសដ្ឋកិចច នេយបយ និងករចូលរមួកិចចករកនុងសង្តម រហូតេគបនចត់
ទុក្រស្តី ជម របស់ពិភពេ ក។  

បុ៉ែន្ត េទះបីជ្របេទសកមពុជបនេធ្វីឱយមនភពេជឿនេលឿនទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ រមួទងំ
ករព្រងឹងភពអង់ឤចរបស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចនំួន ែដល្រតវូេ ះ្រ យប
េណ្តី រៗបែនថមេទៀត កនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តីកនុង វស័ិយ ធរណៈ នេយបយ និង
កនុងវសិ័យេសដ្ឋកិចចេនមិនទន់េពញេលញ និងខ្ល ងំក្ល េនេឡយី (២) កនុងវសិ័យអប់រ ំជពិេសសេនកនុង    
ក្រមិតឧត្តមសិក  និងេ្រកយឧត្តមសិក  វសិមភពេយនឌ័រេនែតមនេនេឡយី និង (៣) កេ ះ្រ យ
បញ្ហ អំេពីហងិ េលី្រស្តី និងកុមរេីទ មនីតិវធិីតុ ករ និងផ្លូវចបប់ ្រពមទងំករផ្តល់េស ជួយជនរង
េ្រគះេនពុំទន់បនរលូន និងមិនទន់េពលេវ េនេឡយី។ 

េដីមបសីេ្រមចបនកន់ែត្របេសីរេឡងីែថមេទៀត ខញុយំល់ថេយងី្រតូវេផ្ត តឤទិភព េទេលីករងរ
ជក់ែស្តងមួយចំនួនដូចតេទេនះ៖ 

១.្រស្តី្រតូវព្រងឹងសមតថភពខ្លួនឯង េដមីបមីនលទធភព ដឹកន ំ និងទទួលខុស្រតូវេលីករងរនិងតួ
នទី របស់ពួកគត់។ 

២.្រស្តី្រតូវរក ភពៃថ្លថនូ និងសីលធម៌ ្អ តស្អំ ឱយសមជ កូនល្អ ម្ត យល្អ កនុង្រគួ រ នងិសងគម ។ 
៣.ទស នៈករងរេមផទះមិនមនតៃម្ល េសមីករងរខងេ្រកគួរែត្រតូវលុបបំបត់េចលពីសងគមែខមរ។ 

បុរស និង្រស្តីេដីរតួនទីសំខន់មិន ចខ្វះបនកនុងករក ង នងិអភិវឌ សងគមជតិែខមរេឆព ះេទរកករេគរព
សិទធិ្រស្តីែដលជសិទធិមនុស ជសកលផងែដរេនះ។  

៤.្រស្តីគួរែត្រតូវបនេលីកទឹកចិត្តឲយបនេ្រចីនបំផុត កនុងករបេញចញសមតថភពរបស់ខ្លួន កនុងតួនទី
ជជងករេមីលេឃញីពីភពេខ យរបស់្រស្តី។ 

៥.្រស្ដី្រតូវែតទទួលបននូវករេលីកទឹកចិត្ត ឱយចូលរមួកនុងកិចចករសងគមននេទ មចំេណះ នងិ
ជំនញែដល្រស្តីមន។ ពួកគត់្រតូវែតផ្តល់ឱយមន      ឱកសចូលរមួ្របកួត្របែជងេន កនុងកិចចករេផ ងៗ 
េ យេសមីភពជមួយបុរស។  
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៦. ថ ប័នរ ្ឋ ភិបល ឯកជន នងិៃដគូអភិវឌ ្រតូវបន្តព្រងឹង នងិេលីកកមពស់សីលធម៌សងគមតៃម្ល្រស្តី 
និង្រគួ រែខមរ មរយៈករផ ព្វផ យ ករបេងកីតវធីិអប់រលំ្ៗអ  េដមីបបីង្ហ ញអំពីអត្តចរកិ្រស្តីែខមរ  ជពិេសស
ករេស្ល កពក់ ្របកបេ យភពៃថ្លថនូរមនលកខណៈជ្រស្តីែខមរ ស័ក្តិសមជ្របេទសែដលមនអរយិធម៌រុង
េរឿង។ 

ខញុ ំសូមជូនពរគណៈអធិបតី េភញ វកិត្តិយស និងសមជិក សមជិកៃនអងគសននិបតទងំមូល សូម
្របកបេ យពុទធពរទងំបនួ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និង ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។    
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១៥.ទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ឆន ២ំ០២០ េន្រកសងួែផនករ  
 

សនុទរកថ 
េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន 

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 
ែថ្លងកនងុឱកសខួបអនុស វរយីេ៍លើកទ១ី០៩ ៃនទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មនី ឆន ំ

២០២០ 
េ្រកម្របធនបទ “មនសន្តភិព មនករេលើកកមពសស់មភពេយនឌ័រ” 

3 
 

- ឯកឧត្តមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ឆយ ថន េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ 
- េ កជំទវ អុឹង កនថ ផវី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងកិចចករនរ ី
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ 
- ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី បងប្អូននរជីទី ប់ ន 
ៃថងេនះ ខញុ ំមនក្តីេ មនស រកី យ េ យបនចូលរមួជអធិបតីកនុងពិធអីបអរ រទរទិ អន្តរជតិ

នរ ី៨ មីន ខួបេលីកទី ១០៩ ៃន្របវត្តិតស៊ូទមទរសិទធិេសរភីព សិទធិេសមីភពគន រ ង្រស្តី និងបុរស កនុង
កររស់ នមនជីវតិ សិទធិកនុងករទទួលបនសញជ តិ សិទធិកនុងករឈរេឈម ះឲយេគេបះេឆន ត និងេបះេឆន ត 
សិទធកនុងករចូលរមួសកមមភពជីវភពនេយបយ េសដ្ឋកិចច សងគមកិចច និងវបបធ៌ម របស់្របេទសជតិ។ 

្របធនបទស្តីពី “មនសន្តភិព មនករេលីកកមពសស់មភពេយនឌ័រ” ឆន េំនះ សម្រសប ម      
អនុ សន៍ដខ៏ពង់ខពស់របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រក
កមពុជ ែដលបន ក់េចញឲយម្រន្តី ជករ ធរណៈជនទងំអស់ “អរគុណសន្តភិព” កនុងេគលបំណង
រលំឹក និងបញជ ក់ឲយដឹងថ េបីគម នសន្តិភព េយងីទងំអស់គន ក៏គម នករអភិវឌ ន៍្របេទស និងករេលីក
កមពស់ែយនឌ័រដូចសព្វៃថងបនេទ។ 

្របធនបទស្តីពី “មនសន្តភិព មនករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ” ក៏្រសបេទនឹងក្រមង      
អនុ សន៍ៃនសននសិទី ្រកងុៃណរ ៉ូបី៊ ្របេទសេកនយ៉ កលពីៃថងទី ១២-១៤ ែខវចិឆិកឆន ២ំ០១៩ ផងែដរ។ 
សននិសីទៃណរ ៉ូប៊ី បន កេ់ចញអនុ សន៍ចំនួន ១២ចំណុចែដលសុទធែតពក់ព័នធនឹងករជ្រមុញឲយមន
សិទធេសមីភព រ ង្រស្តី និងបុរសេនកនុងសងគម។ ែផ្អកេលីអនុ សន៍ទងំេនះ សមភពេយនឌ័រក៏នឹង ច
េកីតមនេឡងី និងកន់ែតមនករេលីកកមពស់េទរហូតដល់ៃថងអនគត។ ទនទឹមនឹងេនះ ភពរកីចំេរនី និង
សន្តិភពស្រមប់សងគម ្រពមទងំស្រមប់មនុស ្រគប់រូប ក៏េកតីមនេ យ រករេលីកកមពស់ករចូលរមួ 
និងភពជអនកដឹកនរំបស់យុវជន យុវនរនីេពលបចចុបបនន។ 

កររក បននូវសុខសន្តិភព និងេសថរភពនេយបយ គឺជបុេរល័កខខណ្ឌ ដច៏បំច់េដីមបអីនុញញ ត
ឲយរ ្ឋ ភិបល្របេទសមួយមនលទធភពេផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់េលីកិចចអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម និង
សុខមលភព របស់្របជជន។ េបីបត់បង់សន្តិភពេនះ អ្វីៗ្រគប់យ៉ងនងឹ្រតូវបត់បង់។ សន្តិភពគឺជ
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ធតុផ ដំ៏សំខន់ ស្រមប់ធនចីរភពៃនកិចចអភិវឌ ន៍។ ជក់ែស្តង បនទ បព់ីទទួលបននូវសុខសន្តិភព
េពញេលញ េនទូទងំ្របេទស ្រស័យេ យនេយបយ “ឈនះ ឈនះ” ្របេទសកមពុជមនករែ្រប្របល 
និងរកីចំេរនី ជលំ ប់េ យេបះជំ នេលីមគ៌ៃនករក ង និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយេឆព ះេទ
រកអនគតដ៏ភ្លឺ ្វ ង។ េ្រកមម្លប់សន្តភិព េសថរភពនេយបយ និងកំេណីនេសដ្ឋកិចចយ៉ងឆប់រហ័សកនុង
អ្រ មធយម្របមណជង ៧% នអំឡុងេពលពីរទស វត កន្លងមកេនះ េធ្វីឲយភព្រកី្រកេនកមពុជ្រតូវបន
កត់បនថយមកេន១៣,៥ ភគរយ នឆន ២ំ០១៤ និងរង្វង់ ១០ ភគរយនេពលបចចុបបនន រឯីអ្រ គម ន
ករងរេធ្វីមន្របមណ ០,៣ ភគរយ េហយី្របេទសកមពុជ្រតូវបនរពំឹងថនឹងក្ល យជខ្ល េសដ្ឋកិចចថមីេន
សុី។ មរយៈកំេណីនេសដ្ឋកិចចដ៏េលឿនេនះ កមពុជបន ផ្ល ស់ប្តូរមុខមត់ពី្របេទស្រកី្រក េទជ្របេទស

មនចំណូលមធយមកំរតិទប និងេបះជំ នេឆព ះេទ សេ្រមចនូវចកខុវសិ័យរបស់ខ្លួន េទជ្របេទសមន
ចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េនឆន ២ំ០៣០ និងជ្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០។ 

កនុង ម រតីេនះ ្រកសួងែផនករេរៀបចំទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ខួបេលីកទី ១០៩ េ្រកម្របធនបទ
មួយែដល ក់េចញេ យ្រកសួងកិចចករនរ ី គ ឺ “មនសន្តភិព មនករេលីកកមពស់សមភព េយនឌ័រ” 
កនុងេគលបំណងរេំលចពីតៃម្លែដលមិន ចកត់ៃថ្លបនៃនសន្តិភព និង “អរគុណសន្តភិព” ។េ យ រ
សន្តិភព េទីប្របេទសកមពុជបនែ្របក្ល យពីគំនរេផះផង់ វនិសកមម ករែបកបក់ជតិ នងិែបងែចកទឹកដ ី
េទជទឹកដី្របកបេ យសន្តិភព េសថរភព េសរភីព ្របជធិបេតយយ ឯក ជយ អធិបេតយយភព នីតិរដ្ឋ 
និងកំពុងអភិវឌ ដ៏ខ្ល ងំក្ល េលី្រគប់វស័ិយ ្រពមទងំចូលរមួេ យ េសមីភព និងេសមីសិទធិជមួយប ្ត
្របេទសននទងំកនុងតំបន ់និងសកលេ ក។ េ យែឡក សមភពេយនឌ័រ ្រតូវបនេលីកកមពស់ជបន្ត
បនទ ប់ ្របកបេ យលទធផលជវជិជមនគួរឲយកតស់មគ ល់។ េយង មរបយករណ៍ របស់ ថ ប័នេវទិក
េសដ្ឋកិចចពិភពេ ក (World Economic Forum) បនបង្ហ ញថ គម្ល តេយនឌ័រកនុង ្របេទសកមពុជ្រតូវ
បនកត់បនថយគួរឲយកត់សមគ ល់ េ យថយចុះពចីំ ត់ថន កទ់ី១១២ កនុងឆន ២ំ០១៦ មក្រតឹមចំ ត់
ថន ក់ ៨៩ កនុងឆន ២ំ០២០។ ករផ្តល់ចំ ត់ថន ក់េនះ ែផ្អកេលីក ្ត ចមបងៗចំនួន ៤ គឺ៖ (១) ករបេងកីន
ករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងវស័ិយេសដ្ឋកិចច (២) សមភពេយនឌ័រកនុងវស័ិយអប់រ ំ(៣) ថ នភពសុខភព 
របស់្រស្តី និង (៤) សមភពេយនឌ័រកនុងតួនទីជអនកេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចកនុងវសិ័យ ធរណៈ និង       
នេយបយ។ 

សមភពេយនឌ័រ គឺជក ្ត ចំបងកនុងករធននូវចីរភពៃនសន្តិភព និងកិចចអភិវឌ ន៍។ ្រស្តីគឺជ តួ
អងគរមួចំែណកដ៏សំខន់ នងិចបំច់កនុងករធនបននូវ្របសិទធភព បរយិបន័ និងនិរន្តភពយូរអែង្វង ៃន
សន្តិភព។ សមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្តី និងេកមង្រសី គឺជរេបៀប រៈែដល្រតូវបន
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េផ្ត តករយកចិត្តទុក ក់ និងគ្ំរទយ៉ងខ្ល ងំក្ល  េដមីបជីំរុញឲយពួកេគក្ល យជឆ្អឹង
ខនង ដ៏រងឹមៃំនេសដ្ឋកិចច និងសងគមជត។ិ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េដីមបកីំេណីន ករងរ 
សមធ៌ម និង្របសិទធភព ែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ ឆន ២ំ០១៩-២០២៣ និងេគលេ អភិវឌ ន៍
្របកបេ យចីរភពរបស់កមពុជបន ក់េចញនូវករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ និងករព្រងឹងភពអង់ 
ចដល់្រស្តី និងេកមង្រសី ជវសិ័យ ទិភព ច់េ យែឡក ក៏ដូចជករងរកនុងវស័ិយ ទិភពដ៏ៃទេទៀត 

ផងែដរ។ 
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ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនបង្ហ ញនូវករេប្តជញ ចិត្តខពស់ កនុងករសេ្រមចបននូវរេបៀប រៈឆន ំ
២០៣០ “មនិទុកនរ មន ក់ឲយេនឯេក”  មរយៈករបន្តគ្ំរទទងំែផនកហរិញញវតថុ រមួនឹងករ ក់េចញ
នូវវធិនករជវជិជមននន សំេ សេ្រមចឲយបននូវេគលេ រពំឹងទុកកនុងករេលីកកមពស់សមភព
េយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្តី កនុងេនះ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ បនេប្តជញ ចតិ្តកនុងករខិតខំ
សេ្រមចឲយបន េលីេគលេ ចំនួន ៣ គឺ៖ (១) ត្រមូវករែផនករ្រគួ រែដលេនពុំទន់េឆ្លីយតប (២) 
អ្រ មរណៈភពម  និង (៣) អំេពីហងឹ ទកទ់ងនិងេយនឌ័រ និងអំេពហីងឹ ផ្លូវេភទ និង្រគប់ទ្រមង់ 
ៃនករេរសីេអុីងេលី្រស្តី និងេកមង្រសី ែដលទងំេនះគឺជរេបៀប រៈដ៏ធំចំបងែដលនឹង្រតូវសេ្រមចឲយបនន
ឆន ២ំ០៣០។ ជងេនះេទេទៀត្រតឹម ឆន ២ំ០១៥ ្របេទសកមពុជគជឺ្របេទសមួយកនុងចំេ ម្របេទសែត
១០ ប៉ុេ ្ណ ះកនុងសកលេ ក ែដលសេ្រមចបននូវេគលេ អភិវឌ ន៍សហសវត រទ៍ក់ទងេទនឹង       
ករេលីកកមពស់សុខភពម  (CMDG 5) នងិករកត់បនថយមរណៈភពកុមរ(CMDG4) និងេប្តជញ ចិត្ត
ឈនេទអនុវត្តេគលេ អភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភព(SDGs)នឆន ២ំ០៣០ េដីមបបីេងកីននូវលកខខណ័្ឌ
សមធ៌ម និងករទទួល គ លស់មភពរ ង្រស្តី និងបុរស កនុង្រគប់ទិដ្ឋភពទងំវសិ័យនេយបយ េសដ្ឋកិចច 
សងគមកិចច ្រពមទងំសិទធកិនុងករចូលរមួចំែណកេ យេសមីភព និងជៃដគូ មិន ចខ្វះបនជមួយបុរស
កនុងករអភិវឌ ្របេទសជតិ។ 

ពិេសសជងេនះេទេទៀត ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជេ្រកមករដកឹនដំ៏ឈ្ល សៃវ្របកបេ យកិត្តិបណ្ឌិ ត 
របស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជបនផ្តល់
ករគ្ំរទយ៉ងេពញទំហងឹ និងបនចត់ទុកសមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ចដល់្រស្តី ជ
ករងរ ទិភពែដល្រតូវអនុវត្តបន្ត កនុងេនះរួមមន៖ ករបេងកីនករវនិិេយគេទេលីសមភពេយនឌ័រ 
ករធននូវករករពរសិទធិរបស់្រស្តី ្រពមទងំករចូលរមួេពញេលញ និងេសមីភពរបស់្រស្តីេនកនុងករេធ្វី 
េសចក្តីសេ្រមចេន្រគប់កំរតិ ករព្រងឹងយន្តករគណេនយយភព ស្រមប់សមភពេយនឌ័រ និងករបន្ត
េលីកកមពស់ករចូលរមួ របស់្រស្តីកនុងេសដ្ឋកិចច នងិបរយិប័នហរិញញវតថុស្រមប់្រស្តី។ 

េយង មរបយករណ៍របស់ឯកឧត្តមកិត្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួងែផនករ 
េឃញីថ ថន ក់ដឹកន្ំរកសួងែផនករបនយកចិត្តទុក ក់ខពស់ដល់បងប្អូននរ ីេ យករផ្តល់សិទធិអំ ច 
ផ្តល់ឱកស កនុងករចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល កិចច្របជុំទងំកនុងនិងេ្រក្របេទស។ បងប្អូននរ្ីរកសួង
ែផនករមនសិទធិ និងឱកសេសនីគន នឹងបុរស ្រស្តីខ្លះក៏មនឱកសេលីសបុរសផងែដរ េ យ រក ្ត
សមតថភព។ កនុងន័យេនះ ខញុ ំចងប់ញជ ក់ថ ករផ្តល់សិទធិ និងឱកសេសមីភពរ ងបុរស និង្រស្តីក៏ពឹងែផ្អក
េនេលីសមតថភពផងែដរ។ ដូេចនះសូមបងប្អូននរេីយងីខិតខំព្រងឹងបែនថមនូវសមតថភពរបស់ខ្លួន េដីមបី
ទញយកឱកសដូចបុរស និងជំរុញេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ េដីមបរីមួគន ពេន្ល នកររកីចំេរនីែផនក
េសដ្ឋកិចច េ្រកមម្លប់សន្តភិពេពញេលញ េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកិត្តិបណ្ឌិ តរបស់ សេម្តចអគគម
េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

កនុងនមខញុ ំជឧបនយករដ្ឋម្រន្ត ី និងជ្របធនសមគមន៍នរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព ខញុសូំមែថ្លង
អំណគុណ យ៉ង្រជលេ្រជចំេពះ ឯកឧត្តមកតិ្តិេស ្ឋ បណ្ឌិ ត ឆយ ថន េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួង
ែផនករ និងថន ក់ដឹកន្ំរកសួងែផនករទងំអស់ែដលបនយកចិត្តទុក ក់ផ្តល់ឱកស ឲយបងប្អូននរ ីកនុង
្រកសួងែផនករមនឱកសចូលរមួ្រគប់កិចចករ ទងំជំនញ បេចចកេទស ទងំករងរេធ្វីេសចក្តីសេ្រមច 
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ទងំករងរសងគម ករងរនេយបយ។ ឯកឧត្តមែថមទងំបនផ្តល់ នៈតួនទី និងឥស រៈយសដល់បង
ប្អូននរែីដលមន ន ៃដ និងសមតថភពពិត្របកដ។ ខញុ ំេជឿជក់ថ ករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី និង        
ករេលីកកមពស់សមភពេយនឌ័រ េន្រកសួងែផនករ រតិែត្រតូវបនជំរុញបែនថមេទៀតជបន្តបនទ ប់េន
េពលអនគតខងមុខ។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវដល់សមជកិសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ 
ខ្រកសួងែផនករសូមបន្តព្រងឹងករអនុវត្តន៍ឲយបន្រតឹម្រតូវ ម លកខន្តិកៈរបស់សមគម បន្តព្រងឹង

ព្រងីកសមជិកភព សមគមឲយបនទូលំទូ យទងំកនុង្រកបខណ្ឌ័ ្រកសួង ទងំកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ជធនី 
េខត្ត។ សូមបន្តខិតខ ំ អនុវត្តឲយមន្របសិទធិភពខពស់នូវអនុ សន៍ទងំ ១៣ ចំណុចរបស់ សេម្តចអគគ
ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ អនុ្របធនកិត្តិយស្រកុម
្របឹក ជតិកមពុជ េដីមប្ីរស្តី ែដលបន ក់េចញជេរៀង ល់ឆន  ំ េនកនុងេពល្របជុំបូកសរុបករងរ របស់
្រកុម្របឹក ជតិកមពុជ េដីមប្ីរស្តីនែខកុមភៈ។ 

ជទីបញចប់ខញុ ំសូមែថ្លងអំណគុណ ចំេពះឯកឧត្តមកិត្តិេសដ្ឋបណ្ឌិ ត េទសរដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសួង
ែផនករ ែដលបនយកចិត្តទុក ក់ចំេពះបងប្អូននរ្ីរកសួងែផនករ និងសូមេគរពជូនពរឯកឧត្តម ្រពម
ទងំថន ក់ ដឹកន្ំរកសួងែផនករទងំអស់ មនសុខភពល្អ ទទួលបនេជគជ័យ្រគប់ភរកចិច នងិជួប្របទះ
ពុទធពរ ៤ ្របករ កុំបីឃ្ល ងេឃ្ល តេឡយី។ 

ខញុ ំសូមជូនពរបងប្អូននរេីយងីទងំអស់ ជួប្របទះែតនឹងេសចក្តសុីខ សុភមងគលកនុង្រគួ រ និង
សេ្រមចបន្រគប់ភរកិចចករងរចំេពះមុខ និងេពលអនគត។ 
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១៦. សននិបតេលើកទី១០ របសស់មគមកយឫទធិនរកីមពុជ 
 

សនុទរកថ 

េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្ដី រដ្ឋម្រន្ដី្រកសងួ
ទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពទឹធសភ នងិអធិករកិចច និងជ្របធនសមគមនរ ី

កមពុជេដើមបសីន្ដិភព និងអភវិឌ ន៍ 
កនងុសននិបតេលើកទី១០ របសស់មគមកយឫទធិនរកីមពុជ 

មជឈមណ្ឌ លសហ្របតិបត្តិករកមពុជ-កូេរ ៉(CKCC)  
ៃថង ទិតយ១៤ េ ច ែខផលគុន ឆន កុំរ ឯកស័ក ពុទធសក ជ ២៥៦៣ ្រតូវនឹងៃថង ទី ២២ ែខធនូ ឆន  ំ២០២០ 

3 
ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្ដីរកី យ េ យបនមកចូលរមួកនុងសននិបតេលីកទី១០ របស់សមគមកយ

ឫទធិនរកីមពុជ ែដលជករជួបជុំដ៏ពិេសស និងមន រៈសំខន់ ៃន្របតិបត្តកិររបស់សមគម េដីមបបូីក
សរុបសកមមភពករងររយៈេពល៣ឆន កំន្លងមក ២០១៦-២០១៩ និងេបះេឆន តេ្រជីសេរសីគណៈកមម ធិករ
្របតិបត្តិថមី អណត្តិ ២០២០-២០២៣ របស់សមគមេនៃថងេនះ។ 

ខញុ ំសូមសំែដងនូវក្ដីេ មនស រកី យ និងេមទនភពចំេពះករបេងកីតសមគមកយឫទធិនរកីមពុជ 
ែដលមនេបសកមមចំបងគបឺងកលកខណៈឱយកុមរ ីនិងយុវតី េ្របី្របស់សក្ដ នុពលភពរបស់ពួកេគ កនុងនម
ជពលរដ្ឋល្អ មនករទទួលខុស្រតូវចំេពះខ្លួនឯង សងគម ្របេទសជតិ និងពិភពេ ក េហយីបនេធ្វី
សកមមភព្រសប មេគលនេយបយអភិវឌ ន៍្រស្ដីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ។  

ខញុ ំសូមអបអរចំេពះេជគជ័យរបស់សមគមកយឫទធិនរកីមពុជ ែដលសេ្រមចបន និងសូមេកត
សរេសីរ អរគុណ េ យេ ម ះចំេពះ 

- គណៈកមម ធកិរអណត្តិដបូំង ដកឹនេំ យេ ក្រសី ង េម៉ងហូ អគគសនងករ និង ថ បនិក  
- គណៈកមម ធកិរ្របតិបត្តិអណត្តិទី២ ២០០៧-២០១១ អណត្តិទ៣ី (២០១១-២០១៦) ែដល
ដឹកនេំ យេ កជំទវឧកញ៉ ន ់ ផលី្ល អគគសនងករ និងជសហ ថ បនិក េហយីបនេធ្វី
ករងរចូលជសមជិកេពញសិទធិកនុងកយឫទធិនរពីិភពេ កែដលជកិត្តយិសដ៏ខពង់ខពស់ ស្រមប់
្របេទសកមពុជេយងី 

- គណៈកមម ធកិរអណត្តិទ៤ី (២០១៦-២០១៩) ដឹកនេំ យេ កជំទវ សុនិ សរិ ី។ 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ ្របកបេ យកិត្តិបណ្ឌិ ត និងទស នវស័ិយែវងឆង យរបស់សេម្តចអគគ
ម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ
េយងីទទួលបនសុខសន្តិភព េពញេលញ និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វស័ិយ។ ជរ ្ឋ ភិបលគ្ំរទយ៉ង
េពញទំហងឹ និងបនចតទុ់កសមភពេយនឌ័រ និងករបេងកីនភពអង់ ច ដល់្រស្តីជករងរ ទិភពែដល
្រតូវអនុវត្តបន្ត កនុងេនះរមួមន៖ ករបេងកីនករវនិិេយគេទេលីសមភពេយនឌ័រ ករធននូវករករពរសិទធិ
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របស់្រស្តី ្រពមទងំករចូលរមួេពញេលញ នងិេសមីភពរបស់្រស្តីេនកនុងករេធ្វីេសចក្តីសេ្រមចចតិ្តេន្រគប់កំរតិ 
ករព្រងឹងយន្តករគណេនយយភព ស្រមប់សមភពេយនឌ័រ និងករបន្តេលីកកមពស់ករចូលរមួរបស់្រស្តី
កនុងេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ។ 

េ យែឡក សមគមកយឫទធិនរកីមពុជក៏បនទទួលករគ្ំរទពី ជរ ្ឋ ភិបល នងិបនបំេពញ
ភរកិចចេ យសេ្រមចបនេជគជ័យគួរឱយកត់សមគ ល់ មរយៈកររមួចំែណកជ្រមុញករចូលរមួរបស់្រស្តី
កនុងសកមមភព េផ ងៗជេ្រចីន។ 

ៃថងេនះ េយងីទទួលបនេ យេជគជ័យេចញពីករេបះេឆន តរបស់សមជិកកយឫទធិនរកីមពុជ  
នូវគណៈកមម ធិករថមី ១៦រូប ែដលដឹកនេំ យេ កជំទវ េពជ ចនទមុនីន ជអគគសនងករ ស្រមប់អណត្តិ 
ឆន  ំ២០២០-២០២៣។  

ខញុ ំសូមេកតសេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះេ កជំទវ និងគណៈកមម ធិករថមីែដលបនទទលួបន 
ករគ្ំរទ និងបនជប់េឆន តេដីមបដីឹកន ំនិងបន្តនិរន្តភព ៃនសមគមមួយេនះ ។ 

សូមគណៈកមម ធិករថមីខិតខំ្របឹងែ្របង យកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត ្របជញ  ម រតី ្របកបេ យ       
ករទទួលខុស្រតូវខពស់ េដីមបដីឹកនសំមគមឱយទទួលបនេជគជ័យថមីៗជបន្តេទៀត។ 

ខញុ ំសូមជូនពរឱយគណៈកមម ធិករថមី អណត្តិទី៥  ទទួលនូវភរៈកិចចដ៏ៃថ្លថ្ល េនះ េដីមបរីក ភព
គង់វង  កររកីចំេរនី ករក ងសមតថភពរបស់កុមរ ី យុវតី និង្រស្ដី ែដលជគន្លឹះដសំ៏ខន់ សំ បផ់្ដល់
ឱកសដល់កុមរ ីយុវតីចូលរមួកនុងសកមមភពែដលមន្របេយជន៍ដល់សងគម ដល់ ករេលីកកំពស់សមតថ
ភពកុមរ ី យុវតី និង្រស្ដីវយ័េកមងឱយក្ល យេទជ្រស្ដីរងឹមមំនតួនទី និង នៈេនកនុងសងគម េដីមបរីមួ
ចំែណកអភិវឌ េសដ្ឋកិចច និងកត់បនថយភព្រកី្រក។  

ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណ នងិេលីកទឹកចិត្តដល់អនកចូលរមួករងរសម័្រគចិត្ត អប់រេំ្រក្របព័នធ របស់
សមគមកយឫទធិនរកីមពុជ េនកនុងសហគម មជនបទ នងិ្រគួ រ្រកី្រក ែដលបន្របមូលផ្ដុ ំ េលីកសទួយ
សក្ដ នុពល របស់កុមរ ីនិងយុវតី េ យក្ល យជ្រស្ដីមនតៃម្ល និងេលីកកមពស់សីលធម៌សងគម ែដល្រសប
មទិសេ  ព្រងឹងសមតថភពេយនឌ័រ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល “មនសន្ដិភពមន ករេលើកកមពស់

េយនឌ័រ” មនសេម្ដចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន ជនយករដ្ឋម្រន្ដី ៃន្រពះ
ជ ច្រកកមពុជ  

ខញុ ំមនេមទនភពែដលសកមមភពេនះ ជកម្ល ងំចលករ ៃនអនកសម័្រគចិត្ត ជ្រមុញករសម័្រគចិត្ត កនុង
សងគម ្របេទសជតិ និងសកលេ ក ែដលេគបនទទួល គ ល់កនុងតំបន ់ សីុប៉សុីហ្វកិ និងពិភពេ ក
ផងែដរ។  

ជទីបញចប់ ខញុសូំម្របសិទធិពរជ័យ ជូនសមជិក សមជិកអងគសននិបត ជពិេសសគណៈកមម ធិករ
្របតិបត្តិេ្រជីសេរសី េ យករេបះេឆន តជប់េនេពលេនះ សូម្របកបេ យ្រពះពុទធពរ ទងំ ៤ ្របករគឺ 
យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ និងេជគជ័យ្រគប់ភរៈកិចច  កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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១៧. ពិធី្របកស សមសភពគណៈកមមករ ខសមគមនរកីមពុជ
េដើមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ ្រកសងួកិចចករនរ ី

 
 

មតិសេំណះសំ ល 
របសេ់ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន 

្របធនសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៏ 
កនងុពិធី្របកស  

សមសភពគណៈកមមករ ខសមគមនរកីមពជុ 
េដើមបសីន្តភិព និងអភិវឌ ន៍ ្រកសងួកិចចករនរ ី

ៃថងទី១៦ ែខមក  ឆន ២ំ០២០ 

3 
 េ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក្រសី អស់េ ក ជេភញ វកតិ្តយិសទងំអស់ 
 េ កជំទវ េ ក្រសី និង កមួយៗទងំអស់ ែដលជសមជិកៃនសមគមនរ ី  ជទ្ីរស ញ់

ប់ ន ! 
ៃថងេនះ ខញុ ំពិតជមនេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនមកចូលរមួ ជមួយ េ កជំទវ ឯកឧត្តម 

េ ក្រសី និង អស់េ ក ជថន ក់ដឹកន ំនិងម្រន្តី ជករ របស់ ្រកសួងកិចចករនរ ីកនុង ពិធី្របកស សមសភព 
គណៈកមមករ ខ សមគមនរកីមពុជ េដីមបសីន្តិភព នងិអភិវឌ ន៍ ្របច្ំរកសួងកិចចករនរ។ី   

ខញុ ំសូមពនំនូំវករផ្ត េំផញី កសួរសុខទុកខ ពីសំ ក់   សេម្តចអគគម េសនប េតេជ 
ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ និង សេម្តចកិ ្ត្រពឹទធបណ្ឌ ិត ប៊នុ ៉ នី ហ៊នុ 
ែសន ្របធនកិត្តិយសសមគមនរ ីែដលជនិចចកល សេម្តចទងំពីរ ែតងែតមនមេនសេញចតន ្រស ញ់
ប់ ន រមួសុខរមួទុកខជមួយបងប្អូនជនរមួជតិទងំអស់ និងជួយេ ះ្រ យទុកខលំបកសព្វែបបយ៉ង ្រគប់
ទីកែន្លងេនទូទងំ្របេទសកមពុជ។ េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យគតិបណ្ឌិ ត របស់ សេម្ដចអគគម
េសនប េតេជ ហ៊នុ ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្របេទសកមពុជបនែ្របក្ល យ ពី
សមរភូមិ ពី លពិឃត មកជទីផ រ និងមនករវនិិេយគ ជមួយនឹងសថិរភពនេយបយល្អ មនសុខសន្តិភព 
និងករអភិវឌ ន៍េលី្រគប់វសិ័យ បេងកីនឱកសករងរយ៉ងេ្រចីន ជូនដល់្របជពលរដ្ឋទងំ្របុសទងំ្រសី។ 

េ្រកយពីបន ្ត ប់របយករណ៍របស់េ កជំទវរដ្ឋម្រន្តី ខញុ ំសូមសែម្តងនូវករេកតសរេសីរ និង យ
តៃម្លខពស់ ចំេពះ ល់ករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់បងប្អូននរែីដលជថន ក់ដឹកន ំ និងម្រន្តី ជករទងំអស់ ែដល
បនយកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត បំេពញភរកិចចែដលបក  និង ជរ ្ឋ ភិបល្របគល់ជូន។    
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 េ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក្រស ីអស់េ ក! 
្របេទសកមពុជេយងីកំពុងែតមនកររកីចំេរនី េលី្រគប់វស័ិយ។ េ យែឡកសមភពែយនឌ័រ េន

សម័យេនះ ពិតជមនកររកីចំេរនីមិនធ្ល ប់មនកនុង្របវត្តិ ្រស្តកមពុជ។ នៈ   តួនទ ីនងិ រៈសំខន់
របស់្រស្តីមនភពកន់ែត្របេសីរេឡងី ពីមួយៃថងេទមួយៃថង និងមនវឌ នភពគួរឱយកត់សមគ ល់ កនុងវសិ័យ
សំខន់ៗ ជេ្រចីន។ កររកីចំេរនីៃន ថ នភពេយនឌ័រ គឺជេមទនភពរបស់្របជជតិេយងីេ្រពះ បនកេកីត
េចញពីសមតថភព ករខិតខំអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្ត បញញ ម រតី បំេពញករងរ្របកបេ យករទទួល
ខុស្រតូវខពស់។ 

ងំពីេ្រកយៃថងរេំ ះ៧មក  ឆន ១ំ៩៧៩ គណបក ្របជជនកមពុជ ែតងេផ្ត តករយកចិត្ត
ទុក ក់ចំេពះ្រស្តី បនបេងកីតសមគមនរ ី ែដលមនែខ រយៈ ងំពីថន ក់ក ្ត លរហូតដល់ឃុភូំមិ  
េហយីបន និងកំពុងបេងកនី ក នុវត្តភព េដីមបបីងប្អូននរទីទលួបននូវចំេណះដឹង ជំនញេផ ងៗ េធ្វី
ឲយករចូលរមួរបស់្រស្តីេទកនុងវស័ិយនេយបយ កិចចករសងគម និងេស ធរណៈ មនករេកីនេឡងីជ
លំ ប់ ពីមយួឆន េំទមួយឆន  ំទងំបរមិណ នងិគុណភព។ េគលេ ជយុទធ ្រស្តរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល    
និតិកលទី៦ៃនរដ្ឋសភ គឺករព្រងឹងសមភពេយនឌ័រ និងករគពំរសងគម េដីមបេីលីកសទួយ ថ នភព
សងគម-េសដ្ឋកិចច នងិព្រងងឹតួនទី្រស្តី ែដលជឆ្អងឹខនង ៃនេសដ្ឋកិចច និងសងគមជតិ។  ជរ ្ឋ ភិបលបន
ក់េចញនូវេគលនេយបយជេ្រចីន េដីមបេីលីកមពស់ដល់ជីវភព សុខុមលភព របស់បងប្អូនកមមករ    

កមមករនិី ម្រន្តី ជករ និង្របជពលរដ្ឋ។ ជក់ែស្តង ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញ និងកពុំងជំរុញករអនុវត្ត
េគលនេយបយជតិគពំរសងគម េដីមបេីលីកកមពស់សុខុមលភព និង មគគីភពសងគម ្រពមទងំកត់
បនថយភព្រកី្រក ជអតិបរម។ ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់្របព័នធគពំរចំនួន២ រមួមន ្របពន័ធជំនួយសងគម      
ផ្តល់ករគពំរដល់្របជជនែដលរស់េនេ្រកមនិងែកបរបនទ ត់្រកី្រក េ យេផ្ត តជពិេសសដល់កុមរ ្រស្តី
មនៃផទេពះ ជនពិករ ជនចស់ជ គម នទីពឹង និង្របព័នធសន្តិសុខសងគម ផ្តលក់រគពំរ និភ័យេលីែផនក
េ ធន ែថទសុំខភព និភ័យករងរ និងពិករភព ដល់្រកុម្របជជន ៃនវស័ិយេសដ្ឋកិចច ទងំកនុងនិង
េ្រក្របព័នធ។ ជរ ្ឋ ភិបលបនផ្តល់្របក់ឧបតថមភ ជូនកមមករនិីែដលបនស្រមលកូន មរយៈេប
ជតរិបបសន្តិសុខសងគម េហយីបន ក់េ យអនុវត្ត នូវករឧបតថមភ ច់្របក់ជូន្រស្តីមនៃផទេពះ និង
កូន យុេ្រកម២ឆន  ំ ៃន្រគួ រមនប័ណ្ណសមធម ៌ ឬ ប័ណ្ណ ទភិព េដីមបសី្រមលបនទុក េលីកកមពស់
ជីវភព និង ររូបតថមភ ដល់្រស្តីនិងកុមរ។ េដីមបែីថរក សុខភពម និងកុមរ្រកី្រក និង កត់បនថយ   
អ្រ ្ល ប់របស់្រស្តីនេពលស្រមលកូន  ចប់ ងំពីឆន ២ំ០១៩  ្រស្តី្រកី្រក ែដលមនៃផទេពះ បនទទលួ    
្របក់ឧបតថមពីរដ្ឋចំនួន៤ដង េនេពលែដលគត់េទពិនិតយៃផទេពះេនមណ្ឌ លសុខភព  េ យទទួលបន 
៤មុឺនេរៀល កនុងមួយដង នងិទទួលបន្របក់ឧបតថមភ ២០មឺុនេរៀល េនេពលស្រមលកូន។  េ្រកយេពល
ស្រមលកូន គត់្រតូវនកូំនេទចក់ ៉ក់ ងំ១០ដង េ យកនុងមួយដង គត់ទទួលបន្របក់ឧបតថមភ៤
មុឺនេរៀល។ ជមួយគន េនះ ្រស្តីែដលជម្រន្តី ជករ េនេពលស្រមលកូន ក៏ទទួលបន្របក់ឧបតថមភ ៨០
មុឺនេរៀល ឈប់សំ ក ៣ែខេ យមន្របក់េបៀវត រ១៍០០% និង ្រស្តីែដលជកមមករនិី ក៏ទទួលបន៤០
មុឺនេរៀល េនេពលស្រមលកូន និង ឈបសំ់ ក ៣ែខ េ យមន្របក់េបៀវត រ១៍២០%  ផងែដរ។ ជលទធផល 
ៃនករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី ៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបលស្រមប់
នីតិកលទី ៦ ៃនរដ្ឋសភ េយងីសេ្រមច បននូវកំេណីន េសដ្ឋកិចចខពស់កនុងអ្រ ជង៧%កនុងមួយឆន  ំែដល
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េធ្វីេ យ្របេទសកមពុជ ្រតូវបនចត់ទុកជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតទប ភព្រកី្រក្រតូវបនកត់
បនថយ មកេនេ្រកម ១០%។  ជរ ្ឋ ភិបលក៏បនយកចិត្តទុក ក់ខពស់ ផងែដរ ដល់      ករេលីកសទួយ
ជីវភព្របជកសិករ ជពិេសស មរយៈករជំរុញផលិតកមម ករខិតខំរក េសថរភពៃថ្លកសិផល ករព្រងីក
ទីផ រកសិផល ករព្រងីកប ្ត ញផគតផ់គង់អគគិសនី និងទឹក ្អ ត ករបនធូរបនថយពនធ ករអនុេ្រគះពនធេលី
្របេភទពនធមយួចំនួន ករេលីកែលងពនធេលីមេធយបយដឹកជញជូ ន ស្រមប់ម៉ូតូ និងរុម៉ឺកកងប់ ីករមិនយក
ពនធេលីដីែ្រសចំករ នងិេលីករេផទរសិទធិអចលន្រទពយពីឪពុកម្ត យេទកូន ករកត់បនថយបនទុក ៃនករចំ យ
េផ ងៗ រមួមន ករកត់បនថយៃថ្លអគគិសនី ៃថ្លទឹក បញចុ ះអ្រ ករ្របក់េលីេស ឥណទន តេម្លីងក្ំរបក់
េបៀវត ម្រន្តី ជករ្របចឆំន  ំតេម្លីង្របក់បំ ច់មុខងរ រមួជមួយនឹង្របក់ឧបតថមភេពលបុណយចូលឆន ែំខមរ
្របៃពណីជតិ និងបុណយភជុបំិណ្ឌ ។  ្របេទសកមពុជេយងីបនចូលរមួកន់ែតសកមមកនុងកចិចសហ្របតិបត្តិករ
តំបន់ នងិពិភពេ ក េ យេសមីមុខ និងេសមីសិទិធ ទងំែផនកេសដ្ឋកិចចនិងនេយបយ។  កិតយនុភពកមពុជ
ក៏កន់ែតេលចខពស់េឡងីេលីឆកអន្តរជតិ កមពុជ្រតូវបនេ្រជីសេរសីជអនុ្របធនៃនម សននិបតអងគករ
សហ្របជជតិេលីកទី៧៣ និងជសមជិកៃន្រកមុ្របឹក េសដ្ឋកិចច-សងគមៃនអងគករសហ្របជជតិ។   
 
េ កជទំវ ឯកឧត្តម េ ក្រស ីអស់េ ក ជទី ប់ ន ! 

េយងី្រតូវចងចជំនិចចថ សន្តិភពគឺជមូល ្ឋ ន្រគឹះ េដមីបធីនករអភិវឌ ្របកបេ យចីរភព 
សមធម៌ សមភពេយនឌ័រ និងធននូវជីវភពរស់េនដ៏សុខ ន្ត ្របកបេ យកិត្តិយសរបស់្របជជន
ទងំ្របុស ទងំ្រសី។ េបីេយងីបត់បង់សន្តិភព េនះេយងីនឹង្រតូវបត់បង់អ្វីៗទងំអស់។ មយង៉វញិេទៀត 
េយងីបនឆ្លងកត់អស់ ប់ទសវត  នូវេរឿង ៉ វម ទុកខេ កេវទនជទីបំផុត ដូេចនះេបីេទះបី្រតូវលះបង់
កនុងតៃម្ល ក៏េ យ គឺេយងីមិន ចទុកឱកសឲយ្រកុម្របតិកិរយិ បំផ្លិចបផំ្ល ញសមិទធផលទងំ យ 
ែដលបងប្អូន្របជជនេយងី សេ្រមចបនេនះេឡយី។  សន្តិភព និងសថិរភពនេយបយ គឺជមូល ្ឋ ន
្រគឹះដ៏រងឹម ំៃនដំេណីរករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចកមពុជ  ឲយសេ្រមចបនកំេណីនខពស់្របមណ ៧ភគរយ កនុង
មួយឆន  ំ និងបនផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់វនិិេយគិន ទងំកនុង និងេ្រក្របេទស មកប ្ត ក់ទុនេន្របេទស
កមពុជ បេងកតីមុខរបរដល់្របជពលរដ្ឋ។  សន្តិភព សថិរភពនេយបយ សន្តិសុខ នងិ ស ្ត បធ់ន ប់        
ធរណៈ ្រតូវែតបនែថរក យ៉ងរងឹម ំ េទីបបងប្អូននរនីិង្រកុម្រគួ រ ចមនជីវភពកន់ែតល្អ

្របេសីរជលំ ប់ កូន្របសុ្រសីេរៀនបនេ្រចីននិងមនករងរល្អ។ 
េដីមបកីរពរនូវសុខសន្តិភព និងសមិទធផិលែដលនរេីយងីសេ្រមចបន ខញុសូំមផ្ត េំផញីបងប្អូននរ ី

ទងំអស់ សូមេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់លីចំណុចមយួចំនួនដូចតេទ ៖  
 យកចិត្តទុក ក់ព្រងឹង និងព្រងីករចនសមព័នធរបស់សមគម និងព្រងីកសមជិកសមគម ខតិខំ
េ ះ្រ យនូវសំណូមពរ និង ត្រមូវករចបំច់របស់បងប្អូននរជីម្រន្តី ជករ េដីមបរីមួគន អនុវត្ត
កមមវធីិនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េ យបនល្អ្របេសីរជលំ ប់។  

 បន្តព្រងឹងព្រងីកនូវ្របៃពណី សមូហភពដឹកន ំបុគគលទទួលខុស្រតូវ េ យេធ្វីអំេពីល្អ ្របកបេ យ
ឆនទៈ មនសិករកនុងករងរ របស់សមគម និងទក់ទញនូវករចូលរមួពីសំ ក់បងប្អូននរ ីេដីមបី
ជំរុញករងរសមគមនរឱីយកន់ែតទូលំទូ យ េដីមបរីមួចំែណកកនុងករអភិវឌ ្របេទសជតិ។ 
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 ្រតូវរមួគន ែថរក សុខសនថិភព និងសមិទិធផលនន ែដលជករ្របឹងែ្របងរបស់េយងីទងំអស់គន  
េ យបនគង់វង  ស្រមប់ទុកដល់កូនេចជំនន់េ្រកយៗេទៀត។ 

 បន្តជំរុញករប្រញជ បេយនឌ័រ កនុងេគលនេយបយ និងែផនករអភិវឌ ្រគប់ែផនក ្រគប់វសិ័យ និង
្រគប់ក្រមិត បន្តេលីកកមពស់សហ្រគិនភពរបស់្រស្តី មរយៈករព្រងីកកមមវធិីអប់រនំងិបណ្តុ ះ        
ប ្ត លជំនញវជិជ ជីវៈដល់្រស្តី ្រពមទងំបន្តព្រងងឹភពជៃដគូ ជមួយ ថ បន័ពក់ព័នធ នងិ ៃដគូ
អភិវឌ ន៍ សំេ ទប់ ក ត់ករជួញដូរ និងអំេពហីងិ េលី្រស្តីនិងកុមរ ជំរុញករវនិិេយគេលី
សមភពេយនឌ័រ េលីកកមពស់សីលសងគម តៃម្ល្រស្តី និង្រគួ រែខមរ ។ 

មុននឹងបញចប ់ កនុងនមសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភពនិងអភិវឌ ន៍ និងខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុសូំម
្របសិទធពរជូនេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក្រសី និងអស់េ កទងំអស់ សូមមនសុខភពល្អ សេ្រមចបន
េជគជ័យថមីៗែថមេទៀត ជមួយនឹងពុទធពរបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
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១៨.ពិធីបិទកិចច្របជុំបូកសរបុករងររបសគ់ណៈកមម ធិករគណបក េខត្ត
្វ យេរៀង  

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន សមជិកគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍
គណៈកមម ធិករក ្ដ ល ្របធន្រកុមករងរគណបក ចុះមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យេរៀង 
ែថ្លងកនងុពធិីបិទកិចច្របជំុបូកសរបុករងរអនុវត្តភរកិចចរបសគ់ណៈកមម ធិករគណ

បក េខត្ត ្វ យេរៀង 
្របជុំ្របចែំខកកក  និងទិសេ ភរកិចចសខំន់ៗស្រមប់អនុវត្ត ្របចែំខសី  ឆន  ំ

២០២០ 
“ៃថងេ រ ៍១២េកីត ែខ្រ ពណ៍ ឆន  ំជូត េទស័ក ព.ស ២៥៦៤” 

្វ យេរៀង, ៃថងទី ០១ ែខសី  ឆន  ំ២០២០ 

3 
 
 
- គណៈអធបិតី! 
-ឯកឧត្តម េ កជំទវ សមជិក្រពឹទធសភ សមជិក សមជិករដ្ឋសភ ! 
-សូមេគរព ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី សមជិក អងគ្របជុំទងំអស់ ជទី ប់ ន! 
 ជបឋម ខញុ ំសូមសែម្ដងនូវក្ដីេ មន រកី យ្រជលេ្រជៃ្រកែលងែដលបនមកចូលរមួ្របជុំជីវភព
្របចែំខ ឧសភ ឆន  ំ២០២០ របស់គណៈកមម ធិករគណបក េខត្ត ្វ យេរៀង និងសូមសែម្ដងនូវករេកត
សរេសីរចំេពះ ឯកឧត្តម  េ កជំទវ អស់េ ក េ ក្រសី គណបក ្រគបថ់ន ក់ ម្រន្តីបក មអងគភព 
មនទីរននជុំវញិេខត្ត អងគភពកងកម្ល ងំទងំបី ែដលបនយកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត ម រត ីធនធន ថវកិ 
សមភ រៈជួយឧបតថមភគ្ំរទ នងិបនចូលរមួយ៉ងសកមម្រគប់សកមមភព មប ្ដ មូល ្ឋ នននទូទងំេខត្ត 
េធ្វីឲយទឹកដី ៃនេខត្ត ្វ យេរៀង មនករវវិត្តរកីចេ្រមីន េលី្រគប់វសិ័យ េ យធនបនសុខសុវតថិភព 
ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈជូន្របជជន ពិេសសករទប់ ក ត់ជំងឺឆ្លងកូវដី-១៩ែដលបចចុបបននេនះពិភពេ ក
ទងំមូល កំពុងែត្របឈមមុខយ៉ងខ្ល ងំេទនឹងេ្រគះ និភ័យៃនករឆ្លង រកី ល លជមងឺកូវដី-១៩។ 
 េទះជពិភពេ កកំពុងទទួលករ ល លៃនអ្រ ឆ្លង ៃនជងំកូឺវដី១៩ េ្រចីនរហូតដល់េទជង
១៦ ននក់ បុ៉ែន្ដ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ របស់សេម្ដចេតេជ ហ៊ុន ែសន 
បន ក់េចញនូវេគលនេយបយព្រងឹងេខឿនករពរ សុខភពរបស់្របជជន ខិតខតំស៊ូយ៉ងប្ដូរផ្ដ ច់ េន
សមរភូមិស្រងគ ម្របយុទធ្របឆងំជំងឺកូវដី ១៩ េ យទប់ ក តក់រឆ្លង ករពរបនសុខមលភព្របជជន 
និងចត់វធិនករជេ្រចីន េដីមបេី ះ្រ យកររងផលប៉ះពល់េទដល់វស័ិយេសដ្ឋកិចចសងគម និងរក
លំនងឹជីវភពរស់េនរបស់្របជជន។ អ្វែីដលគួរជទីេមទនភព គឺមកដល់េពលេនះ ដំេណីរជតិកមពុជ
េនែតបន្ដយ៉ងសកមម រស់រេវកី ្របកបេ យ្របសិទធភពេលី្រគប់វសិ័យ ែដល្របករេនះបនឆ្លុះបញច ងំឱយ
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េឃញីពីសមតថភពដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ និងបិុន្របសព្វរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដលដឹកនេំ យគណបក
្របជជនកមពុជ។ េនកនុងដំ ក់កលដ៏លំបកេនះ ជរ ្ឋ ភិបលបនពុះពរ ជ្រមុញករអនុវត្តករងរ   
សំខន់ៗមួយចំនួន គឺករចត់្រគប់វធិនករបនទ ន់កនុងករ្របយុទធ្របឆងំជំងឺកូវដី១៩ កររក លំនឹង
ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន ពិេសសស្រមប់្របជជន្រកី្រក ្រកុមជនងយរងេ្រគះ អនកបត់បង់ករងរ 
េដីមបេីធ្វីឱយេគ ចមនលទធភព វលិ្រតលប់ រកជីវភពធមម វញិ េនេពលផុតពីជំងឺេនះ ជ្រមុញឱយអស់លទធភព 
េដីមបជីួយឱយ ធុរកិចច ចរស់បន និងបន្ដនិរន្ដរភពបន ្រពមទងំជ្រមុញសកមមភពេសដ្ឋកិចចកនុង្រសុក 
នងិករេ្រតៀមខ្លួនេ្រកយេពលផុតពីជំងឺេនះ េដីមបេីលីកសទួយ និងេ្រជងេសដ្ឋកិចចឱយេងីបេឡងីវញិបនឆប់
រហ័ស ្រពមទងំកររក បននូវសន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ េសថរភពសងគម ទប់ ក ត់បនឧបយ
កលេធ្វីវទិធង ន និងវេិចចទកមមេសដ្ឋកិចច ករបងករច ចលេធ្វីឱយសងគមជតិ្រចបូក្រចបល់ ។ 
 េទះបីជឆន  ំ២០២០ មនបញ្ហ ្របឈមេ្រចីន ប៉ុែន្ដ ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមករដឹកន ំរបស់គណបក
្របជជនកមពុជ បនេ្រតៀម្រគប់លកខណៈសមបត្តិេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈម ទងំ យ្របកបេ យភព
ឈ្ល សៃវេដីមបកីរពរសុខសន្ដិភព នងិជ្រមុញករអភិវឌ  េលីមូល ្ឋ ន ៃនករពរឱយបន ច់ខត នូវ    
ឯក ជយ អធបិេតយយ បូរណភពទឹកដ ីេលីកកមពស់ ភពសុខដុមរមនជូន្របជជន េដីមបសីេ្រមចឱយបន
េជគជ័យដូចែដលកំណតក់នុងចកខុវស័ិយ ែដលេយងីបនកំណត់រចួេហយី។  
 គណបក េនែតេប្ដជញ េគរពឧត្តមគតិ ែដលជផល្របេយជន៍ដ៏ឧត្តុងគឧត្តមរបស់្របជជនកនុង្រគប់
កលៈេទសៈ។ គណបក ផ រភជ ប់ខ្លួនជមួយ្របជជន ក់ខ្លួនបេ្រមី្របជជន យកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត 
និងបញញ ម រតី្របកបេ យឆនទៈេក្ល វក្ល ឥត ថយកនុងករអនុវត្តករែកទ្រមង់មុត្រសួច និងសុីជេ្រមេលី្រគប់
ែផនក និង្រគបវ់សិ័យ។ េលីកកមពស់ភពជមច ស់ េលីេជគ សនរបស់ជតិ តមកល់ផល្របេយជន៍ជតិ និង
្របជជនជធំ ្រពមទងំធនរក ឱយបននូវជំេនឿទុកចិត្ត និងករគ្ំរទពីសំ ក់្របជជនែដលជ
មូល ្ឋ នស្រមប់ករដឹកនយូំរអែង្វងេទមុខរបស់គណបក ។ េ យែឡក េនេខត្ត ្វ យេរៀង ្រកុម
ករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះជួយមូល ្ឋ នេខត្តបនេចញេសចក្ដីែណនសំ្ដីពីករបងក រ និងទប់ ក ត់ករ ត
តបតៃនជមងឺកូវដី-១៩ ែដលេធ្វីឱយេខត្ត ្វ យេរៀង មកទល់េពលេនះ មិនទនម់នករឆ្លងជមងឺកូវដី-១៩ េន
កនុងមូល ្ឋ ន មួយេឡយី ។ 
  
អងគ្របជុទំងំមូលជទី ប់ ន! 
 ខញុ ំសូមេឆ្ល តយកឱកសេនះ អំពវនវដល់ម្រន្តី ថន ក់ដឹកនគំណបក ្រគប់ថន ក់ ជញ ធរែដនដី រមួ
ជមួយសមតថកិចចពក់ព័នធទងំអស់កនុងេខត្ត ្រតូវបេងកីនករខិតខំេទ្វរេឡងី ពយយម ម នសភពករណ៍
ឱយបនជ្របច ំ បន្ដចុះចូលរមួអប់រសំតិ រមមណ៍បងប្អូន ្របជពលរដ្ឋ ែស្វងយល់ពីបញ្ហ ្របឈម និង     
ករលំបកនន េហយី្រតូវេឆ្លីយតបឱយបនទន់េពលេវ  ទងំេស ត្រមូវករ និងេស សំណូមពរ។ 
 ទិសេ យុទធ ្រស្តរបស់គណបក  េខត្ត ្វ យេរៀង ស្រមប់ករេបះេឆន តេ្រជីស េរសី្រកុម្របឹក ឃុ-ំ
សងក ត់ ណត្តិទ ី៥ ឆន  ំ២០២២ គឺរក ឱយបន សនៈ ែដលមន បចចុបបនន ចំនួន ៥១៨ សនៈ េលី 
៥១៨ សនៈ េធ្វីជេមឃុ ំេចសងក ត់ទងំ ៨០ ឃុ-ំសងក ត់ទូទងំេខត្ត។ ពេីពលេនះ េទេយងីមនកិចចករ
សំខន់យ៉ងេ្រចីន ្រតូវេធ្វីកនុងេពលែតមួយ េដីមបជីជំនួយ ម រតីស្រមប់សេ្រមចយុទធ ្រស្តខងេលី ខញុ ំ
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សូមថន ក់ដឹកន ំគណៈកមម ធិករគណបក េខត្ត ្រសុក ្រកុង ឃុ-ំសងក ត់ រមួជមួយករងរចុះជួយមូល ្ឋ ន 
េម ្ត បន្ដយកចិត្តទុក កអ់នុវត្តបែនថមេទៀតនូវកិចចករមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖  
 ១- ថន ក់ដកឹនគំណបក ្រគប់ថន ក ់រមួជមួយ្រកុមករងរ្រតូវបន្ដព្រងីកសកមម ភពនេយបយរបស់
គណបក  ចុះេទេធ្វីករអប់រនំេយបយសតិ រមមណ៍ដល់ថន កភូ់មិ នីមួយៗ ជួបផទ ល់សមជិក សកមមជន
គណបក  និងសមជិក សមជិកគណបក  មរយៈករអប់រេំគលនេយបយ និង ន ៃដធំៗរបស់
គណបក  េគលនេយបយថមីៗរបស់ ជរ ្ឋ    ភិបលឱយបនទូលំទូ យ និងសុីជេ្រម ។ 
 ២- ព្រងឹងធ្លុង មគគឯីកភពៃផទកនុងគណបក  បេងកីនចំណងទក់ទងជិតសិទធ រ ងគណបក  និង
្របជជន មរយៈករេលីកកមពស់ករយល់ដឹង ករអនុវត្តេគលករណ៍ ក ងបក  េគលករណ៍ចត់
ងំរបស់គណបក  នងិខិតខំរមួគន កត់បនថយ ឈនេទលុប បំបត់ភពអសកមមរបស់ម្រន្តីគណបក  

ទងំែផនកបក  និងែផនករដ្ឋ ។ 
 ៣- េលីកកមពស់សកមមភពេឃសន និង យបកឱយទន់េពលេវ េលី សកមមភព្រកុម្របឆងំ ពួក
អគតិែដលមលួបងក ច់ករពិត េបក្របស់្របជភិថុតិនន េដីមបកីរពរឥទធិពល និង្របជ្របិយភពរបស់
គណបក េយងី ករពរថន ក់ដឹកន ំ និងបង្ហ ញធតុពិតៃនឧបយកលទុចចរតិរបស់្រកុម្របឆងំ និងជ្រមះ
សតិ រមមណ៍្រសេពច្រសពិលរបស់្របជជន ។ 
 ៤- គណៈចលនម ជន្រគប់ថន ក់ ្រតូវបេងកីនករងររបស់ខ្លួនឱយបនខ្ល ងំក្ល  េន្រគប់្រសទប់ និង
្រគប់មជឈ ្ឋ ន សំេ ជ្រមុញករងរអនុវត្តកមមវធិីនេយបយរបស់ គណបក  ជរ ្ឋ ភិបលកត់បនថយ
សកមមភពរបស់្រកុម្របឆងំ និង្រតូវយល់ថ ករតស៊ូ ដេណ្ដី មសមនចិត្តរបស់យុវជនជសមរភូមិដ៏្រសួច
្រ ល និងមនលកខណៈយុទធ ្រស្ត ទមទរ្រតូវបេងកីនករ្របឹងែ្របងេទ្វរេឡងី សំេ ្របមូលកម្ល ងំ          
យុវជនគ្ំរទគណបក ពី្រគប់ សមសភព ពិេសសចលនយុវជនេន មមូល ្ឋ ន និងយុវជនកនុងវសិ័យ
ឯកជន ែដល មនចំនួនកន់ែតេ្រចីនេឡងី ។ 
 ៥- ្រគប់ថន ក់រមួគន ធនសថិរភពនេយបយ សន្ដិសុខ ស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ ជមួយករេលីក
កមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជន េ យខិតខំែថរក រេបៀបេរៀបរយ ធរណៈ អនុវត្តេគលនេយបយ
ភូមិ-ឃុ-ំសងក ត់មនសុវតថិភព បន្ដជ្រមុញករជួសជុស ក ងេហដ្ឋរចនសមព័នធរូបវន័្ដេលី្រគប់វសិ័យ 
េ យេផ្ដ តសំខន់គឺ ៖ 
  + ខិតខជំំរុញករផ ព្វផ យចបប់ស្ដីពីច ចរណ៍ផ្លូវេគក  
  + ខិតខំជំរុញករផ ព្វផ យស្ដីពីករទប់ ក ត់ជមងកូឺវដី១៩ អនុវត្តឱយបន្រតឹម្រតូវ មករែណនំ
របស់្រកសួងសុខភិបល ពិេសសេសចក្ដីែណនរំបស់្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ នេខត្ត ្វ យ
េរៀង ។ 
 + ខិតខំករេធ្វីបចចុបបននភព អត្តសញញ ណកមមភព្រកី្រក មមូល ្ឋ នឱយបនចបស់ ស់ និងេ ះ
្រ យករ្របកសផ្ដល់្របក់ជូន្របជជនឱយបន្រតឹម្រតូវ ទន់េពលេវ  ។ 
 + ខិតខំជំរុញករផលិតេសប ង្រគប់្របេភទ ទងំផលិតកមមដំ ្ំរសូវ ដំ រំមួផ ្ំរគប់្របេភទ ករ
ចិញច ឹមសត្វ ចិញច ឹម្រតី កែងកប ។ល។ ស្រមប់ផគត់ផគង់កនុង្រគួ រ មសហគមន៍ នងិស្រមប់បេ្រមីករនំ
េចញ ។ 
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 + ខិតខំេឆ្លីយតបឱយបនទន់េពលេវ ល់សំណូមពរ បញ្ហ ្របឈម ននរបស់្របជជន ពិេសស
ទងំេស ត្រមូវករ ទងំេស សំណូមពរ ។ 
 ៦- គណបក េខត្ត ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ករេលីកកមពស់សមតថភព្របសិទធភពករងរ របស់គណៈក
មម ធិករគណបក ្រគប់ថន ក់ កនុងករចត់ ងំអនុវត្តតនួទី ភរកិចច សិទធិរេបៀបរបបេធ្វីករ េគរពេគល
ករណ៍សមូហភពដឹកន ំមន ក់ៗទទលួខុស្រតូវ ែថរក មគគភីព ឯកភពៃផទកនុង និងផ រភជ ប់ជិតសនិត
ជមួយម្រន្តី សមជិកគណបក  និងម ជន នងិបន្ដ ព្រងឹងរដ្ឋបល ធរណៈពីេខត្ត រហូតដល់មូល
្ឋ ន ជរដ្ឋបលទំេនីប ្អ តស្អំ ្របកបេ យ គុណភព ពិេសសេផ្ដ តេលីភពជគំរូរបស់ម្រន្តីដឹកន ំសមតថ
ភព មនសកិទទួលខុស្រតូវ របស់ម្រន្តីជំនញ ករផ រភជ ប់រ ងថន ក់េលីជមួយថន ក់េ្រកម ករលុប
បំបត់បតុភពមិន ្រប្រកតនីន េដីមបធីន មគគីភព និង្របសិទធភពករងរ ។ 
 ៧- គណបក ្រសុក-្រកុង-ឃុ-ំសងក ត់ ្រតូវយកចិត្តទុក ក់ជំរញុករេធ្វីបចចុបបននភព សមជិកគណ
បក ្របចឆំន  ំ២០២០ និងពិនិតយបញជ ីេឈម ះេបះេឆន ត និងករចុះេឈម ះេបះេឆន តថមី ឆន  ំ២០២០ េដីមបី
ធនថសមជិកគណបក ទូទងំេខត្ត បនេទពិនិតយេឈម ះ បនចុះេឈម ះ នងិមនេឈម ះកនុងបញជ ីេបះ
េឆន តទងំអស់គន នេពលខងមុខេនះ ។ 
 ៨- គណបក េខត្ត ្រតូវបន្ដេរៀបចំេបីកវគគអប់រនំេយបយដល់ម្រន្តី និងសកមមជន យុវជនគណបក
ែដលពុំទន់បនេរៀន មកមមវធិីបចចុបបនន ជមួយេនះ្រតូវបន្ដព្រងឹងអងគករម ជនរបស់គណបក ឱយស
េ្រមចបនល្អ មតួនទី ភរកិចចរបស់ខ្លួន ពិេសសព្រងឹងករ្រគប់្រគង ល់អងគករយុវជនគណបក ។ បន្ដ
ករព្រងឹងករងរ្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត   កមមវធិីនេយបយ លកខខន្ដិកៈបទបញជ ៃផទកនុង េគលករណ៍នន
របស់គណបក  ព្រងឹងវនិ័យ អងគករចត់ ងំរបស់គណបក  មនវធិនករមុឺងម៉ត់ចំេពះអងគករចត់
ងំ និងម្រន្តីគណបក ែដល្រប្រពឹត្តខុសឆគង នងិករពរេលីកទឹកចិត្តដល់ម្រន្តីមន ន ៃដល្អ និងយកចិត្ត

ទុក ក់ក ងម្រន្តីវយ័េកមងស្រមប់បន្ដេវន ។ 
 ៩- គណបក ្រកុង ្រសុក ្រតូវខិតខំបន្តយកចិត្តទុក ក់ឧបតថមភគ្ំរទេលីកទឹកចិត្ត ចំេពះ្រកុម្របឹក
ឃុ ំសងក ត់ ទូទងំេខត្តកនុងតំែណងបចចុបបននឳយេលីកកមពស់សមតថភព បេញចញអស់លទធភពែដលមនកនុង
ករបេ្រមីេស ៉ ជូន្របជពលរដ្ឋេទ្វដង េដីមបរីមួចំែណក បេងកីនករគ្ំរទបែនថមេទៀតពីសំ ក់្របជជន
ទូេទកនុងករេបះេឆន ត ។ 
 ១០- ម្រន្តី្រគប់ថន ក ់ ទងំែផនកបក  ទងំែផនករដ្ឋ ្រតូវេរៀបចំករងរពក់ព័នធរបស់ខ្លួនឱយបនចបស់
ស់ និង្រតូវេចះសន ពិំនទុជមួយ្របជជន មរយៈ្របសិទធភពករងរ្របចៃំថង មរយៈករចុះជួប

្រប្រស័យផទ ល់កនុងេវទិក ធរណៈ មភូមិនីមួយៗ ទទួលយកនូវករលំបក និងសណូំមពររបស់្របជ
ពលរដ្ឋ និងខតិខំេ ះ្រ យឱយមន្របសិទធភពទងំេស  ត្រមូវករ និងេស សំណូមពរ ។ 
  េនកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមអំពវនវដល់គណៈកមម ធិករគណបក  េន្រគប់ថន ក់ សមជិក 
សមជិកគណបក ្រគប់រូប ចូលរមួអនុវត្តឱយបនហមត់ចត់ មករែណនរំបស់ ជរ ្ឋ ភិបកល នងិ       
ករែណនរំបស់្រកសួងសុខភិបលអំពវីធិនករនន េដីមបបីេញច សករឆ្លងជំងឺកូវដី១៩ ដល់បុគគល      
មន ក់ៗ និងសហគមន៍ ្រពមទងំរក ្រប្រកតីភពៃនជីវភព ផលិតកមម និងករងររបស់្របជជន។ ខញុ ំមន
េសចក្ដីសងឃមឹេជឿជក់ថ ្រស័យេ យករចូលរមួដ៏សកមមរបស់សមជិក សមជិក គណបក ្រគប់រូប 
េយងីពិតជនឹងទទួលបនេជគជ័យេលីសមរភូមិ្របយុទធ និងជងំកូឺវដី១៩ េនះ ។  
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  ជថមីម្ដងេទៀត កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ដ ល កនុងនម្រកុមករងរចុះជួយ
េខត្ត ្វ យេរៀង និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្ដងនូវករេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជល
េ្រជចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ្រកុម ករងរ្រគប់ថន ក់ គណៈកមម ធិករគណបក ្រគប់
ថន ក់ ែដលបនយកអស់កម្ល ងំកយចិត្ត បរចិច គថវកិ សមភ រៈផទ ល់ខ្លួនចូលរមួចំែណក្រគប់សកមមភពេន
មប ្ដ មូល ្ឋ ន មេគលេ នីមួយៗ ឈនេទសេ្រមចបនេជគជ័យយ៉ង្រតចះ្រតចង់ជូនគណបក ។ 

  សូម្របសិទធពរ ជូនឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី និងអងគពិធីទងំមូល សូមមនសុខភព
ល្អ យុយនឺយូរ ្របកបនូវពុទធពរទងំ៤្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបេីឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ ខញុ ំសូម
្របកសបិទកមមវធិី្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរចប់ពីេពលេនះតេទ ។ 
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១៩. ពិធី្របកសសមសភពគណៈកមមករ ខសមគមនរកីមពុជេដើមប ី
សន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ េខត្តកំពង់ធំ 

 
មតិសេំណះសំ ល 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និង

អធិករកចិច និងជ្របធនសមគមនរកីមពុជ េដើមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៏ ែថ្លង
កនងុពិធី្របកសសមសភពគណៈកមមករ ខសមគមនរកីមពុជ  

េដើមបសីន្តភិព និងអភិវឌ ន៍េខត្តកំពង់ធំ 
ៃថងចន័ទ ១០េកើត ែខមឃ ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស២៥៦៣ 

ៃថងទី ០៣ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២០ 
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-  ឯកឧត្តម  សខុ ល ូ្របធនគណៈកមម ធិករបក  និងជអភិបលៃនគណៈអភិបលេខត្តកំពង់
ធំ 

- ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ជសមជិកគណអចិៃ្រន្តយប៍ក េខត្ត សមជិក្រកុម្របឹក  
អភិបលរងេខត្ត អភិបល អភិបលរង្រសុក សមជិក្រកុមចលន្រស្តីនិង ខសមគមនរេីខត្តកំពង់ធ ំ
្រពមទងំេភញ វកិត្តិយសទងំអស់ជទីនឹករលឹកនិង្រស ញ់ ប់ ន! 

ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនមកចូលរមួ ជមួយេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក 
េ ក្រសី ថន ក់ដឹកន ំម្រន្តី ជករនិងសមជិកសមគមនរទូីទងំេខត្ត កនុងពិធី្របកសទទួល គ ល់ សមស
ភពថន ក់ដឹកន ំ ខសមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភពនិង អភិវឌ ន៍េខត្តកំពង់ធំនេពលេនះ។  

េឆ្ល តកនុងឱកសដ៏វេិសសវ ិ លេនះផងែដរ ខញុ ំក៏សូមពនំនូំវករ កសួរសុខទុកខនិងេសចក្តីនឹក
រលឹកពីសំ ក់ សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម្រន្តី ៃន្រពះ ជ
ច្រកកមពុជ នងិ  សេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ប៊ុន ៉ នី ហ៊ុន ែសន ្របធនកកបទ្រកហមកមពុជ នងិ
ជ្របធនកិត្តិយសសមគមនរ ីសេម្ដចអគគម ពញ្រកី េហង សរំនិ ្របធនកិត្តិយសគណបក
្របជជន សេម្ដចវិបុលេសនភក្ត ី យ ឈុ ំអនុ្របធនគណបក  សេម្ដច្រក េ ម ស 
េខង និងកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូម្របសទិធពរបវរម ្របេសីរជូនចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក
្រសីទងំអស់្របកបេ យមេនសេញចតនកក់េក្ត  សនិទធ ន លបំផុត និង សូមែថ្លងអំណរគុណចំេពះេ ក
ជំទវ ឯកឧត្តម ែដលបនយកចិត្តទុក ក់និងជួយឧបតថមភ គ្ំរទឲយមនករជួបជុំគន របស់បងប្អូននរនីេពល
េនះ ែដលគឺជឱកសមួយដ៏ល្អ្របៃពែដលេយងី ចព្រងឹងនិងព្រងីក នូវចំណង មគគភីព មិត្តភព កិចច
សហករ ែចករែំលកនូវព៌តមនបទពិេ ធន៍ល្ៗអ កនុងករបំេពញភរកិចច បញ្ហ ្របឈម និងរមួគន េ ះ្រ យ
បញ្ហ  ្រពមទងំករេប្តជញ ចិត្ត កនុងករសេ្រមចឲយបននូវែផនករសកមមភពរបស់គណបក និងសមគមនរ ី។ 



 

ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០២០   ទពំ័រទី    88 

ខញុ ំសងឃមឹយ៉ងមុតមថំ គណៈកមមករ ខសមគមនរែីដលេទីបនឹង្របកសនឹងខិតខំ្របងឹែ្របង
អស់ពីសមតថភព ទងំកម្ល ងំកយ ចិត្ត ្របជញ  និង ម រតីអនុវត្តឲយបនេជគជ័យនូវទិសេ  ភរកិចចែដល
បនេលីកេឡងី េ យបេងកីនករ មគគីភពទូលំទូ យ ឯកភពនិងសហករគន ។  

មយង៉េទៀត ពិធីេនះ្រប្រពឹត្តេទេ្រកយេពលែដលគណបក ្របជជនកមពុជេទីបបន្របរព្វេ យ
េជគជ័យនូវខួបទី៤១ ៃថងដេណ្តី មបនជ័យជំនះេលីរបប្របល័យពូជ សន៍ ៧ មក ១៩៧៩ - ៧ មក  
២០២០ និងសននិបតគណៈកមមធិករក ្ត លេលីកទី ៤២ ណត្តិទី៥កលពីៃថងម លិមុិញេដីមបបូីក រុប
លទធផលករងរកន្លងមកនិងទិសេ យុទធ ្រស្តស្រមប់អនុវត្តបន្ត។ 

 
េ កជំទវ  ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី ជទី្រស ញ់ ប់ ន ! 

មតិ ្វ គមន ៍ របស់ឯកឧត្តម្របធនគណកមម ធិករបក េខត្ត នងិរបយករណ៍សកមមភព របស់
េ កជំទវ្របធន ខសមគមនរ ី បនឆ្លុះបញច ងំ នងិសបញជ ក់ឱយេឃញី នូវករខិតខំ្របឹងែ្របងេធ្វី
ករងរ្រគប់វសិ័យ ្របកបេ យករេប្តជញ ចិត្តខពស់ របស់ថន ក់ដឹកន្ំរគប់លំ ប់ថន ក់កនុងេខត្ត ែដលបនេធ្វី
ឲយេខត្តកំពងធ់ំមនេ ភណ័ភព មនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វស័ិយ េហយីេជគជ័យទងំអស់េនះពិតជ
មនចំែណក ពីករខិតខំ្របឹងែ្របងអស់ពីកម្ល ងំកយចិត្ត របស់ថន ក់ដឹកនសំមគមនរ ី ្រពមទងំករចូល
រមួយ៉ងសកមម របស់សមជិកសមគមនរទីងំអស់។ េជគជ័យទងំេនះបនរមួចំែណកយ៉ងធំេធង 
ដល់ករព្រងឹងភពរងឹមរំបស់គណបក  និងករអភិវឌ ន៍របស់េខត្ត និងមូល ្ឋ ន។ ខញុ ំសូមអរគុណ ចំេពះ
គណៈកមម ធកិរបក  ្រកុម្របឹក េខត្ត គណៈអភិបលេខត្ត ្រកុង ្រសុក ្រកុម្របឹក ឃុ ំភរយិថន ក់ដឹកន ំ   
សបបុរសជន ែដលបនឧបតថមភគ្ំរទទងំថវកិ ម រតីនិងផ្តល់ឱកស ្រពមទងំករជួយស្រមួលឱយ្រស្តី្រគប់
លំ ប់ថន ក់ ច ៉ ប់រង នងិសេ្រមចបនេជគជ័យ ្រគប់សកមមភពែដលបក   ជរ ្ឋ ភិបល្របគល់ជូន។ 

កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ កមពុជរក បននូវភពេជគជ័យកនុងករអភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច 
េ យ ចរក បននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស់កនុងរង្វង់៧%ជប់ៗគន  ដូចែដលបនេ្រគងទុក កនុងែផនករ
យុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍ជតិ។េ យ រេយងីសេ្រមចបននូវកំេណីនមួយដ៏ខពស់ែបបេនះ េទបីផ្តល់លទធភព
ឲយ ជរ ្ឋ ភិបល ចតេម្លីង្របក់េបៀវត ដល់ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ  ម្រន្តីចូលនិវត្តន៍ និងអតីត
យុទធជន  និងអនុវត្តេគលនេយបយេផ ងៗេទៀតេដីមបីេលីកកមពស់សុខុមលភព្របជពលរដ្ឋ ដូចជ 
ករផ្តល់្របក់ឧបតថមភដល់្រស្តីមនៃផទេពះជកមមករ និេយជិក ករអនុវត្តេប ជតិរបបសន្តិសុខសងគម    
ករព្រងីកមូលនិធិសមធម៌ស្រមប់្របជជន្រកី្រក  េហយីចុងេ្រកយករេនះ គឺករអនុវត្តកមមវធិីឧបថមភ្រស្តី
មនៃផទេពះ  ងំពីចប់េផ្តីមមនៃផទេពះរហូតដល់កូនមន យុ២ឆន  ំែដល្រតូវឧបតថមភ ៤ដងមុនេពលឆ្លង
ទេន្ល នងិករឧបតថមភកនុងេពលឆ្លងទេន្ល នងិករឧបតថមភ៨ដងេផ ងេទៀតេ្រកយេពលឆ្លងទេន្ល។ េនះជកមមវធិី
គពំរសងគមដ៏មន្របសិទធិភពមួយ េឆ្លីយតបចំេគលេ  ែដលេយងី្រតូវេ ះ្រ យ។  

សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន  ែសន  ខតិខំ្របឹងែ្របងអភឌិ ន៍្របេទសជតិរកី
ចេ្រមីនេលី្រគប់វសិ័យ ប៉ុែន្តពួកអគតិមយួចំនួនបនខិតខំ្របឹងែ្របងប៉ុនប៉ងេធ្វីរដ្ឋ្រប រផ្តួលរលំំរ ្ឋ ភិបល
្រសបចបប់ មរយៈបដិវត្តព៌ណ បងកច ចលសងគម េឃសនបំេផ្លីសករពិត  បំេប៉ងសភពករណ៍ េធ្វីឲយ
្របជពលរដ្ឋមួយចំនួនមនករ្រសពិច្រសពិល និងមនករយល់្រចឡចំំេពះគណបក ្របជជនកមពុជ និង ជរ
្ឋ ភិបល។ េហតុេនះេនចំេពះមុខ េយងីេនមនឧបសគគ និងបញ្ហ ្របឈមជេ្រចីន  ែដល្រតូវពិចរ
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និង េប្តជញ ចតិ្តេដីមបី ក់េចញនូវវធិនករអនុវត្តបន្ត សំេ ធននូវបននូវសុខសន្តិភពភពសុខដុមរមន
របស់្របជពលរដ្ឋែដលជមូល ្ឋ ន្រគឹះកនុងករអភិវឌ ។  

េនកនុងករេបះេឆន ត ឆន ២ំ០២២- ២០២៣ខងមុខ េដីមបទីទលួបននូវ ករគ្ំរទពីសំ ក់្របជ
ពលរដ្ឋចំេពះគណបក មរយៈពកយេ ្ល ក “អរគុណសន្តិភព” “្របជជនមន ក់សន្លឹកេឆន តមួយសន្លឹក” 
គណបក បន នងិកំពុង្របមូលផ្តុ ំេលីករងរដឹកនសំំខន់ៗេដីមបពី្រងឹងសន្តិភព សថិរភពនេយបយ      
សន្តិសុខ និងស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ េ យខិតខំសេ្រមចឲយបននូវកំេណីនេសដ្ឋកិចចខពស ់  េលីកកមពស់
គុណភព ្របសិទធភពៃនេស ធរណៈ អនុវត្តកមមវធិីែកទ្រមង់ចបំច់នន របស់ ជរ ្ឋ ភិបលឲយមន
លកខណៈកន់ែតសុីជំេ  និងទទួលបនលទធផលល្អ។ល។  

េដីមបសីេ្រមចបននូវទិសេ ជយុទធ ្រស្តរបស់គណបក   ខញុសូំមេសនីសមគមនរេីខត្តកំពង់ធំ្រតូវ
យកចិត្តទុក ក់េលីករងរសនូលមួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖  

១-អនុវត្តឲយបនខជ ប់ខជួន និងអប់រ ំ ផ ព្វផ យឲយបនទូលំទូ យនូវេគលនេយបយននរបស់
បក  និងខ្លឹម រឯក ររបស់សននិបតេលីកទី៤២ ណត្តិទី ៥ របស់គណកមម ធិករក ្ត លគណបក
្របជជន ។  

២-អនុវត្តឲយបនេជគជ័យនូវលកខន្តិកៈ និងទិសេ ករងររបស់សមគមនរនិីងគណចលន្រស្តី យក
ចិត្តទុក ក់េលីករព្រងឹងអងគករចត់ ងំ ព្រងីកសមជិកសមគមនរ ី ព្រងឹងរេបៀបរបបេធ្វីករងរ  
ព្រងឹងនិងែថរក នូវ ម រតី មគគីភព ឯកភពទស នៈ េគលជំហរនេយបយ សតិ រមមណ៍ ឲយកន់ែត
រងឹម។ំ 

៣-រក របប យករណ៍ជ្របច ំព្រងងឹ និងបេងកីន្របសិទធភពដកឹន ំកចិចសហករល្អជមួយគណបក
្រគប់លំ បថ់ន ក់ ្រកុមករងរនេយបយ គណៈចលនម ជន ្រកុមចលន្រស្តី ។ 

៤-្រតូវេ ម ះ្រតង់ និងរក ទំនក់ទំនងនងិជិតសនិទធជមួយ្រគប់ែផនកពក់ព័នធ ្របជពលរដ្ឋ ពិេសស
ជមួយកម្ល ងំគ្ំរទបក  ចុះមូល ្ឋ នជប់ជ្របច ំជួប្របជុំជមួយបងប្អូននរេីដីមបអីប់រ ំផ ព្វផ យ បំពក់
បំប៉ន ព្រងឹងសតិ រមមណ៍នេយបយនិងរក េ្របៀបខ្ល ងំរបស់គណបក  ចិញច ឹមចលននិងេធ្វីបចចុបបនន
ភពកម្ល ងំ្រស្តីកនុងបក  ក្ត ប់ឲយបនជប់នូវត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋ និងរមួគន េ ះ្រ យទន់េពល
េវ នូវត្រមូវករចបំច់របស់គត់ មែត ចេធ្វីបន។ 

៦-្រតូវខិតខំករពរផល្របេយជន៍របស់្រស្តី ព្រងឹងសីលធម៌រស់េន ្អ តស្អំ រក ្របៃពណីល្អ និង       
េសចក្តីៃថ្លថនូររបស់ ្រស្តី និងជួយទប់ ក តអ់ំេពីហងឹ       ករេសពេ្រគឿងេញ ន េ្រគឿង្រសវងឹ ។ល។ 

៧-្រតូវជំរុញឲយ្រស្តីកនុងតួនទី្រតូវខិតខំក ងសមតថភពខ្លួន និង្រតូវមនទំនុកចិត្ត និងជំេនឿេជឿជក់
េលីខ្លួនឯង េដីមបឲីយ្រស្តីទទួលបន នៈតួនទី និងសិទធិ ចូលរមួកនុងករេធ្វីេសចក្តសីេ្រមចចិត្តេផ ងៗ។ 

ជទីបញចប់ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជ ចំេពះថន ក់ដឹកនេំខត្ត គណបក េខត្ត ថន ក់
ដឹកនំ ខសមគមនរ ី សមជិកសមគម្រពមទងំបងប្អូននរទីងំអស់ ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង 
លះបង់្រគប់ែបបយ៉ង េដមីបវីឌ នភពរបស់េខត្ត និងសូមែថ្លងអំណរគុណ ចំេពះវត្តមនរបស់េ កជំទវ 
ឯកឧត្តម េ ក្រសីទងំអស់ និងសូមជូនពរ មនសុខភពល្អ េជគជ័យ្រគប់ភរកិចច ជួប្របទះនូវពុទធពរ
ទងំបួន្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ  ពុលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។  
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២០. កិចច្របជុំ្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ នេនេខត្ត ្វ យេរៀង 
 

សនុទរកថ  
េ កជំទវ កិត្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  

ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី រដ្ឋម្រន្ត ី
្រកសងួទនំក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ-្រពទឹធសភ នងិអធិករកចិច 

ែថ្លងកនងុកចិច្របជុំបូកសរបុ្រកុមករងរថន ក់ជតិចុះមូល ្ឋ នេដើមប្ីរតួតពិនិតយ និងគំ
្រទករអនុវត្តកមមវិធីនេយបយ និងយទុធ ្រស្តចតុេកណរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  

េនេខត្ត ្វ យេរៀង (ៃថងទី១១ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០២០) 

3 
 ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនុ្របធន នងិសមជកិ្រកមុករងរថន ក់ជត!ិ 
 ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រស ីសមជិក សមជិក អងគ្របជុ ំជទី ប់ ន ! 
 កនុងនម ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ កនុងនមសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសន នយករដ្ឋម
្រន្តី ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ កនុងនម្រកុមករងរថន ក់ជតិ ចុះមូល ្ឋ នេដីមបី ម ន ្រតួតពិនិតយ នងិ
គ្ំរទករអនុវត្តកមមវធិីនេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី ៤ របស់ ជរ ្ឋ ភិបល េន
េខត្ត ្វ យេរៀង នងិកនុងនមខញុ ំផទ ល់ ខញុសូំមសែម្តងនូវក្តីេ មនស រកី យ េ យបនជួបជមួយឯកឧត្តម 
េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលជ្រកុមករងរបនអេញជ ីញចូលរមួកនុងកិចច្របជំុនេពលេនះ។  
 ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសី ែដលបនចុះផទ ល់
មមូល ្ឋ ន និងបនយកអស់ពី ម រតី កម្ល ងំកយចិត្តកនុងករបំេពញភរកិចច និងជួយគ្ំរទយ៉ងសកមម

្រគប់សកមមភពរមួចំែណក ម នករអនុវត្តកមមវធិនីេយបយ និងយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កល
ទី៤របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងរមួចំែណកជួយេខត្ត ្វ យេរៀងទទួលបនេជគជ័យ ល់ភរកិចចជបន្តបនទ ប់ 
ពិេសស ករធនសថិរភពនេយបយ សន្តិសុខ នងិស ្ត ប់ធន ប់ ធរណៈ ែដលបនបងកលកខណៈ
ងយ្រសួល ដល់ករអភិវឌ េលី្រគប់វស័ិយ។  
 ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះ េកតសរេសីរដល់ថន ក់ដឹកនេំខត្ត ្វ យេរៀងែដលមនឯកឧត្តម ែម៉ន 
វិបុល និងថន ក់ដឹកនដ៏ំៃទេទៀត និងម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធទងំអស់ែដលបនរមួគន  ជសួ
ជុលក ងរចនសមព័នធនន និងែថរក សន្តិសុខ ស ្ត ប់សងគម ធន ប់េធ្វីឱយេខត្តេនះមនករអភិវឌ ន៍
េលី្រគប់វសិ័យ។ ជក់ែស្តងេខត្តេនះមនតំបនេ់សដ្ឋកិចចពិេសស េនតំបន់្រពំែដនែដលជមូល ្ឋ ន
ឧស ហកមមផលិតទំនិញនេំចញ មនវសិ័យកសិកមម ជពិេសសដំ ្ំរសូវែដល ចេនសល់ស្រមប់នំ
េចញជេដីម។  
 ែតទនទឹមនឹងេនះ េខត្ត ្វ យេរៀង មនបញ្ហ ្របឈមខ្លះ ែដល្រតូវេ ះ្រ យ និងទមទករយក
ចិត្តទុក កខ់ពស់ពីរដ្ឋអំ ច្រគប់ជន់ថន ក់។ បញ្ហ ទងំេនះ រមួមន៖ បញ្ហ សន្តិសុខ ស ្ត ប់ធន ប់សងគម 
ឧ្រកឹដ្ឋកមម ឃតកមម អំេពីហងឹ  ករលួចឆក់ប្លន់ ករជួញដូរ និងេសពេ្រគឿងេញ ន ករបំពុលបរ ិ ថ ន កង្វះ
េហ ្ឋ រចន សមព័នធ កង្វះទឹកេ្រ ច្រសព និងទកឹ ្អ ត កង្វះអគគីសនី ។ល។ និង ។ល។ ម៉យងេទៀត 
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េ យ រកង្វះខត នងិចេន្ល ះ្របេ ងខ្លះ កនុងករងរ ដូចជករផ្តល់េស ធរណៈមួយចំនួនរមួមន 
ករេធ្វីសំបុ្រតកំេណីត សំបុ្រត ពហ៍ពិពហ៍ ករេ ះ្រ យពកយបណ្តឹ ង េនមនករយតឺយ៉វ បនជ
មនករថន ងំថន ក់និងមនកររះិគន់ខ្លះពី្របជពលរដ្ឋ។ 
 
ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី សមជិក សមជិក អងគ្របជំុ ជទី ប់ ន ! 

បចចុបបននេនះ េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកិត្តិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចេតេជ ហ៊ុន ែសន ្របេទស
មនកររកីចេ្រមីនេលី្រគប់វស័ិយ ្របជជនេយងីទូទងំ្របេទសមនសិទធេសរភីព និងរស់េនកនុងសន្តិភព 
សថិរភព ឯក ជយ អធិបេតយយភព និងឯកភពជតិ និងមនជីវភពកន់ែតធូធរ។ 

ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជបន ក់េចញ នូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ េដីមបកីំេណីន ករងរ សមធម៌ និង 
្របសិទធភព ែដលមនបួនដំ ក់កល។េ យែឡក ជរ ្ឋ ភិបលនីតិកលទី៦ ៃនរដ្ឋសភបន្របកស
ក់េចញយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ ែដលជរេបៀប រៈេគលនេយបយស្រមប់ដឹកន ំ

្រគប់្រគង និងអភិវឌ ្របេទសជតិ ស្រមប់រយៈេពល៥ឆន ជំបន្តេទៀត។ យុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី
៤ មនអភិបលកិចចល្អជសនូល និងមនមំុបួនគឺ ១) ករអភិវឌ ន៍ធនធនមនុស  ២) ករេធ្វីពិពិធកមម
េសដ្ឋកិចច ៣) ករអភិវឌ ន៍វសិ័យឯកជន និងករងរ នងិ ៤) ករអភវិឌ ន៍្របកបេ យចីរភព និងបរយិប័នន។ 
យុទធ ្រស្តថមីេនះបនព្រងីកវ ិ លភព ស្រមិតស្រមងំបែនថម និងេធ្វី ទិភពវូបនីយកមមមុំនីមួយៗ ៃន
ចតុេកណយុទធ ្រស្តទងំ៤ ្រពមទងំែកលម្អរេបៀប រៈ េគលនេយបយ និងយន្តករអនុវត្តមួយចំនួន
ឲយកន់ែតល្អ្របេសីរេឡងី េដីមបកី ងមូល ្ឋ ន្រគឹះចបំច់ទងំ យ កនុងចកខុវសិ័យែ្របក្ល យ នៈរបស់
្របេទសកមពុជ ពី្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមតិទប េទជ្របេទសមនចំណូលមធយមក្រមិតខពស់េន
ឆន ២ំ០៣០  ្រពមទងំន្ំរបេទសជតិេយងី េឆព ះេទកន់ នៈជ្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន ២ំ០៥០
ខងមុខ។  

េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណ ជរ ្ឋ ភិបលបន ក់េចញែផនករយុទធ ្រស្តអភិវឌ ន៍
ជតិ ២០១៩-២០២៣ េដីមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណដំ ក់កលទី៤ េ យមនកំណត់ ទិភព 
សូចនករ និង្រកបខ័ណ្ឌ េពលេវ ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្ត នងិយន្តករស្រមប់ ម ន ្រតួតពិនិតយ 
និង យតៃម្លែផ្អកេលីកលទធផលករងរ ្រពមទងំមនកំណត់ករទទួលខុស្រតូវរបស់្រកសួង- ថ ប័ន េទ
មមុំ ឬវសិ័យនីមួយៗ េដីមបទីទួលបនេជគជ័យេទ មែផនករ។ េលីសពីេនះេទៀត ជរ ្ឋ ភិបលក៏

បនេ្រតៀមលកខណៈជេ្រសច េដីមបេីធ្វីកំែណទ្រមង់នន កនុងេគលបំណងព្រងឹងសមតថភពម្រន្តី ជករ
សីុវលិ និងវស័ិយឯកជន េដីមបទីទួលបនផលចំេណញជអតិបរមិ ពីករេធ្វីសមហរណកមមេសដ្ឋកិចច
របស់កមពុជ េទកនុងសហគមេសដ្ឋកិចច ៊ ន កនុងតំបន់េផ ងេទៀត និងកនុងសកលេ ក។ ដូេចនះយុទធ ្រស្ត
ចតុេកណដំ ក់កលទ៤ី គឺជឯក រេគល និងមគគុេទទសក៍ចបស់ ស់ ស្រមប់អនុវត្តសកមមភព
របស់្រគប់តួអងគអភិវឌ ន៍ទងំអស់ កនុងេគលេ បន្ត និងព្រងឹងកចិចអភិវឌ ន៍្របកបេ យចីរភពស្រមប់     
រយៈេពលែវងសំេ ជំរុញកំេណីនេសដ្ឋកិចច បន្តបេងកីតករងរ ែបងែចកផល ៃនកំេណីនេសដ្ឋកិចច្របកប
េ យសមធម៌ និងធនឱយបននូវ្របសិទធភព ៃន ថ ប័ន ធរណៈ នងិករ្រគប់្រគងធនធន្រគប់
្របេភទរបស់ជតិ ។ 
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ខញុ ំសូមរលំឹកថ កនុងសននបិតគណៈកមម ធិករក ្ត ល ៃនគណបក ្របជជនកមពុជេលីកទី៤២ 
កលពីៃថងទី១ ដល់ទី២ ែខកុមភៈ កន្លងេទេនះ (ែដលេពលេនះមនឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក
្រសីខ្លះេនទីេនះបនចូលរមួែដរ) សេម្តចេតេជ ្របធនបក បនជ្រមុញឱយម្រន្តី ជករេយងីទងំអស់្រតូវ
បំេរ្ីរបជពលរដ្ឋឱយបនល្អ្របេសរី ជពិេសសករេធ្វីអំេពីល្អ េនមូល ្ឋ ន េ យផ្តល់េស ធរណៈ និង
េស សំណូមពរ រហ័ស ទន់េពលនិង្របកន់ខជ ប់នូវអភិ្រកមទងំ ៥ គឺ “ឆ្លុះកញចក់ ងូតទកឹ ដុសែក្អល 
ពយបល និងវះកត់” និងបវន ពីរ “ែកទ្រមង់ខងកនុង បេងកីនមតិ្តខងេ្រកកនុង ម រតីឯក ជយ”។ កនុងេពល
េនះសេម្តច្រក េ ម ស េខងក៏បនែណនពំីរេបៀបរបបករងរលំអិតចំេពះ្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបល
ចុះមូល ្ឋ នផងែដរ។ 

 
អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត ី

មរយៈរបយករណ៍របស់ឯកឧត្តម ែម៉ន វិបុល អភិបល ៃនគណៈអភបិលេខត្ត ្វ យេរៀង 
និងតំ ង្រកុមករងរ ម្រសុក ខញុ ំសូមេកតសរេសីរេ យេ ម ះ ចំេពះ្រកុមករងរថន ក់ជតិទងំអស់ 
ែដលបនយកចិត្តទុក ក់បំេពញករងរចុះមូល ្ឋ ន ជពិេសស ករចូលរួមយ៉ងសកមមកនុងេវទិក
ធរណៈ ែដលេយងីបនេធ្វី េន្រគប្់រសុក និងេន មឃុ ំសងក ត់មួយកនុងេខត្ត។ 

ខញុ ំបនកត់សមគ ល់ថ កនុងេវទិកទងំេនះ ្របជពលរដ្ឋបនចូលរមួយ៉ងកុះករ និងបន យ
ករណ៍ េលីកសំណួរ នងិសំណូមពរជេ្រចីន ែដលេធ្វីឲយ្រកុមករងរបនយល់កន់ែតចបស់ ពីសភព
ករណ៍ជក់ែស្តងេន មមូល ្ឋ ន។ ចែំណក្រកុមករងរ និង ជញ ធរមូល ្ឋ ន និងអងគភពពក់ព័នធបន
សហករគន បក្រ យ និងេឆ្លីយេទនឹងសំណួរជេ្រចីន របស់្របជពលរដ្ឋេយងី ែដលេធ្វីឲយពួកគត់
កន់ែតយល់ចបស់ ពីេគលនេយបយរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងកន់ែតមនទំនុកចិត្តេលីេយងី។ សំណូម
ពរខ្លះេយងី ចជូនេយបល់ និងេ ះ្រ យបនភ្ល មេនមូល ្ឋ ន ែដលេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋេយងីេពញចិត្ត 
និងទទួលេ យរកី យ។ 

ទនទឹមនឹងេនះ មនសំណូមពរមួយចំននួមនទំហធំំេធងេពក ែដលត្រមូវឲយេ្របី្របស់ថវកិេ្រចីន 
និងពក់ព័នធនងឹចបប់ ឬតុ ករជេដីម ែដល្រកុមករងរេយងីពិតជមិន ចេ ះ្រ យបន កនុងេពល
ខ្លីបនេឡយី និងទមទរឲយេយងីបន្តេលីកេឡងីេទែផនកពក់ព័នធេផ ងេទៀត។ េទះជយ៉ងេនះក្តី េយងី
េនែតបន្តករងររបស់េយងីេ យអនុវត្ត ម េសចក្តីែណនពំី សេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តីទក់ទងនឹងករចុះ
មូល ្ឋ ន និងករេធ្វីេវទិក ធរណៈ។ 

េដីមបបីន្តករ ម ន ករអនុវត្តយុទធ ្រស្តចតុេកណតំ ក់កលទី៤ របស់រ ្ឋ ភិបលអណត្តិ
ទី៦ ៃនរដ្ឋសភ ្រកុមករងរេយងី្រតូវ្របឹងែ្របងរមួគន  បំេពញកិចចករសំខន់ៗ មួយចំននួដូចខងេ្រកម៖ 

ទី១) ្រតូវេធ្វីអំេពីល្អ និងផ្តល់េស ធរណៈ និងេស សំណូមពរឱយបនឆប់រហ័ស ជូន្របជ
ពលរដ្ឋេដីមបទីទួលបនករគ្ំរទពីពួកគត់។ 

ទី២) ្រតូវេធ្វីករ និងពិភក គន ជសមូហភព ឬជ្រកុម េដីមបរីមួគន េ ះ្រ យបញ្ហ  និងសំណួរ
ែដល្របជពលរដ្ឋេលីកេឡងីែផ្អកេលីចបប ់ នងិករពិត។ កនុងករណីមិន ចេ ះ្រ យបន្រតូវ យករណ៍
មកថន ក់េលី។ 
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ទី៣) ្រតូវេធ្វីឱយបនដូចអភិ្រកមទងំ្រប ំ របស់សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី គឺ៖ “ឆ្លុះកញច ក់ ងូត
ទឹក ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់” និងបវន២ គឺ “ែកទ្រមងខងកនុង និងបេងកីតមិត្តខងេ្រក កនុង ម រតី
ឯក ជយ” ែដល្រតូវចងចជំនិចច។ 

ទី៤) ្រតូវ ម ន ្ត ប់្រប សន៍ សុនទរកថរបស់ថន ក់ដឹកនជំន់ខពស់ ពិេសសសេម្តចេតេជ 
នយករដ្ឋម្រន្តី េដីមបេីធ្វីជទុនចំេណះដឹង នងិេធ្វីជមូល ្ឋ ន េដីមបេីឆ្លីយបំភ្លឺដល់្របជពលរដ្ឋ និងេធ្វី
្របតិកមមរហ័ស យបកភ្ល មៗ ល់ឧបយកលញុះញង់ េបកបេញឆ តរបស់្រកុម្របឆងំ។ 

ទី៥) ្រតូវផ ព្វផ យអំពសីមិទធិផល នងិ ន ៃដរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងថន ក់ដកឹន ំជពិេសសថន ក់
ដឹកនកំំពូលៗ រមួមនសេម្តចនយករដ្ឋម្រន្តី ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី និងរដ្ឋម្រន្តីនន កនុងវសិ័យនេយបយ 
ករទូត ទំនក់ទំនងអន្តរជតិ េសដ្ឋកចិច សងគមកចិច និងករងរកំែណទ្រមង់របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ពិេសស
កំែណទ្រមង់វមិជឈករ និងវសិហមជឈករ។ 

ទី៦) ្រគបថ់ន ក់ ជពិេសសថន ក់ភូមមិ ឃុ ំ ្រតូវេចះេ្របីមេធយបយប ្ត ញសងគម។ ែត្រតូវេ្របី
េ យ្របុង្របយត័ន និងេ យករ្រតិះរះិពិចរ  គឺបេង្ហ ះែត រ ែដលមន្របេយជន៍ េ យ រ
បចចុបបននេនះ ករេ្របី្របស់ទំនក់ទនំង ម Facebook, Email, Line, WhatsApp និង Telegram ជ
េដីម ែដលសុទធសឹងជមេធយបយទំនក់ទំនង កំពុងេពញនិយម និងឆប់រហ័ស ែតក៏មនបងកបនូ់វ
ព័ត៌មនមិនពតិេ្រចីនែដរ។ ្រតូវតបតឱយទន់េពល ជ Comment េទពនយល់ ពួក្រជុលនិយម ែដលែតងែត
េ្របីព័ត៌មនែក្លងក្ល យ យ្រប រ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 ជទីបញចប់ ខញុ ំសូម្របសិទធពរជូន ឯកឧត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីកនុងអងគពិធីទងំមូលសូម
សេ្រមចបននូវេជគជ័យថមីៗែថមេទៀត ជមួយនឹងពុទធពរបួន្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈកុំបីេឃ្ល ង
ឃ្ល តេឡយី។  
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២១. ពិធីបិទកិចច្របជុំបូកសរបុករងរ របស្់រកុមករងរ គណៈកមម ធិករ
ក ្ដ លចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង ដំ ក់កលទី ៧ េលើកទី ៤ 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន  
សមជិកគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍

គណៈកមម ធិករក ្ដ ល ្របធន្រកុមករងរថន ក់ក ្ដ លចុះជូយេខត្ត ្វ យេរៀង 
កនងុពិធីបទិកិចច្របជំុបូកសរបុលទធផលអនុវត្តភរកិចច 

របស្់រកុមករងរ 
គណៈកមម ធិករក ្ដ លចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង  

ដំ ក់កលទី ៧ េលើកទី ៤ 
និងទិសេ អនុវត្តភរកិចចសខំន់ៗ ស្រមប់អនុវត្ត 

ដំ ក់កលទី ៧ េលើកទី ៥ 
“ៃថងេ រ ៍៧េ ច ែខមឃ ឆន  ំកុរ ឯកសក័ ព.ស ២៥៦៣” 

្វ យេរៀង, ៃថងទី ១៥ ែខកុមភៈ ឆន  ំ២០២០ 

3 
 

 

 -ឯកឧត្តម េ កជំទវ ្រកមុករងរគណៈកមម ធិករក ្ដ លចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង! 

 - សមជិក សមជិកអងគ្របជុំទងំអស់ ជទី ប់ ន! 

 កនុងនមគណៈអចិៃ្រន្តយគ៍ណៈកមម ធិករក ្ដ ល កនុងនម្រកុមករងរគណៈកមម ធិករក ្ដ ល
ចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង និងកនុងនមខ្លួនខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំសូមសែម្ដងេសចក្ដីេ មនស រកី យ និងសូម ្វ គមន៍
ចំេពះឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី ្របធន អនុ្របធន សមជិក្រកុមករងរគណបក ្របជ
ជនកមពុជចុះជួយេខត្ត-្រកងុ-្រសុក-ឃុ-ំសងក ត់ ថន ក់ដឹកនគំណបក ្រគប់ថន ក់ ែដលបនេឆ្ល តឱកស
អេញជ ីញចូលរមួ កនុងកិចច្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរអនុវត្តភរកិចចរបស់ ្រកុមករងរគណៈកមម ធិករ
ក ្ដ លចុះជួយេខត្ត ្វ យេរៀង ដំ ក់កលទី ៧ េលីកទី ៤ និងទិសេ ភរកិចចសំខន់ៗដំ ក់កល
ទី ៧ េលីកទី ៥ នេពលេនះ។ 

 េឆ្ល តឱកសេនះ ខញុ ំសូមអបអរ ទរ និងេកតសរេសីរ ចំេពះលទធផលដ៏ល្អ្របេសីរ ែដល្រកុម
ករងររមួជមួយថន ក់ ដឹកនគំណបក ្រគប់ថន ក់ បនបំេពញទទួលបនជបន្ដបនទ ប ់ ពិេសសកររក            
សន្ដិសុខ សថិរភពនេយបយ និងស ្ដ ប់ធន ប់ ធរណៈ   និងករអនុវត្តេ យេជគជ័យនូវករអភិវឌ  
េលី្រគប់វសិ័យ ងំពីថន ក់េខត្ត រហូតដល់្រសុក ឃុ-ំសងក ត់ និងភូមិទូទងំេខត្ត។ កចិចករដ៏្របៃពេនះពិតជ
បនរមួចំែណកេ្រចីន ដល់ករេលីកកមពស់ជីវភពរស់េនរបស់្របជជនឱយកន់ែតល្អ្របេសីរ និងបេងកីនបន
នូវជំេនឿេជឿកន់ែតរងឹមែំថមេទៀតេលីករដឹកនរំបស់គណបក ្របជជនកមពុជ។ 



 

ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០២០   ទំព័រទី    95 

 អងគ្របជុំេយងី ក៏បនេធ្វកីរ យតៃម្ល សននិ ្ឋ នបនចបស់ ស់្រតឹម្រតូវនូវចំណុចខ្ល ងំ ចណុំច
េខ យ និងមូលេហតុមួយចំនួន ែដលេយងីដក្រសង់បទពិេ ធន៍ ស្រមប់ករព្រងឹងករងរបន្ដេទៀត 
េដីមបជីជំនួយ ម រតី គួបផ នំឹងទិសេ ភរកិចចសំខន់ៗ ែដលបនេលីកេឡងីកនុងរបយករណ៍បូកសរុប
លទធផលករងរដំ ក់កលទី ៧ េលីកទី៤ និងទិសេ ភរកិចចស្រមប់អនុវត្តកនុងដំ ក់កលទី ៧ 
េលីកទី ៥។ 
 ខញុ ំសូមរលឹំកថ កលពីៃថង ទី ១ នងិទ២ី ែខកុមភៈ គណបក េយងីេទីបែតបញចប់េ យេជគជ័យ នូវ   
សននិបតគណៈកមម ធិករក ្ត ល េលីកទី៤២ ណត្តិទី៥ ែដលកនុងេនះមនថន ក់ដឹកនេំយងីែដលមន
វត្តមនេនទីេនះមួយចំនួនបនចូលរមួផងែដរ។ ឯក រសននិបត រមួមន “របយករណ៍ស្តីពី សភព
ករណ៍ទូេទ និងករងរគណបក  ឆន  ំ២០១៩ និងទិសេ ភរកិចចឆន  ំ២០២០” នងិ “ជំនួយ ម រតីស្តីពីតួ
នទី ភរកិចច និងរេបៀបរបបករងរ របស់្រកមុករងរគណបក  ្រកមុករងរ ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន 
និងកំែណទ្រមង់រដ្ឋបលថន ក់េ្រកមជតិ” នឹង្រតូវយកេទផ ព្វផ យបន្ត េន ម ខបក មូល ្ឋ នជ
បន្តេទៀត។ 
 

អងគ្របជុជំទេីម្រត ី
 កនុង ថ នភពែដលសភពករណ៍ពិភពេ ក និង មតំបន់ននបន្ដែ្រប្របួល ឆប់រហ័ស មទិស
មិន្របកដ្របជ និងពិបកប៉ន់ ម នប់ន ទងំេលី វសិ័យនេយបយ េសដ្ឋកចិច េយធ នងិសន្ដិសុខេនះ 
គណបក ្របជជនកមពុជបន្ដ្របកន់ខជ ប់នេយបយករបរេទសមួយ ែដលបំេរេីលីកសទួយ នងិករពរផល
្របេយជន៍ចបំងរបស់ជត ិ េពលគឺ ករពរឯក ជយ អធិបេតយយ បូរណភពទកឹដី អពយ្រកតឹយភព រក
ករពរសន្ដិភព សន្ដិសុខ េសថរភពស ្ដ ប់ធន ប់សងគម និងឯកភពជតឱិយបនគង់វង់ជេរៀងរហូត។ 
្រពមជមួយេនះគណបក េយងីក៏្របកន់ជំហរទន់ភ្លន់ បត់ែបន ្រសប មករែ្រប្របួល ៃនភូមិ ្រស្ត
នេយបយ ភូមិ ្រស្តេសដ្ឋកិចច នងិយុទធ ្រស្តសកលេ ក ្រសប មពកយេ ្ល ក “ែកទ្រមង់ខងកនុង 
បេងកីនមិត្តខងេ្រក កនុង ម រតីឯក ជយ”។ គណបក បន្ដករតសូ៊ ករពរយុត្តិធម៌ ករពរសិទធសេ្រមច 
អធិបតយយ នងិបូរណភពទឹកដី និងេលកីសទួយទំនក់ទំនងេទ្វភគី ពហុភគី ជមួយ្របេទសជមិត្តនន 
និងបន្តចូលរមួយ៉ងសកមម ចូលរមួេ ះ្រ យបញ្ហ កនុងតំបន់ និងសកល ជពិេសសេនកនុងបុព្វេហតុរក
សន្ដិភព និងមនុស ធម៌។ 
 សភពករណ៍កមពុជឆន  ំ ២០២០េនែតផ្ដល់ភពអនុេ្រគះដល់គណបក េយងី កនុងករបន្ដអនុវត្ត
កមមវធិីនេយបយ េដីមបកី ង និងករពរមតុភូមិ ឱយបនសេ្រមចសមិទធផលធំៗថមីៗែថមេទៀតជូនជតិ 
េទះបីជេយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមយួចំនួនក្ដី។ 
  

អងគ្របជុជំទេីម្រត ី
 េទះជគណបក េយងីកំពុងកន់កប់អំ ចកនុងៃដ ១០០ភគរយ និងមនេ្របៀបឈនះ និង        
ភពអនុេ្រគះខងនេយបយក្តី ក៏េយងីក៏មិន្រតូវលង់លក់នឹងជយ័ជំនះ នងិមិន្រតូវេភ្លចខ្លួនេឡយី។ 

្របេទសេយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន រមួមននិនន ករែ្រប្របួលដ៏សមុ្រគ ម ញ ៃនសភពករណ៍
នេយបយសកលេ ក ស្រងគ មពណិជជកមម រ ងម អំ ច េមរកិ នងិចិន ករពយួរ EBA របស់គ



 

ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០២០   ទពំ័រទី    96 

ណៈកមម ករអឺរ ៉ុបចំេពះកមពុជ ករ តតបត ៃនជមងថឺមីកូរ ៉ូ  េភរវកមម ឧ្រកឹដ្ឋកមមឆ្លងែដន   ឧបយកល
ពិសពុលរបស់មជឈ ្ឋ នអមិត្តែដលែតងែតេធ្វីទុកខបុកេមនញ ប៉ុនប៉ងបំបះបំេបរ បងកច ចលសងគម បទ
េលមីស្រពហមទណ្ឌ  បទេលមីសេ្រគឿងេញ ន ករជួញដូរមនុស  និងភពអសកមមេផ ងេទៀតែដលេនែតេកីត
មន រមួនឹងអ្រ េ្រគះថន ក់ច ចរែដលេនែតបន្តេកីនេឡងី។  
 ម៉យងេទៀត ្រកុមសកមមជនៃនអតីតគណបក សេ្រងគ ះជតិេនែតបន្ដរក្រគប់វធិីសំេ េធ្វីឱយេមដឹកន ំ
និងរចនសមព័នធចត់ ងំរបស់ពួក រស់េឡងីវញិ មរយៈករបេងកីនសកមមភព្របឆងំ មប ្ត ញ
សងគម និងយុទធនករេផ ងេទៀតទងំកនុង្រសុក និងេ្រក្រសុក ចប់ពីេពលេនះរហូតដល់ករេបះេឆន តថន ក់
មូល ្ឋ នឆន ២ំ០២២ និងករេបះេឆន តសកលថន ក់ជតិឆន ២ំ០២៣។ 
 េលីសពីេនះេទៀត ម្រន្តី ជករ កងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធេយងីខ្លះមនសុទិដ្ឋិនិយម្រជុល េភ្លចខ្លួន 
េធ្វស្របែហស េហយី្រប្រពឹត្តកំហុសេផ ងៗ  ដូចជេ្របី្របស់អំ ចបំពនចបប់ ្រប្រពតឹ្តអំេពីពុករលួយ 
េកៀបសងកត់្របជជនជេដីម ែដលេធ្វីឱយ្របជពលរដ្ឋបត់បង់ជំេនឿេលីគណបក  និង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ 
ែដលមន សេម្តចអគគម េសនបតី ហ៊ុន ែសនជ្របមុខ។  
 ករ្របឈមដូចេរៀ ប់ខងេលីេនែតជ និភ័យធសំ្រមប់គណបក េយងី ែដល្រតូវែតមនករ្របុង
្របយត័ន ខិតខំទប់ ក ត់េ យ ច់ខត និងេ ះ្រ យឱយបនល្អ។ 

ខញុ ំសូមរលឹំកបន្តិចថ កលម លិមុិញេនះ សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី ហ៊ុន ែសន បនែថ្លង រ       
អរគុណសន្តភិព កនុងៃថងៃនទិ ក្តី្រស ញ់ រចួបនបន្តដំេណីរេទកន់េខត្ត្រពះសីហនុ េដីមបទីទួល
្វ គមន ៍ នងិផ្តល់ក្តី្រស ញ់អស់ពីេបះដូងជូនដល់បងប្អូនច្រមុះជតិ សន៍ជង ២ពន់នក់ េនេលី

ន េទសចរណ៍ េវសធឺ ម របស់សហរដ្ឋ េមរកិ ខណៈែដល្របេទស និងេកះចំននួ ៦ មិនបន
្វ គមន៍ឲយពួកគត់ចុះចតេ យខ្ល ចជមងឺកូរូ  ឬCOVIC-19 ។ ែតេពលេនះន ដ៏ធំេនះបន្រតូវ       
ជរ ្ឋ ភិបលេយងីអនុញញ តឱយចូលចតេនកំពង់ែផរ្រកុង្រពះសីហនុ ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យ
ទទួលបននូវករ ្វ គមន៍ េ យក្តី ក់ទក់ សនិទធ ន ល កក់េក្ត  និងក្តី្រស ញ់ដ្៏រជលេ្រជបំផុតព ី         
សេម្តចេតេជ ក៏ដូចជ្របជជនកមពុជ។ 

ខញុ ំសូមបំភ្លបឺន្តចិពកីរណីករកត់ភពអនុេ្រគះពនធ EBA។ សេម្តចេតេជ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលេន
ែតបញជ ក់កលពីេពលថមីៗេនះថ «ខញុ ំមិនយកឯក ជយ អធិបេតយយជតិរបស់កមពុជ េទេ ះដូរជមួយ
ជំនួយ ឬភពអនុេ្រគះ ទងំអស់។ សូម្របជពលរដ្ឋកមពុជ គិតឲយចបស់ថ េតីេពលេនះកមពុជ្រតវូករ
អ្វីពិត្របកដ? កមពុជ្រតវូករសន្តិភព មិន ចឲយអនក មកបំផ្ល ញសន្តិភពបនេទ េបេីទះបីបង់ៃថ្ល
បុ៉ ្ណ ក៏េ យចុះ កមពុជ្រតវូែតជ្របេទសែដលមនសន្តិភព» សេម្តចក៏បនអំពវនវដល់បងប្អូនកមមករ
ថ «េបីសិនមនេរឿងអ្វីេកតីេឡងី សុំកុសំ្លន់េ ្ល ទក់ទងនឹងករសេ្រមចចតិ្តរបស់អឺរ ៉ុប យ៉ងេម៉ចកុំមនករ
តក់ស្លុតឲយេ ះ េយងី្រតវូពងឹេលីករដកដេង្ហីមខ្លួនឯង»។ 

ខញុ ំក៏សូមផ្ត េំផញីថេទះជសហភពអឺរ ៉ុបបនពយួរករអនុេ្រគះពនធ EBA ២០ភគរយៃនមុខទំនិញ
នេំចញរបស់កមពុជ ជពិេសសសេម្ល កបំពក់ នងិតមបញកលពីៃថងទី ១២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ កន្លងេទ
េនះក្តី េយងី្រតូវបក្រ យ ឬពនយល់ដល់បងប្អូន និង្របជពលរដ្ឋឲយពួកគត់យល់បនចបស់អំពីេគលករណ៍
ៃនករពយួរេនះ។ គជឺករពយួរែតមួយែផនកែតប៉ុេ ្ណ ះ មិនទងំ្រសុងេនះេទ។ េ យ រ្របេទសេយងីបន
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ឆ្លងផុតពី នៈ្របេទស្រកី្រក ដូេចនះ មិនយូមិនឆប់ គង់ែតេគដក EBA េ យេចៀសមិនផុត។ ដូេចនះេនះជ
ឱកសែដលេយងី្រតូវេ្រតៀមខ្លួនឱយេហយី េ យនេំចញេ យបង់ពនធ ។ 

ករណីេនះផងែដរ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិក៏បនេធ្វីេសចក្តី ែថ្លងកររចួ
ផងែដរ ដូចែដលបងប្អូនបន្រជបេហយី មរយៈ រព័ត៌មនកនុង្រសុក កលពីម លិមុិញេនះផងែដរ ។  

េននទីចុងេ្រកយេនះ ខញុ ំសូមែណនដូំចតេទ៖   

 ១.្រតូវព្រងឹងករងរ អប់រសំតិ រមមណ៍ េន ខគណបក ្រគបថ់ន ក់នីមួយ េៗ យអនុវត្តេគលករណ៍ 
”សមូហភពដឹកន ំមន ក់ៗ ទទួលខុស្រតូវ” និងករអនុវត្តតួនទ ីភរកិចច សិទធិ និងរេបៀបរបបករងររបស់
អងគករចត់ ងំគណបក ។ 
 ២.្រតូវបន្ដេលីកកមពស់សុវតថិភព ស ្ត ប់ធន ប ់ សន្ដិសុខសងគម និងករពរសន្តិភព មរយៈ       
ករអនុវត្តវធិនករណ៍ចបប់ដ៏មុឺងម៉ត់។ 
 ៣.បន្ដរមួគន ជំរុញករែកទ្រមង់េលី្រគប់វស័ិយឱយកន់ែតសីុជេ្រម ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រសប
មបវចន “ែក ទ្រមង់ខងកនុង បេងកីនមិត្តខងេ្រក កនុង ម រតីឯក ជយ” និងអភ្ិរកម “ឆ្លុះកញច ក់ ងូតទឹក 

ដុសែក្អល ពយបល និងវះកត់”។ 
 ៤.ជ្រមុញករផ ព្វផ យអប់រ ំ ម្រគប់រូបភព នងិ្រគប់មេធយបយ កនុង្រគប្់រសទប់្របជជនឱយ
បនយល់ចបស់ អំពីសភពករណ៍រកីចេ្រមីន និងសមិទធផលធំៗរបស់្របេទសជតិ អំពីេគលនេយបយ
ននរបស់គណបក  និង ជរ ្ឋ ភិបល និងអំពឧីបយកលដ៏ពិសពុលរបស់ពួក្របឆងំ្រជុលនិយម នងិ
មជឈ ្ឋ នអគតិនន។  
 ៥.េលីកកមពស់សមតថភព និង្របសិទធភពករងររបស់គណៈកមម ធិករគណបក ្រគប់ថន ក់ កនុង        
ករដឹកនអំនុវត្តភរកិចច របស់គណបក េ យ្របកន់ខជ ប់េគលករណ៍ “សមូហភពដឹកនមំន ក់ៗទទលួ
ខុស្រតវូ” មនរេបៀបរបបេធ្វីករងរ និង្របជុជីំវភពគណបក ឱយបនេទៀងទត់ មន មគគភីព ឯកភព
ៃផទកនុងរងឹម ំនិងបេងកីនភពជិតសិទធិរ ងសមជិកគណបក  នងិម ជន។ 
 ៦.្រតូវយកចិត្តទុក ក់ព្រងឹងករ្រគប់្រគង និងក ងព្រងីកសមជិកគណបក មេគលករណ៍ 
“រក ចស់ បេងកីនថមី” ជពិេសសកនុងមជឈ ្ឋ ននិស តិ កមមករ នងិយុវជន និង្របជជនែដលមនេឈម ះកនុង
បញជ ីេបះេឆន ត។ 
 ៧.្រតូវចុះព្រងឹងអងគករចត់ ងំគណបក ្រគប់ថន ក់ ពីថន ក់េខត្ត រហូតដល់មូល ្ឋ ន ពិេសស        
ករបំប៉នសមតថភព ម រតីទទួលខុស្រតូវរេបៀបរបបករងរ    តនួទី ភរកិចចរបស់គណៈទងំ ៤ របស់
បក ្រកុង-្រសុក-ឃុ-ំសងក ត ់ទូទងំេខត្ត េដីមបបីំេពញភរកិចចឱយបនល្អ។ 
 ៨.ជ្រមុញសមជិកគណបក េទចុះេឈម ះ កនុងបញជ ីេបះេឆន តឆន  ំ២០២០ ឱយបន្រគប់ៗគន  និងចត់
ងំរចនសមព័នធ (ែដលមន គណៈកមមករនន អងគករម ជន នងិ្រកុមករងររបស់គណបក ្រគប់

ថន ក់ ឱយមនសកមមភព ជប់ជ្របចេំនមូល ្ឋ ន និងេ្រតៀមលកខណៈសមបត្តិនន ស្រមប់ករេបះេឆន ត
ជ    បន្ដបនទ ប់ នេពលខងមុខ ។ 
 ៩.្រតូវព្រងឹង្របសិទធភព ៃនករ្រគប់្រគងរបស់រដ្ឋបល្រសុក ឃុ-ំសងក ត់ មរយៈករព្រងឹង            
សមថភពជូនសមជិក្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ និងេសម នឃុ ំសងក ត់ កនុងករអនុវត្តករងរ្របកបេ យ ម រតី
ទទួលខុស្រតូវខពស់ ។ កនុងេនះ ្រតូវព្រងឹង មគគីភព ឯកភពៃផទកនុង រេបៀបរបបករងរ និងករែបងែចក
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ភរកិចចដល់េមឃុ ំេចសងក ត់ ជំទប ់េចសងក ត់រង សមជិក្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ កនុងករចុះជួប្រប្រស័យ
េ យផទ ល់ជមួយ្រកុមករងរ ជរ ្ឋ ភិបល េធ្វីករេ ះ្រ យបញ្ហ ្របឈមឱយបនទន់េពលេវ  
មនតម្ល ភព និងគណេនយយភព េ យមិនមនករេរសីេអីង និង្របកន់បកខពួកេនះេឡយី។ 
 គណៈកមម ធកិរហរិញញវតថុ្រគប់ថន ក់ ្រតូវបន្ដ្របឹងែ្របងរក្របភពចំណូល្រសបចបប់ននេដមីបធីន
និរន្ដរភព ៃនដំេណីរករៃនកបលម៉សុីនគណបក  នងិបន្ដ្របែមម្របមូលករចូលរមួវភិគទន េ យសម្រគ
ចិត្តរបស់ម្រន្តីសមជិកគណបក  នងិសបបុរសជនេដីមបមីេ្របីសកមមភពចុះជយួមូល ្ឋ ន។  
 ខញុ ំសូម្របសិទធពរ ជូនឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសី និងអងគពិធីទងំមូល សូមមនសុខភព
ល្អ យុយនឺយូរ ្របកបនូវពុទធពរទងំ៤្របករ គឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី ។ 
 សូម្របកសបិទកមមវធិី្របជុំបូកសរុបលទធផលករងរចប់ពីេពលេនះតេទ ។ 
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២២. ទិ អន្តរជតិនរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០២០ េន្រកសងួទំនក់ទំនងជ
មួយរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធិករកិចច 

 
សនុទរកថ 

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋសភ-្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

កនងុពិធីអបអរ ទរខួបេលើកទី១០៩ ទិ អន្តរជតនិរ ី០៨មីន ឆន ២ំ០២០ េ្រកម
្របធនបទ  

“មនសន្តភិព មនករេលើកកមពសស់មភពេយនឌ័រ ” 
ៃថង សុ្រក  ១៣េកីត ែខ ផលគុន  ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.២៥៦៣ ្រតូវនឹង 

ៃថងទី ៦ ែខមនី ឆន ២ំ០២០ េម៉ង :០០នទី្រពឹក 
េន លសននិសីទ េលខ ៦០១ ទីស្តីករ្រកសួងទ.រ.ព.អ 

 

3 
គណៈអធបិត ីនិងអងគពធិទីងំមូល 
 ៃថងេនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលង េ យបនជួបសំេណះ សំ លជមួយថន ក់
ដឹកន ំឯកឧត្តម េ កជទំវ រដ្ឋេលខធិករ ឯកឧត្តម េ កជំទវ អនុរដ្ឋេលខធិករ ឯកឧត្តម ទី្របកឹ
្រកសួង ឯកឧត្តម េ កជំទវ អគគនយក-អគគនយករង ៃនអគគនយក ្ឋ នទងំ ៣ ្របធននយក ្ឋ ន 
នយក-នយករងវទិយ ថ នជតិអធិករកិចច អនុ្របធននយក ្ឋ ន ្របធនករយិល័យ អនុ្របធន
ករយិល័យជ្រស្តី ម្រន្តី ជករជ្រស្តី ម្រន្តីជប់កិចចសនយជ្រស្តី សមគមនរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ 
កនុងឱកសពធិីអបអរ ទរទិ អន្តរជតិនរ ី ៨ មីន ខួបេលីកទ ី ១០៩ ឆន ២ំ០២០ េ្រកម្របធនបទ 
“មនសន្តភិព មនករេលើកកមពសស់មភពេយនឌ័រ” េនទីស្តីករ្រកសួងនេពលេនះ។ 
 ទិ អន្តរជតនិរ ី៨មីន ជៃថងែដលសកលេ ករលំឹកអំពីវរិៈភព ៃនករតសូ៊របស់នរេីនទូទងំ
សកលេ ក េដីមបទីមទរឲយមនករេលីកកមពស់ ថ នភព ជីវភព សិទធិេសរភីព នៈ តួនទី របស់
្រស្តីេនកនុងសងគម។ េហតុេនះេហយីបនជេរៀង ល់ឆន ្ំរបេទសជេ្រចីនកនុងពិភពេ កែតងែត្របរពធេធ្វី 
េ យេលីកយក្របធនបទេផ ងៗទក់ទងនឹង្រស្តី ផ រភជ ប់ជមួយករអភិវឌ ន៍ េដីមបអីបអរ ទរ នងិ
ក់េចញជសកមមភពឲយ្រសប មបរកិរណ៍ ៃន្របេទសេរៀងៗខ្លួន។ 

េ យែឡកស្រមប់្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េយងីក៏បនេ្រជីសេរសីយក្របធនបទ “េលើក
កមពសស់មភពេយនឌ័រ និងករគពំរសងគម េដើមបអីភិវឌ ន៍ធនធនមនុស ” ជ
្របធនបទមួយ ែដលមនអតថន័យយ៉ង្រជលេ្រជសំ ប់េយងីទងំអស់គន  េដីមបរីមួចំែណកក ង
អនគត ដភ៏្លឺ ្វ ងយូរអែង្វង។ ្របធនបទេនះ្រតូវបនេ្រជីសេរសីយក ចំេពលែដល្របេទសជតិេយងី
កំពុងមនសុខសន្តិភព សន្តិសុខ ករអភិវឌ ន៍ និងសថិរភពនេយបយ ែដលជ្រគិះៃនករអភិវឌ ន៍
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្របេទសជតិ និងករេលីកតៃម្ល នងិកិត្តិយសរបស់្រស្តីកនុង្របេទសេយងី ជពិេសសករេលីកកមពស់សិទធ 
ថ នភព ជីវភព នៈ តនួទី និងសុខុមលភពរបស់្រស្តីកនុងសងគម។ 

 
អងគពធិជីទេីម្រត ី

នរេីសទីែតទងំអស់េនកនុងេ ក េទះជមន សន និង ថ នភពអភិវឌ ន៍ខុសគន ក្តី ែតងែត
ទទួលភរកិចចដ៏ធងន់ធងរមួយគឺករែថទ ំនិងបំេរ្ីរគួ រ។ កលេនេកមង នរ្ីរតូវែថទឳំពុកម្ត យ ែថទយំយ
ចស់ជ  េបីមនប្អូន្រតូវែថទបំ្អូនៗេទៀត។ លុះដល់េពលេពញវយ័ េពល្រស្តីមន ្វ ម ីគត់្រតូវែថទំ
្វ មី ែថទផំទះសែមបង សំ្ល េធ្វីកិចចករផទះ្រគប់មុខ។ េបីមនកូន្រតូវែថទកូំនៗ េដីមបឱីយកូនមនបយ

ហូប មនសេម្ល កបំពក់សមរមយ មនករេរៀនសូ្រត និងមនអនគតល្អ។ េ ះដល់េពលចស់ នរេីយងី
ភគេ្រចីន្រតូវែថទេំចៗេទៀត។ េលីសពីេនះ នរកី៏មនភរកិចចមិនចញ់បុរស កនុងករបំេពញករងរជួយ
រកចំណូលជូន្រគួ រ ជយួផគត់ផគង់្រគួ រទងំកនុងវសិ័យរដ្ឋ និងឯកជន។ 

ដូេចនះ ងំពសីម័យបុ ណមក នរមីនសមព ធធងន់ធងរ ស់ទងំខងផ្លូវចិត្ត ទងំខងផ្លូវកយ ជ
ពិេសសកនុងសងគម និង សនមួយចំនួន។ ែតេ យ រករវវិត្តន៍ និងករតស៊ូជហូែហរបស់នរ ី េទីប
បចចុបបនន នរេីយងី្រតូវបនរេំ ះពីអំេពីអយុត្តិធម៌ ពសីមព ធ្របៃពណី នងិសមព ធសងគម េហយីែ្របជមន
សមភពេសនីបុរស។ 

េ យែឡក េនកមពុជ ្រស្តីេយងីពិតជមនភ័ព្វសំ ង ស់ េ យបន ជរ ្ឋ ភិបល ែដល
ដឹកនេំ យសេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន ែសនមនឆនទៈនេយបយគ្ំរទសមភពែយនឌ័រ 
និងេលីកតេមកីងសិទធ និងតៃម្លនរ។ី  

បចចុបបនននរេីយងីមន ន ៃដ នងិសកមមភពេ្រចីន ស់ េ យករខិតខំ្របឹងែ្របង នងិឆនទៈដ៏មុះ
មុត េ្រកមករឧបតថមភ ដខ៏ពស់ខពស់ពីថន ក់ដឹកនកំំពូលៗ រមួមន្រពះម ក ្រត សេម្តចែម៉ សេម្តច្របធន
្រពឹទធសភ សេម្តច្របធនរដ្ឋសភ សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្តី នងិសេម្តចកិត្តិ្រពឹទធបណ្ឌិ ត ែដលេ ក
ែតងែតផ្តល់ករគ្ំរទទងំ ម រតី ទងំសមភ រ កនុងករេលីកសទួយសិទធេសរភីព និងតួនទីនរ។ី  

ជក់ែស្តង េនកមពុជេយងីមន្រស្តីជសមជិក រដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ មន្រស្តីជសមជិក ជរ ្ឋ ភិបល 
កនុងតំែណងជឧបនយករដ្ឋម្រន្តី អគគសវនករ រដ្ឋម្រន្តី      រដ្ឋេលខធិករ អនុរដ្ឋេលខធិករ។ េលីសពីេនះ
េទេទៀត េនកនុងកងកម្ល ងំ្រប ប់ វុធ ក៏មន្រស្តី ជនយឧត្តមេសនីយ ៍ឧត្តមេសនីយ និងថន ក់េ្រកម
ជតិក៏មន្រស្តីជភិបល អភិបលរង ជធនី-េខត្ត និងមនរហូតដល់ថន ក់្រកុម្របឹក ឃុ-ំសងក ត់ ែដល
កំពុង បំេពញតួនទី្របកបេ យភព្រសួច្រ វ នងិមនសិករទទួលខុស្រតូវខពស់ចំេពះភរកិចច។ េ យ
ែឡកកនុងវស័ិយឯកជន ្រស្តីកមពុជកនែ់តេ្រចីនបនក្ល យេទជ្របធន អគគនយក អនកចតក់រ និងជសហ
្រគិនដ៏មនឥទធិពល។ សិស និសិត ជ្រស្តី ែដលកំពុងេរៀនក៏មនសមត្តភពពូែក និងឆ្ល តឈ្ល សៃវមិន
ចញ់សិស និសិតយបុរសេឡយី។ េហយីមននិស តិ្រស្តីកន់ែតេ្រចីនបនជប់ រូបករណ៍េទសិក េន
បរេទស។ 

 
អងគពធិទីងំមូល 
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 រយៈេពល៣៩ ឆន  ំេ្រកយៃថងរេំ ះ ៧ មក  ឆន ១ំ៩៧៩ េ្រកមករដឹកនដំ៏ឈ្ល សៃវ ្របកបេ យ
គតិបណ្ឌិ តរបស់សេម្តចអគគម េសនបតីេតេជ ហ៊ុន  ែសន នយករដ្ឋម្រន្តីៃន្រពះ ជ ច្រក     
កមពុជ ្របជពលរដ្ឋេនទូទងំ្របេទសបន និងកំពុងរស់េន ្របកបេ យភពសុខដុមរមន កិត្តិយស និង
េសចក្តីៃថ្លថនូរ មនជីវភពធូធរ នឹងមនសុខសន្តិភព សន្តិសុខ សុវត្តិភព និងករអភិវឌ ន៍យ៉ងពិត  
្របកដ។ ជមួយេនះែដរ នរ្ីរតូវបនចត់ទុកថជកម្ល ងំចលករមួយយ៉ងរងឹម ំនិង្រតូវបនេលីកដេមកីង
ឱយមនឱកសចូលរមួក ងសងគមជតិ ែថរក សុខសន្តិភព និង អភិវឌ ន៍ជតិផងែដរ។ 

ជករពិត ស់្រពះ ជ ច្រកកមពុជេយងីនេពលបចចុបបនន កំពុងមនករវឌ ន៍ល្អ្របេសីរេន
េលី្រគប់វសិ័យ ជពិេសសវស័ិយេសដ្ឋកិចច និងនេយបយករទូត។ ជក់ែស្តង កមពុជសេ្រមចបនកំេណីន
េសដ្ឋកិចចខពស់ កនុងអ្រ មធយមភគ្របចឆំន ្ំរបមណ ៧ ភគរយ្របកបេ យចិរភព មរយៈកំែណ
ទ្រមង់សីុជេ្រម និងករអនុវត្ត្របកបេ យ្របសិទធភព  និងភពស័កកសិទធិនូវយុទធ ្រស្តចតុេកណ របស់
ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបកីំេណីនករងរ សមធម៌ និង ្របសិទធភព។ ្របជពលរដ្ឋ្រគប់រូប  ជពិេសស្រស្តីមន
ឱកសសិក េរៀនសូ្រត បេងកីនចំេណះដឹងនិងជំនញេ្រជ្រជះស្រមប់យកេទ្របកបករងរ និងមន     
មុខរបររកចំណូលស្រមប់្រគួ រ។ េជគជ័យ ៃនករេបះេឆន តេ្រជីស ងំ្រកុម្របឹក ឃុ/ំ សងក ត់អណិត្តទី
៤ និងករេបះេឆន តេ្រជីស ងំសមជិ្រពឹទធសភនិតិកលទី៤ និងករេបះេឆន តេ្រជីស ងំតំ ង ្រស្ត
នីតិកលទី ៦ កន្លងេទ បនបង្ហ ញយ៉ងចបស់ពតីម្ល ភព យុត្តិធម៌ នងិលទធិ្របជធិបេតយយ េធ្វីឱយ
មជឈ ្ឋ នអន្តរជតិ នងិ្របេទសជេ្រចីនេលីសកលេ កទទួល គ ល់ គ្ំរទ និងអបអរ ទរ។ 
 សមិទធផលដធ៏ំេធងខងេលីេកីតេឡងី េ យ រ្របេទសេយងីមនសន្តិភពេពញេលញ េហយី
និង្របជពលរដ្ឋបនទទួលភពសុខ ន្ត និងសុភមងគលទូទងំ្របេទស។ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជកំពុង
េលីកកមពស់ករចូលរមួ របស់្រស្តីេនកនុង្រគប់វសិ័យ រមួទងំករបេងកីនក នុវត្តភព កនុងករទទួលបននូវ
ចំេណះដឹង ជំនញេផ ងៗ  ែដលជលទធផល ករចូលរមួរបស់្រស្តី មនករេកីនេឡងីជលំ ប់ពីមួយ
ឆន េំទ មួយឆន ទំងំបរមិណ និងគុណភព។ េនះជចំនុចគន្លឹះ ដ៏មន រៈសំខន់  និងចបំច់បំផុតកនុង
ករកត់បនថយភព្រកី្រក និងឈនេទលុបបំបត់ ល់ទ្រមង់ ៃនអំេពីហងិ េឆព ះេទបេងកីនេសចក្តីសុខ 
និងកររកីចំេរនីដល់្របជជន្រគប់រូប ជពិេសស្រស្តី និងេដីមបសីេ្រមចបននូវេគលេ អភិវឌ សងគម-
េសដ្ឋកិចច្របកបេ យចីរភព។ 
 
អងគពធិទីងំមូល 

េទះបីជ ថ នភព្រស្តីេនកមពុជមនភពេជឿនេលឿនទក់ទងនឹងសមភពេយនឌ័រ និងករព្រងឹង
ភពអង់ឤចរបស់្រស្តីក៏េ យ ក៏េយងីេនមនបញ្ហ ្របឈមមួយចំនួន ែដល្រតូវេ ះ្រ យបេណ្តី រៗ 
បែនថមេទៀត ែដលកនុងេនះរមួមន៖ (១) ករចូលរមួរបស់្រស្តី កនុងវស័ិយ ធរណៈ នេយបយ និងកនុង
វសិ័យេសដ្ឋកិចចេនមនក្រមិតេនេឡយី (២) វសិមភព េយនឌ័រេនមនេនេឡយីកនុងវស័ិយអប់រ ំ ជ
ពិេសសេនកនុងក្រមិតមធយមសិក ទុតយិភូមិ នងិឧត្តមសិក  (៣) បញ្ហ សុខភព្រស្តី ឤ រូបតថមភ អ្រ
្ល ប់របស់ម្ត យេនែតជបញ្ហ ្របឈមដស៏ំខន់ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹង្របេទសដៃទេនកនុងតំបន ់ (៤) 

ករឆេបក្រស្តី ករជួញដូរផ្លូវេភទ និងកររេំ ភបំពនេលី ងកយ្រស្តី (៥) ករចប់រេំ ភេសពសនថវៈ 
េលី្រស្តី និងកុមរេីនែតមន និង (៦) ករេ ះ្រ យបញ្ហ រេំ ភេសពសនថវៈ និងអំេពីហងិ េលី្រស្តី និង



 

ក្រមងសុនទរកថ េ កជំទវកតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត ែមន៉ សអំន ឆន  ំ២០២០   ទំព័រទី    102 

កុមរេីទ មនីតិវធិីតុ ករ និងផ្លូវចបប់ និងករផ្តល់េស ជួយជនរងេ្រគះ េនពុំទនប់នល្អ និងមន
ភពយតឺយ៉វ។ល។ 

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

 
អងគពធិទីងំមូល 
 េឆ្ល តកនុងឱកសទិ អន្តរជតិនរ ី៨ មីន ខញុ ំសូមផ្ត េំផញសូីមឲយ្រស្តកីមពុជ្រតវូ ៖ 

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

 ខិតខំបេងកីនសមតថភពជំនញ េដីមបកី ងខ្លួនេទអនគត និងមិន្រតូវបែណ្ត តបេ ្ត យឲយ
េពលេវ កន្លងេទេ យគម នបនករ មរយៈបេងកីនករ ម នព័ត៌មន ករ នេសៀវេភ 
និងករបន្តករសិក ។ 

 ្រស្តីជម្រន្តី ជករ្រតូវេចះេ្របី្របស់េពលេវ ឲយបនល្អ និង្រតវូែបងែចកករទទួលខុស្រតូវ
េនអងគភព និងកិចចករ្រគួ រផទ ល់េដីមបធីនបនេជគជ័យកនុងករងរផង និងសុភមងគល
កនុង្រគួ រផង។ 

 កនុងតួនទីជម្ត យ ជយយ និងឧត្តមភរយិ ្រស្តី្ត្រតូវអប់រកូំន េចឲយខិតខំេរៀនសូ្រត ឲយេន
ឆង យពីេ្រគឿងេញ ន។ េពលនិយយស្តី្រតូវ្របកន់យកករេគរព សុភព ប រ និងសីល
ធម៌ មនិហងិ  េជៀស ងពកយអសុរស េដីមបឲីយពួកេគក្ល យជកុលបុ្រត កុលធី ល្អ្របេសីរ 
របស់សងគមជតិ េចះេគរពចបប់ ចបបច់ ចរណ៍ េចះអត់ឱន អធយ្រស័យ ។ល។ 

 សូមជ្រមុញឲយខ្លឹម រ្របធនបទឆន េំនះគឺ “េលើកកមពសស់មភពេយនឌ័រ នងិ        
ករគពំរសងគម េដើមបអីភវិឌ ន៍ធនធនមនុស ” ែ្របក្ល យេទជ ម រតីអមតៈ
មិនេចះរងីសងួត េដីមបជី្រមុញឲយ្រស្តីបន្តខិតខំ្របឹងែ្របងកនុង្រកបខណ្ឌ  ៃដគូរករងរមិន ចខ្វះ
បនរបស់បុរស។ 

 មុននឹងបញចប ់ខញុ ំសូមេកតសរេសីរដល់េ កជំទវ វង់ មយូ  ្របធន្រកុមករងរេយនឌ័រ្រកសួង រមួ
ថន ក់ដឹកននំរទីងំអស់ ្រពមទងំម្រន្តី ជករនរកីនុង្រកសួងបនខិតខំ្របឹងែ្របងបំេពញករងរ សេ្រមច
បនលទធផលយ៉ងេ្រចីនគួរជទីេមទនៈ។ ខញុ ំក៏សូមេកតសរេសីរថន ក់ដឹកន ំ ម្រន្តី ជករបុរស ែដលបន
សហករនិងមន មគគីភពល្អជមួយនរ ី និងសូមេលីកទឹកចិត្តបន្តករ្របឹងែ្របងេនះឲយកន់ែតសកមមេឡងី
ែថមេទៀត េដីមបរីមួចំែណកជមួយសងគមជតិ។ 

ជទីបញចប់ សូមជូនពរចំេពះឯកឩត្តម េ កជំទវ េ ក េ ក្រសីទងំអស់សូម្របកបែតនិង
ពុទធពរ ៤ ្របករ គឺ  យុ  វណ្ណៈ  សុខៈ  និងពលៈ  កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។ 
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២៣. ពិធីសេំណះសំ ល ខសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភព និង
អភិវឌ ន៍ ្រកសងួព័ត៌មន 

 
មតិសេំណះសំ ល  

េ កជំទវកិត្តិសងគហបណ្ឌិ ត ែម៉ន សអំន ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី 
រដ្ឋម្រន្តី្រកសងួទំនក់ទំនងជមួយរដ្ឋសភ ្រពឹទធសភ និងអធកិរកិចច 

កនងុពិធីសេំណះសំ លជមួយសមគមនរកីមពុជេដើមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍
្រកសងួព័ត៌មន និងទទួលទនបយ មគគី  

ៃថងសុ្រក ៦េ ច ែខមឃ ឆន កុំរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ្រតូវនឹង 
ៃថងទី ១៤ ែខកុមភៈ  ឆន ២ំ០២០ េភជនីយ ្ឋ នសុរយិ ជធនភីនំេពញ 

3 
 
េ កជទំវ េទព រង ុ ីេខៀវ កញរទីធ ជទី ប់ ន!   
េ កជទំវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី េភញ វកតិ្តយិស ជទីេម្រត!ី 
 
ៃថងេនះ   ខញុ ំមនកិត្តិយស និងេសចក្តីេ មនស រកី យ ែដលបនមកចូលរមួកនុងពិធីពិ រ

មគគី នងិសំេណះសំ ល មករអេញជ ីញរបស់ឯកឧត្តម េខៀវ កញរទីធ រដ្ឋម្រន្តី ្រកសួងព័ត៌មន។ 
ពិធីេនះេធ្វីេឡងីេ យមនេគលបំណង៖ ទី១) េយងីជួបជុំគន  រកី យសំេណះសំ ល េដីមបី

ព្រងឹងមិត្តភព មគគីភព និង ទី២) េយងីអបអរ ទរ ពិធីបុណយនរអីន្តរជតិ ែដលនឹងមកដល់េនៃថង
ទី ៨ ែខមីន ឆន េំនះ។ 

េឆ្ល តកនុងឱកសេនះ ខញុ ំសូមេកតសរេសីរ្រកសួងព័ត៌មនេ្រកមករដឹក នរំបស់ឯកឧត្តម េខៀវ 
កញរទីធ ែដលបនបំេពញភរកិចច្របកបេ យេជគជ័យ កនុងេនះក៏មនេជគជ័យមួយែផនកែដលេកីត
េចញពីករងរែយនឌ័រ។  

ខញុ ំក៏សូមេកតសរេសីរ និងែថ្លងអំណរគុណ ដល់េ កជំទវ េទព រង ុ ីេខៀវ កញរទីធ ែដល
បនខិតខំផ្តួចេផ្តីមឱយមនពិធីេនះេឡងី ែដលកន្លងមក េ កជទំវ និងជសហករបីនបំេពញករងរ
របស់សមគមន៍នរកីមពុជ េដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍្រកសួងព័តម៌នទទួលបនលទធផលគួរជទីេមទនៈ។ 

ឯកឧត្តម េ កជទំវ េ ក េ ក្រសីជទេីម្រត!ី 
្របសិនេបីេយងី្រកេឡកេមីលេទកលពីអតីតកល គឺវស័ិយព័ត៌មន គបឺនផ ព្វផ យយ៉ងទូលំ

ទូ យ េ យកនុងេនះ្រស្តីក៏បនចូលរមួកនុងសកមមភព ផ ព្វផ យព័ត៌មនជូន្របជពលរដ្ឋពី្រគប់ទិសទី េន
ទូទងំ្របេទស េដីមបទីប់ ក ត់កុំឲយរបប្របល័យពូជ សន៍ ប៉ុល ពត វលិ្រតឡបម់កវញិ និងចូលរមួចលន
ម ជន និងសមរភូមិមុខ និងបេងកីតកមមវធិីសេម្លងអំពវនវ «នទីេឃសន ជនវែង្វងផ្លូវ» ដល់្របពលរដ្ឋ
ែដលចញ់េឃសន កនុងរបបែខមរ្រកហមឲយវលិមករមួរស់កនុងសងគមជតិវញិ។ 
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េ្រកមករដឹកន្ំរបកបេ យកិត្តិបណ្ឌិ ត នូវ នេយបយ ឈនះ ឈនះ របស់ សេម្តចអគគម េសនប
តី េតេជ ហ៊ុន ែសន ្របធនគណបក ្របជជនកមពុជ និងជនយករដ្ឋម្រន្តី បនេធ្វីឱយអងគករចត់ ងំ
របស់ែខមរ្រកហម ្រតូវរលំរ យទងំ្រសុង ទងំខងនេយបយ ទងំេយធ និងបេងកីតបនសុខសន្តិភព 
និងករអភិវឌ ចប់ ងំពីចុងឆន ១ំ៩៩៨មក ែដលេនះគឺជសចចធម៌្របវត្តិ ្រស្តែដលមិន ចបំៃភ្លបន។ 
សេម្តចក៏បនដឹកន្ំរបេទសឱយមនសន្ដិភពេឆព ះេទរកករអភិវឌ  េដីមបបីេ្រមី្របជជន ក ង និង
ករពរ្របេទសេ យធនបន នូវកំេណីនេសដ្ឋកិចច នងិរក បននូវេសថរភពម៉្រកូេសដ្ឋកិចចល្អ្របេសីរ 
េ យបនព្រងីកបន នូវភពអំេ យផលដល់ករ អភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចច សងគម និងរក ខជ ប់នូវ បវចន 
ែកទ្រមង់ខងកនុង បេងកីនមិត្តខងេ្រក កនុង ម រតីឯក ជយ ែដលបនផ្តល់ទំនុកចិត្តពីអនកវនិិេយគិនកនុង
្របេទស និងពីេ្រក្របេទស កនុងករប ្ត ក់ទុនេនកមពុជកន់ែតេ្រចីនេឡងីេលី្រគប់វសិ័យ ្រពមទងំបន 
ជ្រមុញឲយមនករេកីនេឡងីនូវករេ្របី្របស់ផលិតផលកនុង្រសុក និងពណិជជកមមអន្តរជតិ ។ ជពិេសស 
អ្វីែដលជករពិតមិន ច្របែកកបន គឺ «មរតកេតេជ» គឺជសន្តិភព ករប្រងួបប្រងួមជតិ និងករក ង
េសដ្ឋកិចចេចញពីភពេខទចខទ ៃំនេភ្លីង ស្រងគ មែដលបនមកពីករេធ្វីពលិកមម នងិករ្របឹងែ្របងរបស់សេម្ដច
េតេជ រមួជមួយថន ក់ដឹកនគំណបក ្របជជនកមពុជដៃទេទៀត និងរមួជមួយ្របជពលរដ្ឋផងែដរ។ 

ជរ ្ឋ ភិបល ក៏បនបន្តជ្រមុញករអនុវត្ត្រកបខណ្ឌ េគលនេយបយ ជតិគពំរសងគម មរយៈ 
ករព្រងឹង នងិអភិវឌ ន៍ជនំួយសងគម នងិ្របព័នធ សន្តសុិខសងគមឲយកន់ែតមនវ ិ លភព នងិ្របសិទធិភព 
ព្រងឹងសន្តិសុខេសប ង និង ររូបតថមភ េដីមបធីនករេលីកកមពស់សុខុមលភព មគគភីពសងគម និង
បន្តកត់បនថយភព្រកី្រករបស់្របជជនជអតិបរមិ ។ ខិតខំរក សន្តិសុខ ករងររបស់កមមករ និេយជិត 
ព្រងឹងេគលនេយបយជួយ្របជកសិករ េដីមបរីក សថិរភពៃថ្លទំនិញចបំច់នន ស្រមប់ជីវភព្របចៃំថង 
ករបន្តព្រងីកវ ិ លភព្រគបដណ្ត ប់ៃនប ្ត ញអគគសីនីជនបទ និងករសិក លទធភពបន្ត កត់បនថយៃថ្ល
អគគីសនី ៃថ្លទឹក ្អ តស្រមប់ជីវភព្របជជនទូេទ ្រពមទងំករពិចរ ក់េចញនូវេគលនេយបយ
េផ ងៗេទៀត សំេ ក ងមូល ្ឋ ន្រគឹចបំច ់ េដីមបែី្របក្ល យកមពុជេទជ្របេទសមនចំណូលមធយម
ក្រមិតខពស់េនឆន  ំ២០៣០ និងជ្របេទសមនចំណូលខពស់េនឆន  ំ២០៥០។ 

 កល្រពឹកមុញិេនះ សេម្តចេតេជនយករដ្ឋម្រន្ត ីហ៊ុន ែសន បនែថ្លង រ អរគុណសន្តិភព កនុងៃថង
ៃនទិ ក្តី្រស ញ់ រចួបនបន្តដំេណីរេទកន់េខត្ត្រពះសីហនុ េដីមបទីទួល ្វ គមន៍ នងិផ្តល់ក្តី្រស ញ់
អស់ពីេបះដូងជូនដល់បងប្អូនច្រមុះជតិ សន៍ជង ២ពន់នក់ េនេលីន េទសចរណ៍េវសធឺ ម 
របស់សហរដ្ឋ េមរកិ ខណៈែដល្របេទស និងេកះចំនួន ៦ មនិបន ្វ គមន៍ឲយចុះចត ែតេពលេនះបន
ចុះចត្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យទទួលបននូវករ ្វ គមន៍ េ យក្តី ក់ទក់ សនិទធ ន ល កក់េក្ត  នងិ
ក្តី្រស ញ់ដ៏្រជលេ្រជបំផុតពីសេម្តចេតេជ ។ 

អងគពធិទីងំមូលជទេីម្រត!ី 
េន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ សិទធ្រស្តី ្រតូវបនេលីកតេមកីង មរយៈរដ្ឋធមមនុញញ និងអនុសញញ អន្តរ

ជតិនន ។ កនុងេនះេយងីបនបេងកីត្រកសួងកិចចករនរកីរងរសនូលរបស់ខ្លួន មរយៈ ករេលីកកមពស់
សមភពេយនឌ័រ និងករផ្តល់ភពអង់ ចដល់្រស្តី េ យសហករយ៉ងជិតសនិទធជមួយ្រកសួង    ថ ប័ន
ពក់ព័នធទងំថន ក់ជតិ និងថន ក់េ្រកមជតិ និងករគ្ំរទពីអងគករជតិ អន្តរជតិ ្រពមទងំៃដគូអភិវឌ ន៍។ 
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ចំែណកគណបក ្របជជនេយងីក៏មនយន្តករែដលទទួលបនទុកករងរ្រស្តីែដរ ដូចជសមគម្រស្តីេដីមបី
សន្តិភពនិងករអភិវឌ ន៍ និងគណៈចលន្រស្តីជេដីម។  

ដូេចនះ ជរមួ ករអនុវត្ត នូវយុទធ ្រស្ត និងេគលនេយបយ របស់បក និង ជរ ្ឋ ភិបលពិតជ
បនជំរុញឱយ ថ នភព ជីវភព នៈ នងិតួនទីរបស់្រស្តីមនឲយកន់ែតមនភព្របេសីរេឡងី។ 

បុ៉ែន្តេទះបីជយ៉ង  ក៏ករេលីកកមពស់ និងករចូលរមួទងំអស់េនះក៏េនមិនទន់េឆ្លីយ តបនឹង
ថ នភពបចចុបបននេនះេទ ែដលត្រមូវឲយ្រស្តី្រតូវ ៖ 

១. ទប់ ក តនូ់វព័ត៌មនែក្លងក្ល យ និងេធ្វីករ យបកភ្ល ម េដីមប្ីរបឆងំ នឹងព័ត៌មនែក្លងក្ល យ
េនះ ។ 

២. ្រតូវេធ្វីជ ព នចម្លងពីរដ្ឋេទ្របជជន ពី្របជជនេទរដ្ឋទងំបញ្ហ នេយបយ និងបញ្ហ        
េផ ងៗេទៀត ។ ប៉ុែន្ត្រតូវេចៀស ងព័ត៌មនពក់ព័នធសន្តិសុខជតិ ។ 

៣. ចូលរមួរះិគន់ េដីមបី ថ បនទងំក្រមិតបញ្ហ នេយបយ ទងំ ថ ប័ន និងបុគគល ។ 
៤. ្រតូវេ្របី្របសប់ ្ត ញសងគម ដូចជ Facebook What’s app Telegram េដីមបបីេ្រមីជ

្របេយជន៍ដល់្របជជន ជជងករេជរ្របមថគន យ៉ងអសុេ ះេលី Facebook។ 
៥. ព្រងឹងសមតថភពខ្លួនឯង េដីមបមីនលទធភព ដកឹន ំ និងទទលួខុស្រតូវេលីករងរនិងតួនទី

របស់ខ្លួន ។ 
៦ .  បន្តជ្រមញុករេលីកទឹកចិត្តឲយបនេ្រចីនបំផុត កនុងករបេញចញសមតថភពរបស់ខ្លួនកនុងវសិ័យ

ព័ត៌មន ។ 
 
ករណីករកត់ភពអនុេ្រគះពនធ EBA 
សេម្តចេតេជ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលេនែតបញជ ក់កលពីេពលថមីៗេនះថ «ខញុ ំមិនយកឯក ជយ 

អធិបេតយយជតិរបស់កមពុជ េទេ ះដូរជមួយជំនយួ ឬភពអនុេ្រគះ ទងំអស់។ សូម្របជពលរដ្ឋ
កមពុជ គិតឲយចបស់ថ េតីេពលេនះកមពុជ្រតវូករអ្វពីិត្របកដ? កមពុជ្រតវូករសន្តិភព មិន ចឲយអនក

មកបំផ្ល ញសន្តិភពបនេទ េបេីទះបីបង់ៃថ្លបុ៉ ្ណ ក៏េ យចុះ កមពុជ្រតវូែតជ្របេទសែដលមន    
សន្តិភព» សេម្តចក៏បនអំពវនវដល់បងប្អូនកមមករថ   «េបសិីនមនេរឿងអ្វីេកីតេឡងី សុំកុំស្លន់េ ្ល
ទក់ទងនឹងករសេ្រមចចិត្តរបស់អឺរ ៉ុប យ៉ងេម៉ចកុមំនករតក់ស្លុតឲយេ ះ េយងី្រតវូពឹងេលីករដកដេង្ហបីខ្លួន
ឯង»។ 

ខញុ ំក៏សូមអំពវនវផងែដរ ករណីែដល សហភពអឺរ ៉ុបបនពយួរករអនុេ្រគះពនធ EBA ២០ភគរយ 
កលពីៃថងទី ១២ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០២០ កន្លងេទេនះ គឺកនុងនម ជ្រស្តីេនកនុងវស័ិយព័ត៌មន ្រតូវេធ្វីករបក
្រ យ ឬពនយល់ដល់បងប្អូន និង្របជពលរដ្ឋ ឲយពួកគត់យល់បនចបស់អំពីេគលករណ៍ៃនករពយួរេនះ 
គឺជករពយួរែតមួយែផនកែតប៉ុេ ្ណ ះ មិនទងំ្រសុងេនះេទ ប៉ុែន្ត េទអនគត្របសិនេបី្របេទស កមពុជបន
ក្ល យេទជ្របេទសរកីចេ្រមីន និងមនចំណូលេសដ្ឋកិចចខពស់ េនះករ អនុេ្រគះពនធ EBA សភពអឺរ ៉ុបនឹង
េធ្វីករដកជស្វ័យ្របវត្តិ េដីមបយីកេទជួយ្របេទស ្រកី្រកដៃទេទៀត ។ 

ករណីេនះផងែដរ្រកសួងករបរេទស និងសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិក៏បនេធ្វីេសចក្តី ែថ្លងកររចួ
ផងែដរ ដូចែដលបងប្អូនបន្រជបេហយី មរយៈ រព័ត៌មនកនុង្រសុក កលពីម លិមុិញេនះផងែដរ ។  
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ខញុ ំសូមជូនពរេ កជំទវ ឯកឧត្តម េ ក េ ក្រសី អនកនងកញញ ទងំមូល សូម្របកបេ យ    
ពុទធពរទងំបនួ្របករគឺ យុ វណ្ណៈ សុខៈ និង ពលៈ  កុំបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡយី។     
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គ. ្របវត្តិរបូសេងខប របសេ់ កជំទវ កតិ្តសិងគហបណ្ឌិ ត  
 
នម និងេគត្តនម ែម៉ន សអំន      អក រ ងំ Men  Sam An 

ៃថង ែខ ឆន កំំេណីត ៃថងទី ១៥ ែខ សី  ឆន  ំ១៩៥៣ 

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

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

-បុ្រ  ២នក់៖ េប៉ង េពធិ៍ រ និងេបង៉ េពធិ៍ន 

-ឪពុក៖ ែម៉ន យន៉ (ទទលួមរណៈភព) 

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

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

(Keimyung University) ធរណរដ្ឋកូេរ ៉
- ឆន  ំ២០០៦៖ បណ្ឌិ តកតិ្តយិស ទស នៈវជិជ  ែផនកវទិយ ្រស្តនេយបយ ពី
សកលវទិយល័យចំេរនីពហុបេចចកវទិយ 

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

-ឆន  ំ១៩៨៨៖ បញចប់វគគនេយបយជន់ខពស់រយៈេពល ៣ែខ 

-ឆន  ំ១៩៨៩៖ ទទួលសញញ ប័្រតមធយមសិក ទុតិយភូមិ 

មុខតំែណងសំខន់ៗ 

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

-ឆន  ំ២០០៨-បចចុបបនន ៖ទទួល ន្តរសក្តិជ នយឧត្តមេសនីយផ៍ក យមសបួន ៃន
កងេយធពលេខមរភូមិនទ 
-ឆន  ំ១៩៩១-បចចុបបនន៖  សមជិកៃនរដ្ឋសភជតិ 
-ឆន  ំ១៩៩១-បចចុបបនន៖  សមជិក ៃនគណៈអចិៃ្រន្តយ ៍គណៈកមម ធិករក ្ត ល   
គណៈបក ្របជជន កមពុជ និងជ្របធន្រកុមករងរគណៈបក ចុះជួយេខត្ត
្វ យេរៀង 

-ឆន  ំ២០១៨-បចចុបបនន៖ ្របធន្រកុមករងរថន ក់ជតិ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលចុះមូល ្ឋ ន 
េនេខត្ត ្វ យេរៀង និង ជធនីភនំេពញ 
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-ឆន  ំ២០០០-បចចុបបនន៖ ្របធនសមគមន៍សមជិកសភកមពុជេដីមប្ីរបជ ្រស្ត 
និងករអភិវឌ ន៍ (Cambodia Association of Parliamentarians on Population 

and Development (CAPPD) 

-ឆន  ំ១៩៩៩-បចចុបបនន៖  ្របធនសមគមន៍នរកីមពុជេដីមបសីន្តិភព និងអភិវឌ ន៍ 
Cambodia Women for Peace and Development Association (CWPD) 

-ឆន  ំ២០០៦-បចចុបបនន៖ ្របធនសមគមមិត្តភពកមពុជ-េវៀត ម 

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

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

- ឆន  ំ១៩៨៥-១៩៨៩៖  ្របធនគណៈចត់ ងំមជឈមឹបក ្របជជនកមពុជ 

- ឆន  ំ១៩៨១-១៩៨៥៖  ្របធនេឃសនអប់រមំជឈមឹបក ្របជជនកមពុជ និងជ
សមជិកៃនរដ្ឋសភ 

- ឆន  ំ១៩៨០-១៩៨២៖  អនុ្របធនសមគមន៍នរសីេ្រងគ ះជតិកមពុជ 

- ឆន  ំ១៩៧៩-១៩៨០៖  ្របធនសនងករចត់ ងំកងទ័ព 

- ឆន  ំ១៩៧០-១៩៧៥៖  យុទធនរកីនុងកងដឹកជញជូ នេសប ង ្រគប់ ថន េំពទយ េន
តំបន់រេំ ះ ២០៣ និង ជ្រគូេពទយថន ក់បឋមេនតបំន់រេំ ះ 

ពនរង្វ ន់ េ្រគឿង
ឥស រយិយស  
និងេគរមងរ 

- ឆន  ំ២០១០៖  ពនរង្វ ន់ ទិ ពិភពេ កគម នថន ជំក់ ២០១០ របស់អងគករសហ
្របជជតិ 
- ឆន  ំ២០១០  េ្រគឿងឥស រយិយស្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន កជ់តូបករ 
- ឆន  ំ២០០២  េ្រគឿងឥស រយិយស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន ក់ម េសន 

- ឆន  ំ២០០១  េ្រគឿងឥស រយិយស ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ថន ក់ធបិឌិន 

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

 
 
 
 

 


