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សនុ្ទរកថា 
សមេ្តចអគ្គ្ ហាមេសនាបតីមេេមេោ ហ នុ្ សសន្ សលែងកនុង 

ពិធីបិទសន្និបាេបកូសរបុការងារឆ្ន ាំ២០១៣ ន្ិងមេ ីកទិសមេៅការងារ 
ឆ្ន ាំ២០១៤ របសក់្កសងួ្ហាផ្ទទ 

ទីស្តីការក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ផ្ងៃទី២០  ខែរុមភៈ  ឆ្ន ាំ២០១៤ 
 
- ឯរឧត្តម លោរជាំទាវ ឧបនាយររដ្ឋមន្រ ត្ ី
- ឯរឧត្តម លោរជាំទាវ លោរក្សី្ អស់្លោរ ល ញ្ៀវរតិ្តយិស្ ្ងិស្មាជរិ ស្មាជកិាផ្្
អងគស្ ន្បិាត្ទាាំងមូល ជាទលីមក្ត្!ី 

ផ្ងៃល្េះ ែញុ ាំមា្បីត្ិលោម្ស្សររីរាយយ៉ា ងផ្ក្រខលង លោយបា្មរចូលរមួលៅរនុងពិធី
បិទស្ ន្ិបាត្បូរស្រុបការងារឆ្ន ាំ២០១៣ ្ិងលលើរទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ របស់្ក្រសួ្ង
មហាផ្ទៃ នាឱកាស្ដ្វ៏លិស្ស្វោិលល្េះ។ 

រនុងនាមរាជរោឋ ្បិាលរមពុជា ្ិងរនុងនាមែលួ្ែញុ ាំផ្ទៃ ល់ ែញុ ាំសូ្មវាយត្ផ្មលែពស់្ ្ិងសូ្ម
ស្ខមតង្ូវការលកាត្ស្រលស្ើរលោយលោម េះចាំល េះថ្នន រ់ដ្ឹរនាាំ ្ិងមន្រ ត្ីក្រប់លាំោប់ថ្នន រ់ ទាាំង្ររ 
បាលជាត្ិ ្ិងរដ្ឋបាលសីុ្វលិ ផ្្ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ក្រុមក្បឹរា រណៈអ្បិាលផ្្រដ្ឋបាលថ្នន រ់
លក្កាមជាត្ិ ក្ពមទាាំងអនរ រ់ព័ ធ្ទាាំងអស់្ ខដ្លបា្រមួស្ហការគ្នន  ែិត្ែាំខងររាស្ ត្ិភាព   
ស្ថិរភាព ល្យបាយ ស្ ត្ិសុ្ែ ្ិងស្ណ្តត បធ់្នន បោ់ធ្នរណៈ ក្ពមទាាំងការអ្វិឌ្ឍលស្ដ្ឋរិចចស្ងគម 
ស្ាំលៅបលក្មើលស្ចរតីក្ត្ូវការរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋលៅទូទាាំងក្បលទស្ ស្លក្មចបា្្ូវស្មទិធទលនានា 
ជាលក្ចើ្រនុងឆ្ន ាំ២០១៣ រ ល្ងមរល្េះ។ 

ឯរឧត្តម លោរជាំទាវ លោរក្សី្ អស់្លោរ! 

ឆ្ន ាំ២០១៣រ ល្ងលៅល្េះ លយើងទាាំងអស់្គ្នន បា្ឆ្លងកាត្់្ ូវក្ពឹត្តិការណ៍ ្ ិងស្ភាពការណ៍ 
ស្ាំខា្់ៗ  រនុងដ្ាំលណើ រឈា្លឆ្ព េះលៅមុែក្បរបលោយសុ្ទិដ្ឋិ្ិយមរបស់្ក្បជាជាត្ិ ្ិងក្បជាជ្
លយើង។ រមពុជាបា្ចាត្ខ់ចងលរៀបចាំលបាេះលឆ្ន ត្ជាត្ិលលើរទី៥ តាមអាណត្តិខដ្លរាំណត្រ់នុងរដ្ឋ
ធមម្ុញ្ញ  ្ិងចាប់លបាេះលឆ្ន ត្។ ដ្ាំលណើ រការលបាេះលឆ្ន ត្បា្ក្បក្ពឹត្តលៅរនុងបរយិកាស្ខដ្ល
ក្បលទស្ជាត្ិមា្ស្ ត្ិភាព ស្ថិរភាព្លយបាយ ស្ថិរភាពស្ងគម ្ិងស្ ត្ិសុ្ែ ស្ណ្តត បធ់្នន ប់
ោធ្នរណៈយ៉ា ងលអក្បលស្ើរ។ រណបរស្លយបាយ ក្បជាពលរដ្ឋរមពុជា ពិលស្ស្យុវជ្       
យុវនារ ី អងគការស្ងគមសីុ្វលិ ក្បព័្ ធទសពវទាយនានា ្ិងអនរ រព់័្ ធទាាំងអស់្បា្ចូលរមួ 
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យ៉ា ងស្រមមលរលៀវកាល រនុងដ្ាំលណើ រការលបាេះលឆ្ន ត្ទាាំងមូលក្ស្បតាមចាប ់ បទបញ្ជា  ្ិង្ីត្ិវធិីផ្្
ការលបាេះលឆ្ន ត្។ ទ ៃ្ឹមល្េះ លយើងរស៏្លក្មចបា្លោយលជារជយ័រនុងការត្ស្ ូខាងទលូវចាបល់ៅ
តុ្ោការយុត្តិធមអ៌ ត្រជាត្ិទីក្រុងឡាលអអាំពីអធិបលត្យយភាពរបស់្ក្ពេះរាជាណ្តចក្ររមពុជាលៅ
ត្ាំប្ជុ់ាំវញិក្បាោទក្ពេះវហិារ  ខដ្លជាការបងាា ញចាស់្្ូវការលបតជាញ ចិត្តយ៉ា ងបតូ រផ្ទត ចរ់បស់្រាជ  
រោឋ ្ិបាលរមពុជារនុងការខងររា ការ រយ៉ា ងរត្ម់ត្់្ ូវបូរណភាពទឹរដ្ី ្ិងអធិបលត្យយភាព
ជាត្ិ។ 

ទ ៃ្ឹម្ឹងស្មទិធទលខាងលលើល្េះ  លយើងរជ៏ួបក្បទេះបញ្ជា ក្បឈមែលេះៗបណ្តត លមរពី
ការលធវើបាតុ្រមមទាមទារត្វា៉ា រព់័្ ធលទធទលផ្្ការលបាេះលឆ្ន ត្  ខដ្លបងកបល់ោយលគ្នលបាំណង
្លយបាយលក្គ្នងទុរជាមុ្។ លដ្ើមបបីលក្មើលគ្នលបាំណង្លយបាយល្េះ ចលនាផ្្ការលធវើបាតុ្រមម 
រូដ្រមមរបស់្រមមររលរាងចក្រ ស្ហក្គ្នស្ ស្រមមជ្ដ្ីធលី ្ិងស្រមមជ្សិ្ទធិម្ុស្សមយួចាំ្ួ្រ៏
បា្ទៃុេះល ើងក្ពមៗគ្នន  លហើយក្រុមក្ជុល្ិយមរប៏ា្ញុេះញង ់អុចអាល បងកឲ្យមា្អាំលពើហិងា 
បណ្តត លឲ្យប៉ាេះ ល់ដ្ល់អាយុជីវតិ្ម្ុស្ស ែូចខាត្ក្ទពយស្មបត្តិោធ្នរណៈ ក្ទពយស្មបត្តិឯរជ្ 
្ិងរក្មាមរាំខហងដ្ល់ស្ ត្ិភាព ស្ថិរភាព្លយបាយ ស្ថិរភាពស្ងគម ស្ ត្ិសុ្ែ ស្ណ្តត បធ់្នន ប់
ោធ្នរណៈ ខដ្លចាបប់ងខាំឲ្យអាជាញ ធរចាត្វ់ធិ្ន្ការក្ស្បតាមចាប ់លដ្ើមបោីត រល ើងវញិ្ូវស្ ត្ិសុ្ែ 
ស្ណ្តត បធ់្នន ប ់រលបៀបលរៀបរយស្ងគម។ 

ក្ពមជាមយួល្េះ រនុងឆ្ន ាំ២០១៣រ ល្ងលៅល្េះ រមពុជាលយើងរប៏ា្ជួបក្បទេះ្ូវលក្គ្នេះទឹរ
ជាំ្្យ់៉ា ងធៃ្ធ់ៃរបណ្តត លឲ្យប៉ាេះ ល់ដ្ល់អាយុជីវតិ្ម្ុស្ស ទលដ្ាំណ្តាំរបស់្ក្បជាជ្ ក្ពមទាាំង 
ែូចខាត្ក្ទពយស្មបត្តិោធ្នរណៈ ្ិងក្ទពយស្មបត្តឯិរជ្ជាលក្ចើ្ ជាពិលស្ស្លៅត្ាំប្ ់យពយ
ផ្្ក្បលទស្។ 

លទាេះបីជាជួបក្បទេះបញ្ជា ក្បឈមយ៉ា ងណ្តរតី  ប៉ាុខ ត្លយើងបា្រមួគ្នន ពុេះ រជមនេះ្ូវបញ្ជា
ក្បឈមទាាំងល្េះ លដ្ើមបបី ត្ខងររា ពក្ងឹងស្ ត្ភិាព ស្ថិរភាព្លយបាយ ស្ថិរភាពស្ងគម ស្ ត្ិសុ្ែ 
ស្ណ្តត បធ់្នន ប ់រលបៀបលរៀបរយោធ្នរណៈ ្ិងែិត្ែាំធ្ននាក្បក្រត្ីភាព ្ិងក្បសិ្ទធភាពផ្្ោថ ប័្  
ជាត្ិ រដ្ឋបាលោធ្នរណៈ រដូ៏្ចក្បក្រត្ីភាពផ្្ជីវភាពស្ងគមលលើក្របវ់ស័ិ្យ ជាលហតុ្លធវើឲ្យរមពុជា 
លយើងស្លក្មចបា្រាំលណើ ្លស្ដ្ឋរិចច ៧% តាមការរ ាំពឹងទុរ។ 

ស្មទិធទល្លយបាយ ស្ងគម ្ិងលស្ដ្ឋរិចចខាងលលើល្េះ មិ្ អាចកាត្ផ់្ទត ចប់ា្ពីការ
ចូលរមួចាំខណរយ៉ា ងស្រមម ពីស្ាំណ្តរថ់្នន រដ់្ឹរនាាំ ្ិងមន្រ ត្ីរាជការក្របល់ាំោបថ់្នន រ ់ទាាំង្ររ 
បាលជាត្ិ ្ិងរដ្ឋបាលសីុ្វលិ ផ្្ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ក្រុមក្បឹរា រណៈអ្បិាល ផ្្រដ្ឋបាលថ្នន រ់
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លក្កាមជាត្ ិ ក្ពមទាាំងអនរ រព់័្ ធទាាំងអស់្ ខដ្លរនុងឱកាស្ល្េះ ែញុ ាំសូ្មលធវើការរត្ស់្មាគ ល់អាំពី
ស្មទិធទលស្ាំខា្់ៗ មយួចាំ្ួ្ ដូ្ចខាងលក្កាម៖ 

- រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិបា រ្មួស្ហការជាមយួអាជាញ ធរ ្ ិងរងរមាល ាំងមា្ស្មត្ថរិចច 
នានា លលើររមពស់្ោម រត្ីទទួលែុស្ក្ត្ូវរនុងការពក្ងឹងស្ ត្ិភាព ស្ថិរភាព្លយបាយ ស្ ត្ិសុ្ែ 
ស្ណ្តត ប់ធ្នន ប់រនុងស្ងគមទាាំងមូល លដ្ើមបបីងកបរយិកាស្ដ្ល់ការអ្ុវត្តសិ្ទធិលស្រភីាពខាង
្លយបាយ លស្រភីាពផ្្ការបលញ្ចញមត្ិ លដ្ើរទ ៃ្ឹម្ឹងការលលើររមពស់្ការអ្ុវត្តចាបឲ់្យបា្
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ លដ្ើមបពីក្ងឹង្ីត្រិដ្ឋលៅរមពុជា។ ជារខ់ស្តង រងរមាល ាំង ្ររបាលជាត្ិ ្ិងរងរមាល ាំង
មា្ស្មត្ថរិចចនានា បា្ែិត្ែាំររាការ រស្ ត្សុិ្ែ រនុងដ្ាំលណើ រការលបាេះលឆ្ន ត្ជាត្ិលលើរទី៥     
ឲ្យក្បក្ពឹត្តលៅរនុងបរយិកាស្ស្ ត្ិភាព គ្នម ្ការរក្មាមរាំខហង ការបាំ្តិ្បាំ្យ័ ្ិងអាំលពើហិងា
្លយបាយលរើត្ល ើងលនាេះល ើយ។ 

- ទ ៃ្ឹមល្េះ រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិបា្ស្ហការស្ក្មបស្ក្មួលការ រសុ្វត្ថិភាព
ដ្ល់ការលធវើបាតុ្រមម រូដ្រមមនានា លដ្ើមបលីលើរស្ៃួយសិ្ទធិលស្រភីាពផ្្ការជបួជុាំ ការបលញ្ចញមត្ិ
លោយស្ ត្ិវធិី ក្ស្បតាមលគ្នលការណ៍ផ្្លទធិក្បជាធិបលត្យយ ្ិង្ីត្ិរដ្ឋ។ 

- ទ ៃ្ឹម្ឹងការរា៉ា បរ់ងភាររិចចដ្ម៏មាញឹរខាងលលើល្េះ រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិបា្ែិត្ 
ែាំលលើររមពស់្ក្បសិ្ទធភាពរិចចក្បត្ិបត្តិការរនុងការបងាក រ ទប់ោក ត្់ បន្រងាក បបទលលមើស្នានា
រនុងស្ងគម លលើមូលោឋ ្ផ្្ការលលើររមពស់្រិចចស្ហការ ្ិងការចូលរមួពីអនរ រ់ព័ ធ្នានា 
្ិងក្បជាពលរដ្ឋតាមរយៈការអ្ុវត្តជាបជ់ាក្បចាា្ំ ូវលគ្នល្លយបាយឃុាំ ្ូមមិា្សុ្វត្ថិភាព 
ជាលហតុ្លធវើឲ្យបទឧក្រិដ្ឋងយចុេះមយួរក្មតិ្ខងមលទៀត្ លបើលក្បៀប្ឹងឆ្ន ាំ២០១២រ ល្ងមរល្េះ។ 
ក្ពមជាមួយល្េះ ្ររបាលជាតិ្រប៏ា្បលងកើ្រិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការរនុងក្របែណ័ឌ ត្ាំប្ ់ ្ិង
ពិ្ពលោរ លដ្ើមបបីងាក រ ទបោ់ក ត្ ់ បន្រងាក បបទលលមើស្ឆ្លងកាត្ខ់ដ្្ក្របក់្បល្ទបា្កា្ខ់ត្មា្
ក្បសិ្ទធភាព ពិលស្ស្ការបងាក រ ទបោ់ក ត្ម់ិ្ ឲ្យស្រមមភាពល្វររមមលរើត្មា្លៅរមពុជាបា្ល ើយ។ 

- រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិបា្ស្ហការជាមយួរងលយធពលលែមរ្ូមិ្ ៃ ឈរលជើង 
យ៉ា ងរងឹមាាំក្បរបលោយោម រត្ីអងអ់ាចកាល ហា្ លដ្ើមបកីារ របូរណភាពទរឹដ្ី អធិបលត្យយភាព
ជាត្ិ។ រនុងលពលខដ្លតុ្ោការយុត្តិធមអ៌ ត្រជាត្ិក្បកាស្លស្ចរតីស្លក្មចបរក្ោយោលក្រម
 រព់័្ ធអធិបលត្យយភាពផ្្ក្ពេះរាជាណ្តចក្ររមពុជាលៅត្ាំប្ជុ់ាំវញិក្បាោទក្ពេះវហិារ រងរមាល ាំង 
ឈរលជើងតាមក្ពាំខដ្្ភារខាងលិចបា្បលងកើ្ោម រតី្ក្បុងក្បយ័ត្ន ក្ពមជាមួយការែិត្ែាំររា
ទាំនារទ់ាំ្ងជាមយួរងរមាល ាំងមា្ស្មត្ថរិចចផ្្ក្ពេះរាជាណ្តចក្រផ្ង ស្ាំលៅររាស្ថិរភាព ្ិង
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ក្បក្រត្ីភាពផ្្ការលចញ ចូលឆ្លងកាត្ក់្ពាំខដ្្ រដូ៏្ចការផ្ទល ស់្បតូរទាំ្ិញរវាងក្បជាពលរដ្ឋតាម
ត្ាំប្ក់្ពាំខដ្្ផ្្ក្បលទស្ទាាំងពីរ រមពុជា ផ្ង។ 

- ចាំល េះការងាររាំខណទក្មងវ់មិជឈការ ្ិងវសិ្ហមជឈការ តាមលគ្នលការណ៍ផ្្ការ 
អ្វិឌ្ឍតាមខបបក្បជាធិបលត្យយលៅថ្នន រល់ក្កាមជាត្ ិ ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃបា្ែិត្ែាំយរចិត្តទុរោរ ់
ប ត្ពក្ងឹងរិចចស្ហការយ៉ា ងជិត្ស្និទធ ជាមួយអនរ រ់ព័ ធ្ក្រប់មជឈោឋ ្ ទាាំងជាមួយក្រសួ្ង
ោថ ប័្លៅថ្នន រជ់ាត្ិ ្ិងថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ ស្ងគមសីុ្វលិ ខទនរឯរជ្ ្ិងផ្ដ្រូអ្វិឌ្ឍ្ន៍ានា 
លដ្ើមបរីមួគ្នន ប ត្ការគ្នាំក្ទ ្ិងពក្ងឹងបខ ថ្មលទៀត្ ្ូវោថ ប័្ អ្បិាលរិចចថ្នន ររ់ាជធ្ន្ី លែត្ត ក្រុង 
ក្ស្ុរ ែណឌ  ្ិងឃុាំ ស្ងាក ត្ ់ ទាាំងខទនរក្របែណ័ឌ ចាប ់ ធ្ធ្ន្ ្ិងស្មត្ថភាព ក្ស្បតាម           
ចរខុវស័ិ្យ ដូ្ចមា្ខចងលៅរនុងរមមវធិីជាត្ិរយៈលពល១០ឆ្ន ាំ ស្ក្មាបក់ារអ្វិឌ្ឍតាមខបបក្បជា   
ធិបលត្យយលៅថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ ្ិងខទ្ការអ្ុវត្តរយៈលពលបីឆ្ន ាំដ្ាំបូង(ទអ៣)ផ្្រមមវធិីជាត្ិល្េះ។ 

- លក្ៅពីស្មទិធទលស្ាំខា្់ៗ ខាងលលើល្េះ ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃរែ៏ិត្ែាំពុេះ រស្លក្មចបា្
ស្មទិធទលនានាជាលក្ចើ្លទៀត្រនុងក្របែណ័ឌ ផ្្ស្មត្ថរិចច ត្ួនាទី ្ ិងការទទលួែុស្ក្ត្ូវរបស់្ែលួ្។ 

ឯរឧត្តម លោរជាំទាវ លោរក្សី្ អស់្លោរ! 

ឆ្ន ាំ២០១៤ល្េះ ជាឆ្ន ាំដ្ាំបូងផ្្ការអ្ុវត្តរមមវធិី្លយបាយ ្ិងយុទធោន្រស្តចតុ្លកាណ
ដ្ាំណ្តរក់ាលទ៣ី របស់្រាជរោឋ ្បិាលស្ក្មាប់្ ីត្ិកាលទី៥ ផ្្រដ្ឋស្ភា លដ្ើមបលីយើងប ត្រមួគ្នន  
អ្ិវឌ្ឍស្ងគមរមពុជាមួយខដ្លមា្ស្ ត្ិភាព ស្ថិ រភាព្លយបាយ ស្ ត្ិសុ្ែ ស្ណ្តត ប់ធ្នន ប់
ស្ងគម រាំលណើ ្លស្ដ្ឋរិចចរយៈលពលខវង ការអ្វិឌ្ឍក្បរបលោយចីរភាព ្ិងស្មធម ៌ជាមយួការ
លគ្នរពយ៉ា ងខាា បែ់ាួ្្ូវលគ្នលការណ៍ផ្្លទធិក្បជាធិបលត្យយលស្រពីហុបរស ការលគ្នរពសិ្ទធិ ្ិង
លស្ចរតីផ្ងលងនូររបស់្ម្ុស្ស លដ្ើរទ ៃ្ឹម្ឹងការលលើររមពស់្្ីត្ិរដ្ឋ។  

ខទអរតាមស្ាំណូមពរខាងលលើល្េះ រនុងឆ្ន ាំ២០១៤ល្េះ លយើងក្ត្ូវរមួគ្នន ស្លក្មចឲ្យបា្្ូវ
ទិស្លៅជាយុទធោន្រស្តស្ាំខា្់ៗ ចាំ្ួ្បី រឺ៖ 

ទមីយួ៖ ក្ត្ូវែិត្ែាំរមួគ្នន ការ ររដ្ឋធមម្ុញ្ញ  ការ រឯររាជយភាព អធិបលត្យយភាពដ្៏
លពញលលញផ្្ក្ពេះរាជាណ្តចក្ររមពុជា ការ រ ្ិងធ្ននាឲ្យបា្្ូវក្បក្រត្ីភាពផ្្ោថ ប័្ ជាត្ិ 
រដ្ឋបាលោធ្នរណៈក្របថ់្នន រ ់ ្ិងប ត្លលើររមពស់្ដ្ាំលណើ រការផ្្លទធិក្បជាធិបលត្យយលស្រពីហុ
បរស ្ិង្ីត្ិរដ្ឋលៅរមពុជា។ 
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ទពីរី៖ ប ត្ខងររា ពក្ងងឹស្ ត្ិភាព ស្ថិរភាព្លយបាយ ស្ ត្ិសុ្ែ ស្ណ្តត បធ់្នន ប ់         
ោធ្នរណៈ ្ិងែិត្ែាំលលើររមពស់្ការចូលរមួរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋ ពិលស្ស្ការចូលរមួអ្ុវត្តលគ្នល 
្លយបាយឃុាំ ្ូមមិា្សុ្វត្ថិភាពឲ្យបា្ទុលទុស្ជាបជ់ាក្បចាាំ ក្របក់្ចរលារទូទាាំងក្បលទស្។ 

ទបី៖ី ធ្ននាឲ្យបា្្ូវរាំលណើ ្លស្ដ្ឋរិចចរនុងអក្តាក្បចាាំឆ្ន ាំ៧% លោយក្បឹងខក្បងររា  
ស្ថិរភាពមា៉ា ក្រូលស្ដ្ឋរិចច ហិរញ្ញ វត្ថុ ក្របក់្រងអត្ិទរណ្តឲ្យមា្រក្មតិ្ទាប ែិត្ែាំក្បមូល ្ិង
ក្រប់ក្រងចាំណូល ត្បតិ្លត្បៀត្ការចាំណ្តយលោយែិត្ែាំលក្បើក្បាស់្ចាំណ្តយឲ្យចាំលគ្នលលៅជា 
អាទិភាព ្ិងប ត្គ្នាំក្ទជាំរញុទលិត្រមមក្របខ់ទនរ ក្របវ់ស័ិ្យរនុងស្ងគម។ 

លលើមូលោឋ ្ផ្្ទិស្លៅជាយុទធោន្រស្តទាាំងបីខាងលលើល្េះ ្ិងទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 
របស់្ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ក្ពមទាាំងយុទធោន្រស្តចតុ្លកាណដ្ាំណ្តរ់កាលទី៣ ែញុ ាំសូ្មលធវើការរូស្
បញ្ជា រអ់ាំពីការងារជាអាទិភាពខដ្លក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ក្ត្ូវយរចិត្តទុរោរអ់្ុវត្តរនុងឆ្ន ាំ ២០១៤
ល្េះ ដូ្ចខាងលក្កាម៖ 

មួយ៖ រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិក្ត្ូវស្ហការជាមួយរងរមាល ាំងមា្ស្មត្ថរិចចនានា 
ែិត្ែាំក្បមូលទតុ ាំបលងកើ្វធិ្ន្ការក្បមូលពត័្ម៌ា្លដ្ើមបវីភិារ ្ិងវាយត្ផ្មលពត័្ម៌ា្ ខដ្លទារទ់ងដ្ល់ 
ស្ ត្ិសុ្ែជាត្ិ ឧបាយរលនានាខដ្លប៉ាុ្ប៉ាងបាំទលិចបាំផ្ទល ញស្ ត្ិភាព ស្ថិ រភាព្លយបាយ ការ
ប៉ាុ្ប៉ាងបងកឲ្យមា្អាំលពើហិងា ភាពចោចល វរឹវររនុងស្ងគម ស្ាំលៅរមួគ្នន មា្វធិ្ន្ការក្បរប 
លោយក្បសិ្ទធភាព រនុងការបងាក រ ទបោ់ក ត្ ់្ិងចាត្វ់ធិ្ន្ការក្ស្បតាមចាបជ់ាធរមា្។ 

ពរី៖ ក្ត្ូវែិត្ែាំក្បឹងខក្បងបលងកើ្រិចចស្ហក្បត្ិបត្តិការ ជាមយួរងរមាល ាំងមា្ស្មត្ថរិចច 
ផ្្ក្បលទស្ជិត្ខាង ក្បលទស្រនុងត្ាំប្ ់្ិងពិ្ពលោរ ក្ពមទាាំងយ ត្ការថ្នន រត់្ាំប្ ់្ិងអ ត្រជាត្ិ 
លដ្ើមបោីរល់ចញវធិ្ន្ការក្បរបលោយក្បសិ្ទធភាព រនុងការបងាក រ ទបោ់ក ត្ស់្រមមភាពល្វររមម
អ ត្រជាត្ិ ្ិងបទលលមើស្ឆ្លងកាត្ក់្ពាំខដ្្ក្របក់្បល្ទ ពិលស្ស្ ស្រមមភាពចរាចរជួញដូ្រលក្រឿង
លញៀ្ែុស្ចាប ់ការជួញដូ្រម្ុស្ស ្ិងឧក្រិដ្ឋរមមពត័្ម៌ា្វទិា។ 

ប៖ី អាំពីការក្បយុទធក្បឆ្ាំងបទលលមើស្ក្របក់្បល្ទរនុងស្ងគម រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិ 
្ិងរងរមាល ាំងមា្ស្មត្ថរិចចនានាក្ត្ូវស្ហការគ្នន  ក្បកា្យ់រវធិ្ន្ការបងាក រ ្ិងទបោ់ក ត្ជ់ា
ចមបង។ លហតុ្ល្េះ ក្ត្ូវរមួស្ហការគ្នន ជាក្បព័្ ធ លដ្ើមបតីាមោ្ វភិារវាយត្ផ្មលឲ្យបា្សីុ្ជលក្ៅ
្ូវការវវិត្តខក្បក្បួលរបស់្ស្ងគម ្ិងភាពចលនាល េះក្បលហាងរបស់្លយើង រនុងដ្ាំលណើ រការវវិត្ត្៍ខក្ប 
ក្បួលលនាេះ ដូ្ចជាការក្របក់្រងម្ុស្សលៅតាម្ូមោិន្រស្ត ឬត្ាំប្ខ់ដ្លមា្លរខណៈពិលស្ស្ 
ែុស្ៗគ្នន  ការក្របក់្រងមុែស្ញ្ជញ  ក្របក់្រងមលធាបាយ យ្យ ត្ ឧបររណ៍ស្មាភ រនានា....។ល។ 
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ទ ៃ្ឹម្ឹងការលលើររមពស់្វធិ្ន្ការជាំនាញ រក៏្ត្ូវយរចិត្តទុរោរល់លើររមពស់្ការចូល 
រមួពីោធ្នរណជ្ជាទូលៅ រនុងការររាស្ ត្ិសុ្ែ ស្ណ្តត បធ់្នន បោ់ធ្នរណៈរនុងស្ងគម។ ជារមួ 
ចាបត់ាាំងពីការអ្ុវត្តលគ្នល្លយបាយឃុាំ ្ូមមិា្សុ្វត្ថិភាព រហូត្មរទល់បចចុបប ន្ លយើងរត្់
ស្មាគ ល់លឃើញថ្ន រាំលណើ ្ផ្្បទលលមើស្នានារនុងស្ងគមពីមយួឆ្ន ាំ លៅមយួឆ្ន ាំមា្អក្តាទាប     
លបើលក្បៀប្ឹងរាំលណើ ្ផ្្ស្រមមភាពនានារនុងស្ងគម រមួទាាំងរាំលណើ ្ក្បជាជ្ទង។ លហតុ្ល្េះ 
អាជាញ ធររដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ រង្ររបាលជាត្ិ ្ិងរងរមាល ាំងមា្ស្មត្ថរិចចនានា ក្ត្ូវ
ប ត្បាំទុស្ជាំរុញអ្ុវត្តលគ្នល្លយបាយល្េះ ឲ្យបា្កា្ខ់ត្ស្រមមទុលទុស្ជាបជ់ាក្បចាាំលៅ 
ក្របមូ់លោឋ ្។ 

ទ ៃ្ឹមល្េះ រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិក្ត្ូវលលើររមពស់្ការលគ្នរពវ ិ្ យ័ ្ិងម្សិ្ការវជិាា   
ជីវៈ ក្ត្វូមា្រុណធម ៌សី្លធម ៌្ិងភាពលោម េះក្ត្ង ់ោអ ត្ស្អាំ រនុងការទតល់លស្វាជូ្ក្បជាពលរដ្ឋ 
ស្ាំលៅបលងកើ្ការក្បាក្ស័្យទារទ់ង ជាំល្ឿ ្ិងភាពររល់ៅត របស់្ក្បជាពលរដ្ឋ មរលលើរងរមាល ាំង
្ររបាលជាត្ិ។ 

បួ្ ៖ ក្ត្ូវប ត្ែិត្ែាំទបោ់ក ត្ ់ ្ិងកាត្ប់ ថ្យលក្គ្នេះថ្នន រន់ានាខដ្លប៉ាេះ ល់ដ្ល់អាយុ 
ជីវតិ្ ្ិងក្ទពយស្មបត្តិរបស់្ក្បជាជ្។ រនុងលនាេះ លក្គ្នេះថ្នន រច់រាចរលៅខត្ជាបញ្ជា ក្បឈមដ្៏
ធៃ្ធ់ៃររនុងស្ងគម ខដ្លលធវើឲ្យរមពុជាលយើងកាល យជាក្បលទស្ខដ្លមា្លក្គ្នេះថ្នន រច់រាចររក្មតិ្ែពស់្ 
ជាងបណ្តត ក្បលទស្នានារនុងត្ាំប្។់ លហតុ្ល្េះ ក្ត្ូវលលើររមពស់្រិចចស្ហការ រនុងចាំលណ្តម
ក្រសួ្ង ោថ ប័្  រព់័្ ធ ក្រឹេះោថ ្សិ្រា អងគការស្ងគមសីុ្វលិ រនុងការទសពវទាយអបរ់ ាំចាប់
ចរាចរលជើងលគ្នរ លដ្ើរទ ៃ្មឹ្ឹងការពក្ងឹងវធិ្ន្ការដ្មុ៏ងឺមា៉ា ត្ ់រនុងការអ្ុវត្តចាប។់ ទ ៃ្ឹមល្េះ ក្ត្ូវ
ពក្ងឹងវធិ្ន្ការក្របក់្រងក្ត្ួត្ពិ្ិត្យសុ្វត្ថិភាពយ្យ ត្ក្របក់្បល្ទ ការអ្វិឌ្ឍ ្ ិងខងទាាំលហោឋ  
រចនាស្មព័្ ធដ្ឹរជញ្ាូ ្ទលូវលគ្នរ ្ិងែិត្ែាំលរៀបចាំស្ណ្តត បធ់្នន ប ់ រលបៀបលរៀបរយ លោ្ណ័ភាព
តាមដ្ងទលូវរនុងទីក្រុង ទីក្បជុាំជ្ ្ិងតាមដ្ងទលូវជាត្ិនានាទូទាាំងក្បលទស្។ 

ចាំល េះបញ្ជា អរគី្យ័ ែញុ ាំសូ្មខងលង្ូវការលកាត្ស្រលស្ើរ ចាំល េះក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ្ិងអរគ
ស្នងការ្ររបាលជាត្ិ ខដ្លបា្អ្ុវត្តអ្ុោស្្រ៍បស់្ែញុ ាំ រនុងការលរៀងររឲ្យមា្ការចូលរមួ 
របស់្ខទនរឯរជ្រនុងចលនាបងាក រ ្ិងព ល្ត្អ់រគី្យ័។ លហតុ្ល្េះ ក្ត្ូវប ត្ជាំរញុ ពក្ងឹងពក្ងីរបទ
ពិលោធ្ ៍្ិងស្មទិធទលល្េះជាប ត្លទៀត្។ ក្ពមជាមយួល្េះ ក្ត្ូវែិត្ែាំបលងកើ្ ការអបរ់ ាំលដ្ើមបលីលើរ
រមពស់្ការចូលរមួរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋឲ្យមាច ស់្ការក្បុងក្បយ័ត្នរនុងការបងាក រ ្ិងស្ហការជួយ  
ស្លន្រងាគ េះលៅលពលមា្អរគី្ យ័លរើត្ល ើង។ 
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ក្បាាំ៖ ក្ត្ូវប ត្ជាំរញុរាំខណទក្មង់្ ររបាលជាត្ិ ទាាំងក្របែណ័ឌ ោថ ប័្  ធ្ធ្ន្ម្ុស្ស 
្ិងមលធាបាយបាំលពញការងារ។ រនុងក្របែណ័ឌ ោថ ប័្  ក្ត្ូវលធវើការពិ្ិត្យល ើងវញិ្ូវរចនាស្មព័្ ធ 
ក្បព័្ ធចាត្ខ់ចងការងារ ត្នួាទី ការទទួលែុស្ក្ត្ូវរបស់្អងគភាព្ររបាលក្របថ់្នន រ ់លដ្ើមបលីធវើការ 
ខរលមអឲ្យបា្ស្មក្ស្បតាមត្ក្មូវការផ្្ការពក្ងងឹស្ ត្ិសុ្ែជាត្ិ ្ិងស្ណ្តត បធ់្នន ប ់រលបៀបលរៀប 
រយោធ្នរណៈ ្ិងការររីចលក្មើ្ របស់្ក្បលទស្ជាត្ិ។ 

ទ ៃ្ឹមល្េះ ក្ត្ូវលលើររមពស់្ការរោង ពក្ងឹងស្មត្ថភាពធ្ធ្ន្ម្ុស្សរនុងជួររងរមាល ាំង 
្ររបាលជាត្ិទាាំងមូល ពិលស្ស្ក្ត្ូវរោងជួរ្ររបាលវយ័លរមងលដ្ើមបលីគ្នលលៅប្តលវ្។ 
ែិត្ែាំពក្ងឹងរុណភាពផ្្ការហវឹរហវឺ្បណតុ េះបណ្តត លជាំនាញវជិាា ជីវៈ លដ្ើរទ ៃ្ឹម្ឹងការលលើរ 
រមពស់្ ការលគ្នរពវ ិ្ យ័ សី្លធមវ៌ជិាា ជីវៈ ្ិងភាពលោម េះក្ត្ង ់ ោអ ត្ស្អាំ រនុងជួររងរមាល ាំង
្ររបាលជាត្ទិាាំងមូល។ ជាមយួល្េះ រក៏្ត្ូវលធវើការក្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ្ិងពក្ងឹងការទគត្ទ់គងម់លធាបាយ 
ស្មាភ របលចចរលទស្ ដ្ល់រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិ ្ិងបលងកើ្ក្បសិ្ទធភាពរនុងការក្របក់្រង្ស្តុភារ 
ហិរញ្ញ វត្ថុដ្ល់អងគភាព្ររបាលជាត្ិខដ្លរាំពុងលធវើក្បត្ិបត្តិការខងររា ការ របូរណភាពទឹរដ្ ី
អធិបលត្យយភាពជាត្ិ រដូ៏្ចអងគភាពក្បត្ិបត្តិការររាស្ ត្ិសុ្ែ ស្ណ្តត បធ់្នន បស់្ងគម។ ែិត្ែាំ
លលើររមពស់្ការខងទាាំសុ្ែភាព ្ិងជវីភាពរស់្លៅដ្ល់រងរមាល ាំង្ររបាលជាត្ិទាាំងមូល។ ជាំរញុ 
ការលបើរទតល់ក្បារល់បៀវត្ស ក្បារឧ់បត្ថមភ ្ិងរបបលគ្នល្លយបាយលទសងៗដ្ល់រងរមាល ាំង្ររ 
បាលជាត្ិឲ្យបា្ក្របច់ាំ្ួ្រាំណត្ ់្ិងទា្ល់ពលលវោ លោយក្ត្ូវលបប់ាំបាត្ឲ់្យបា្ជាោចខ់ាត្ 
្ូវការកាត្រ់ងក្បារល់បៀវត្ស ក្បារឧ់បត្ថមភ ្ ិងរបបលគ្នល្លយបាយលទសងៗ ខដ្លបា្រាំណត្។់ 

ក្បាាំមយួ៖ ប ត្ជាំរញុការអ្ុវត្តរមមវធិីរាំខណទក្មងវ់មិជឈការ ្ិងវសិ្ហមជឈការ ក្ស្បតាម 
លគ្នលការណ៍ផ្្ចាបល់រៀបចាំអងគការ រមមវធិីជាត្ិរយៈលពល១០ឆ្ន ាំ ្ិងខទ្ការអ្ុវត្តរមមវធិីជាត្ិ
ល្េះ។ ចាបព់ីឆ្ន ាំ២០១៤ល្េះត្លៅ រាំខណទក្មងល់្េះបា្ឈា្ចូលរនុងដ្ាំណ្តរក់ាលកា្ខ់ត្សីុ្ 
ជលក្ៅខងមលទៀត្ លនាេះរឺជាដ្ាំលណើ រការលទៃរមុែងារ ្ិងធ្ធ្ន្ពីថ្នន រជ់ាត្ិលៅរដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាម
ជាត្ិ រនុងលគ្នលបាំណងបងខិត្ការទតល់លស្វា ្ិងការអ្វិឌ្ឍឲ្យលៅលរៀរជិត្ក្បជាពលរដ្ឋ  ការលលើរ
រមពស់្រុណភាពផ្្ការទតល់លស្វា ្ិងការអ្វិឌ្ឍមូលោឋ ្ឲ្យកា្ខ់ត្មា្ក្បសិ្ទធភាព ្ិងក្បរប 
លោយស្មធម ៌ ស្ាំលៅលឆ្លើយត្បលៅ្ឹងលស្ចរតីក្ត្ូវការែុស្ៗគ្នន ផ្្មូលោឋ ្្ីមយួៗ ការបលងកើ្
ភាពជាមាច ស់្ ្ិងការទទួលែុស្ក្ត្ូវរបស់្រដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ ក្ពមទាាំងពក្ងឹងការចូលរមួ
របស់្ក្បជាពលរដ្ឋរនុងរិចចអ្វិឌ្ឍ្មូ៍លោឋ ្របស់្ែលួ្។ 
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ដ្ាំណ្តរក់ាលរាំខណទក្មងដ់្សីុ៏្ជលក្ៅល្េះ្ឹងមា្ទលប៉ាេះ ល់មរលលើក្រសួ្ង ោថ ប័្  
នានាលៅថ្នន រជ់ាត្ិ រដូ៏្ចរដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ។ ទលប៉ាេះ ល់ជាចមបង រឺត្ួនាទី ការទទួល
ែុស្ក្ត្ូវតាមវស័ិ្យរវាងថ្នន រជ់ាត្ិ ្ិងរដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ ក្បព័្ ធលទៃរធ្ធ្ន្ពីថ្នន រជ់ាត្ិលៅ 
រដ្ឋបាលថ្នន រ់លក្កាមជាត្ិ ការបលងកើត្ឲ្យមា្ក្ប្ពចាំណូលផ្ទៃ ល់របស់្រដ្ឋបាលថ្នន រ់លក្កាមជាតិ្ 
ការក្របក់្រងចាត្ខ់ចងធ្ធ្ន្ម្ុស្ស ខដ្លរិចចការទាាំងល្េះត្ក្មូវឲ្យមា្ការពិ្ិត្យលមើលល ើង 
វញិ្ូវចាប ់ លិែិត្បទោឋ ្ខដ្លមា្ជាធរមា្ ្ិងការតារខ់ត្ងចាប ់លិែិត្បទោឋ ្ងមីៗក្ត្ូវ
ធ្ននាឲ្យមា្ស្ងគត្ិភាពជាមយួចាបល់រៀបចាំអងគការ ្ិងក្បព័្ ធក្របក់្រងខបបវមិជឈការ ្ិងវសិ្ហ
មជឈការ។ ដ្ាំលណើ រការល្េះទាមទារឲ្យមា្ការលបតជាញ ចិត្តខាង្លយបាយរយៈលពលខវងរបស់្ក្រសួ្ង 
ោថ ប័្  រព់័្ ធទាាំងអស់្ លដ្ើរទ ៃ្ឹម្ឹងការត្ស្ ូជមនេះខរខក្បទមាល ប ់្ិងឥរយិបងរបស់្លយើងរនុង
ការក្របក់្រង ្ិងការចាត្ខ់ចងការងារលៅក្របថ់្នន រ ់ លដ្ើមបជីាំរញុដ្ាំលណើ រការខរទក្មងល់្េះ ឲ្យលបាេះ
ជាំហា្លៅមុែជាប ត្លទៀត្។ 

ក្ពមជាមយួល្េះ ក្ត្ូវរមួគ្នន គ្នាំក្ទដ្ល់រិចចដ្ាំលណើ រការផ្្ការលបាេះលឆ្ន ត្លក្ជើស្លរ ើស្ក្រុមក្បឹរា 
រាជធ្ន្ី លែត្ត ក្រុង ក្ស្ុរ ែណឌ អាណត្តិទី២ ឲ្យក្បក្ពឹត្តលៅរនុងលរខណៈលស្រ ីក្ត្ឹមក្ត្ូវ យុត្តិធម ៌
្ិងមា្សុ្វត្ថិភាព។ 

ក្បាាំពរី៖ ប ត្ជាំរញុ លលើររមពស់្ការទទួលែុស្ក្ត្ូវរនុងការទតល់លស្វារដ្ឋបាលជូ្ក្បជា
ពលរដ្ឋឲ្យបា្ក្ត្ឹមក្ត្ូវតាមត្ផ្មល ្ិងរយៈលពលខដ្លបា្រាំណត្ ់ ្ិងក្ត្ូវលធវើការលបតជាញ ចិត្តរមួគ្នន  
លបប់ាំបាត្ឲ់្យបា្ជាោចខ់ាត្្ូវការយររផ្ក្មលស្វាលក្ៅពីការរាំណត្ ់ លោយលលើររមពស់្ ការ
ចូលរមួរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋ ្ិងអនរ រព់័្ ធនានារនុងការងារល្េះ។ ទ ៃ្ឹមល្េះ លដ្ើមបលីលើររមពស់្
ត្មាល ភាព រណល្យយភាព រដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ រដូ៏្ច្ររបាលជាត្ិក្ត្ូវលរៀបចាំឲ្យមា្យ ត្
ការក្ចរលចញ ចូលខត្មយួរនុងការទតល់លស្វារដ្ឋបាល ្ិងក្ត្ូវលរៀបចាំឲ្យមា្ក្បព័្ ធតាមោ្ ក្ត្ួត្
ពិ្ិត្យ វាយត្ផ្មល ការទទលួពត័្ម៌ា្ក្ត្ ប ់្ិង រយបណតឹ ងនានាពីអនរទទួលលស្វា ក្ពមទាាំង 
លរៀបចាំយ ត្ការលោេះក្ោយបណតឹ ង ្ិងពត័្ម៌ា្ទាាំងលនាេះក្បរបលោយត្មាល ភាព រណល្យយភាព 
្ិងមា្ក្បសិ្ទធភាព។ 

ក្បាាំប៖ី ក្ត្វូែិត្ែាំបលងកើ្រិចចស្ហការរនុងការបងាក រ ទបោ់ក ត្ ់បន្រងាក បបទលលមើស្ផ្ក្ពលឈើ 
ការទន្រនាៃ ្កា្ក់ាបផ់្ក្ពលឈើ ដ្ីធលីែុស្ចាប ់្ិងបទលលមើស្ល្ោទ ការោរប់៉ាុស្តក្ត្ួត្ពិ្ិត្យមិ្
ក្ស្បចាបល់ៅក្របមូ់លោឋ ្ទូទាាំងក្បលទស្។ ទ ៃ្ឹមល្េះ ក្ត្ូវប ត្យរចិត្តទុរោរល់ោេះក្ោយ 
ស្ាំលណើ ស្ាំណូមពរ បញ្ជា ក្បឈម ្ិងភាពអស្រមមនានាលៅមូលោឋ ្ លោយខទអរតាមលគ្នល
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ការណ៍ចាប ់ការចូលរមួ ការពិលក្គ្នេះលយបល់ ត្មាល ភាព លលើមូលោឋ ្ផ្្ការលលើររមពស់្ោមរគី
ភាព ការលយរយល់ ការជួយ ឧបត្ថមភគ្នាំក្ទលៅវញិលៅមររនុងចាំលណ្តមក្បជាជ្ ្ ិងស្ហរម្៍
នានាលៅក្របមូ់លោឋ ្ទូទាាំងក្បលទស្។ 

ងមីៗល្េះ រាជរោឋ ្បិាលបា្បលងកើត្ក្រុមការងារចុេះមូលោឋ ្លដ្ើមបកី្ត្ួត្ពិ្ិត្យ ្ិងគ្នាំក្ទ 
ការអ្ុវត្តរមមវធិី្លយបាយ ្ិងយុទធោន្រស្តចតុ្លកាណដ្ាំណ្តរក់ាលទី៣របស់្រាជរោឋ ្បិាល 
រមពុជា ខដ្លជាការលធវើស្រមមភាពរបស់្រាជរោឋ ្បិាលលឆ្ព េះលៅមូលោឋ ្ លដ្ើមបលីឆ្លើយត្បលស្ចរត ី
ក្ត្ូវការរបស់្ក្បជាពលរដ្ឋ។ ឯរឧត្តម ស្ លែង ឧបនាយររដ្ឋមន្រ ត្ី រដ្ឋមន្រ ត្កី្រសួ្ងមហាផ្ទៃ រាំពុង 
ប ត្ស្ហការ ស្ក្មបស្ក្មួលជាមយួក្រសួ្ង ោថ ប័្ នានា លដ្ើមបបីញ្ាូ ្មន្រ ត្ីជាបខ ថ្មលទៀត្។ 

អាក្ស័្យលហតុ្ល្េះ ែញុ ាំសូ្មស្ាំណូមពរដ្ល់អាជាញ ធររដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ ក្បជាពលរដ្ឋ 
្ិងអនរ រព់័្ ធទាាំងអស់្ សូ្មចូលរមួ ្ិងទតល់ការគ្នាំក្ទ ្ិងរិចចស្ហការជាមយួក្រុមការងារ
ល្េះឲ្យស្លក្មចបា្្ូវលបស្ររមមរបស់្ែលួ្លៅក្របមូ់លោឋ ្ទូទាាំងក្បលទស្។ 

ឯរឧត្តម លោរជាំទាវ លោរក្សី្ អស់្លោរ! 

ខាងលលើល្េះ ជាអ្ុោស្្ស៍្ាំខា្់ៗ មយួចាំ្ួ្ ស្ាំលៅបាំលពញបខ ថ្មរនុងទិស្លៅ      
អ្ុវត្តការងារឆ្ន ាំ២០១៤ល្េះ។ រនុងនាមរាជរោឋ ្បិាលរមពុជា ្ិងរនុងនាមែលួ្ែញុ ាំផ្ទៃ ល់ ែញុ ាំមា្រតី
ស្ងឃងឹយ៉ា ងមុត្មាាំថ្ន ថ្នន រដ់្ឹរនាាំ ្ិងមន្រ ត្ីរាជការក្របល់ាំោបថ់្នន រផ់្្ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃ ទាាំង         
រដ្ឋបាលសីុ្វលិ ្ិង្ររបាលជាត្ិ រដូ៏្ចក្រុមក្បឹរា រណៈអ្បិាលផ្្រដ្ឋបាលថ្នន រល់ក្កាមជាត្ិ 
្ិងអនរ រព់័្ ធទាាំងអស់្្ឹងប ត្រមួោមរគីជាធលុងមយួ លដ្ើមបអី្ុវត្តស្លក្មចឲ្យបា្លជារជយ័្ូវ
ទិស្លៅ ភាររិចចស្ាំខា្់ៗ រនុងឆ្ន ាំ២០១៤ ខដ្លជាការចូលរមួចាំខណរអ្ុវត្ត្ូវរមមវធិី្លយបាយ 
្ូវយុទធោន្រស្តចតុ្លកាណដ្ាំណ្តរ់កាលទី៣ លដ្ើមបបី ត្ជាំរញុឲ្យក្បលទស្ជាតិ្របស់្លយើងមា្   
ការវវិត្តររីចលក្មើ្ លលើក្របវ់ស័ិ្យក្បរបលោយចីរភាព ្ិងវបុិលភាព។ 

ចុងបញ្ចបល់្េះ ជាងមីមតងលទៀត្ រនុងនាមរាជរោឋ ្បិាល ្ិងរនុងនាមែលួ្ែញុ ាំផ្ទៃ ល់ ែញុ ាំសូ្ម
ក្បកាស្បិទស្ ន្ិបាត្បូរស្រុបការងារក្បចាាំឆ្ន ាំ២០១៣ ្ិងលលើរទិស្លៅការងារឆ្ន ាំ២០១៤ 
របស់្ក្រសួ្ងមហាផ្ទៃលៅលពលល្េះ ្ិងសូ្មជូ្ពររណៈអធិបត្ី ឯរឧត្តម លោរជាំទាវ លោរក្សី្ 
អស់្លោរ ជាល ញ្ៀវរិត្តយិស្ ្ិងស្មាជិរ ស្មាជិកាផ្្អងគស្ ន្ិបាត្ទាាំងមូល សូ្មក្បរប 
លោយពុទធពរទាាំងបួ្ ក្បការ អាយុ វណណ ៈ សុ្ែៈ ពលៈ រុាំបីលឃលៀងឃ្លល ត្ល ើយ។ 

សូ្មអររុណ! 


