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សនុ្ទរកថាស្វា គមន្៍ 
ឯកឧត្តម                  ក្កសងួបរសិ្វា ន្ 

កនងុពិធី    សកិ្ខា ស្វលា                                  
                  

រាជធានភីបពំពញ ថ្ងៃទ១ី៦ ខែវចិ្ឆកិា ឆ្ប ២ំ០១៥ 
 

- ជាបឋម ែញុ ំបាទសូមពោរព                         ដឌមន្តនថី         
ររសួង             ដែ៏ពងែ់ពស់!  

- ឯរឧត្ថម ពោរជទំាវ ពោរ ពោររសី ជាគណៈអធិបតី្ ពភញៀវរិត្ថិយស និងសមាជិរ សមាជិកាថ្ន
អងគសិកាា សាោទាងំមូល ជាទីពមរតី្! 

 

ថ្ងៃពនេះ ជាទិវារបរបពោយរថីពសាមនសសររីរាយ និងមានរិត្ថិយសថ្ររខលង ពោយបាន      
                     រដឌមន្តនថីររសួង      អព ជ្ ីញជាអធិបតី្ របុងពិធីពបីរសិកាា សាោ
       អនុររឹត្យសថីពី«                               » ខដលរតូ្វបានពរៀបចំ្ពឡងី ពរកាមរិច្ច
សហការរវាងររសួងមហាថ្ផធ និងររសួងបរសិាទ ន របុងពោលបំណងពលីររមពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈ
អំពីការងាររគប់រគងសំរាម សំណល់រងឹទីរបជំុជន សំពៅពរងឹងរបសិទនភាពការងារ តាមរយៈការ     
       ឱ្យ           ររ ុ      រ៏ដូច្ជា ការ                                      
         ពនេះ              ឱ្យ        ។ 

របុងនាមគណៈរមមការពរៀបចំ្សិកាា សាោផសពវផាយពនេះ ែញុ ំបាទសូមសខមថងនូវោរវរិច្ចយ៉ា ងររ់ពតថ
ចំ្ព េះវត្ថមានដ៏ែពង់ែពស់របស់ សពមថច្ររឡាពហាម ឧបនាយររដឌមន្តនថី រដឌមន្តនថរីរសងួមហាថ្ផធ ពហយីែញុ ំ
បាទរ៏សូមសខមថងនូវការសាវ គមន៍ និងសូមខងលងអំណរគុណយ៉ា ងរជាលពរៅជូនចំ្ព េះឯរឧត្ថម ពោរជំទាវ 
ពោរ ពោររសី តំ្ណាងររសួង សាទ ប័ន រដឌបាលថ្នប រ់ពរកាមជាតិ្ ថ្ដគូរអភិវឌណន៍ និងអបរ រ់ព័ននទាងំអស់ 
ខដលបានព ល្ៀត្ពពលដ៏មមាញឹរ អព ជ្ ីញចូ្លរមួរបុងសិកាា សាោដ៏មានសារៈសំខាន់ពនេះ។ 

ព ល្ៀត្របុងឱ្កាសពនេះ របុងនាមររសួងបរសិាទ ន ែញុ ំសូមសខមថងនូវការពកាត្សរពសីរ និងវាយត្ថ្មលែពស់
ចំ្ព េះរិច្ចែិត្ែំរបឹងខរបងរបស់ររុមការងារអនថរររសួង ខដលបានពរៀបចំ្អនុររឹត្យសថីពី«ការរគប់រគងសំរាម 
សំណល់រងឹទីរបជំុជន»ពនេះពឡងី។ ជាមយួោប ពនេះខដរ ជំនសួមុែឱ្យររុមការងារអនថរររសួង ែញុសូំមខងលង
អំណរគុណយ៉ា ងរជាលពរៅចំ្ព េះ «មូលនិធិែុនរា៉ាដ អាឌិនពៅខអ៊ែរ» ខដលបានចូ្លរមួោរំទជាងវកិាដល់
ដំពណីរការពរៀបចំ្សិកាា សាោផសពវផាយពនេះ។ 

ែញុ ំ  សូមពោរពរាយការណ៍ជូនសពមថច្ និងអងគសិកាា សាោទាងំមូលឱ្យបានរជាបថ្ន ពោយពមីល
ព ញីពីភាពចបំាច់្ របុងការពលីររមពស់        សណាថ ប់ធាប ប់      សុែមាលភាពសងគម    
គុណភាព       ពៅតាមបណាថ ទីរបជំុជន ពៅ                    រាជរោឌ ភិបាលបានោរ់
ពច្ញនូវ             «                               »    ពដីមផជីារតី្វស័ិយត្រមង់ទិស និង
ជាពោលការណ៍ខណនា ំសរមាប់ពោេះរសាយបញ្ហា របឈមចំ្ព េះមុែពៅរបុងមូលោឌ ននីមយួៗ។  
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ជារមួ ពយងីអាច្និយយបានថ្ន ការជួបជំុោប ថ្ងៃពនេះជាលទនផលថ្នរិច្ចសហការរវាងររសួងមហាថ្ផធ 
និងររសួងបរសិាទ ន ទាងំរបុងររបែ័ណឍ ច្ាប់ បពច្ចរពទស និងពោលនពយបាយ ពហយីពយងីរ៏អាច្ចត់្ទុរ 
សមិទនផលថ្ងៃពនេះ ជាការរមួចំ្ខណរយ៉ា ងសំខាន់ដល់ការអនុវត្ថ«រំខណទរមង់វមិជឈការនិងវសិហមជឈការ» 
របស់រាជរោឌ ភិបាល។ 

      ឯរឧត្ថម ពោរជទំាវ ពោរ ពោររសី និងអងគសិកាា សាោ       ទីពមរតី្!  
ែញុ ំ  សូមពោរពរាយការណ៍ជូនអងគពិធីទាងំមូលឱ្យបានរជាបថ្ន ពោយមានការសរមបសរមួលពី

គណៈរមាម ធិការជាតិ្ សរមាប់ការអភិវឌណតាមខបបរបជាធិបពត្យយពៅថ្នប រ់ពរកាមជាតិ្ (គ.ជ.អ.ប) ររសួង
មហាថ្ផធ និងររសួងបរសិាទ នបានពធវីការសិរាពៅពលីររបែ័ណឍ ច្ាប់ និងលិែិត្បទោឌ ន រ់ព័នននានា និង
បានសិរាពីបទពិពសាធការរគប់រគងសំរាម  សំណល់រងឹ ពៅតាមបណាថ របពទសមួយចំ្ននួពលីសរលពោរ 
ពដីមផពីរៀបចំ្អនុររឹត្យពនេះពឡងី។   

ចំ្ព េះដំពណីរការពរៀបចំ្វញិ ររុមការងារអនថរររសួងបានអនុវត្ថតាមពោលការណ៍របមូលផថុ ំគំនិត្ពី
រគប់មជឈោឌ ន ពោយពបីរឱ្យមានការចូ្លរមួពីសំណារ់ររសួង សាទ ប័ន រ់ព័នន រដឌបាលថ្នប រ់ពរកាមជាតិ្ 
ថ្ដគូអភិវឌណន៍ ខផបរឯរជន អងគការសងគមសុីវលិ និងអបរ រ់ព័នននានា តាមរយៈ        ឱ្យមានពវទិកា
ពិពរោេះពយបល់យ៉ា ងទូលំទូោយ។  

ជាងពនេះពៅពទៀត្ ររសួងមហាថ្ផធនិងររសួងបរសិាទ នរ៏បានពរៀបចំ្រិច្ចរបជំុអនថរររសួងជាលរាណៈ
ច្ពងអៀត្ ពោយមានការចូ្លរមួពីតំ្ណាងររសួងយុត្ថិធម៌ ររសួងពសដឌរិច្ចនិងហរិ ដ្វត្ទុ និងររុមរបឹរាជាតិ្
អភិវឌណន៍រមពុជា ពដីមផពិីនិត្យ និងខរសរមួលែលឹមសារថ្នពសច្រឋីរ ងចុ្ងពរកាយ ពដីមផធីានាសងគតិ្ភាព ទាងំ
ទិដឌភាពបពច្ចរពទស ររបែ័ណឍ គតិ្យុត្ថ និងលរាែណឍ សមរសប ខដលអាច្អនុវត្ថបានពៅរបុងសងគម។ 

ព ល្ីយត្បនឹងពោលបំណង ពោលពៅ និង                               និង     
      រ៏                                                                          
                                                                        
           ។              ពនេះរ៏                                 ។ 

         ខដរ ររុមការងាររ៏បាន                                            
                                                                               
                     ជាមូលោឌ នពោល សរមាប់រដឌបាលថ្នប រ់ពរកាមជាតិ្រំណត់្រថ្រមពសវារបមូល
និងដឹរជ ជ្ូ នសំរាម សំណល់រងឹទីរបជំុជន  ឱ្យបានរតឹ្មរតូ្វនិងសមរសបពៅនឹងររមិត្ជីវភាពរបជាពលរដឌ 
ពៅរបុងមូលោឌ ន។ ពរតពីពនេះ ររុមការងាររ៏បានពរៀបចំ្            កា                    
                               ។ ជារមួ                ច្ាប់              ជូនអងគសិកាា
សាោពិនិត្យ និងផថល់            ពដីមផឱី្យែលឹមសារពោលថ្នពសច្រថីរ ងទាងំពនេះ អាច្ព ល្ីយត្បនឹង
សាទ នភាពជារ់ខសថងរបុងសងគម។   
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      ឯរឧត្ថម ពោរជទំាវ ពោរ ពោររសី និងអងគសិកាា សាោ       ជាទីពោរព! 
                                                          ពយងី

រ៏ពៅរបឈមនឹងបញ្ហា  រ់ព័ននជាពរចី្ន ខដលរមួមាន ការផ្លល ស់បថូរឥរយិបទរបជាពលរដឌឱ្យចូ្លរមួទទលួ
ែុសរត្ូវ      ពសវា                                                          
                                                                      ។  

របុងន័យពនេះ ែញុ ំ  របុងនាមររសួងបរសិាទ ន សូមពោរពពសបីការអនុញ្ហដ ត្ដ៏ែពង់ែពស់ពីសពមថច្ររឡា
ពហាម ពដីមផឱី្យអងគសិកាា សាោទាងំមូល       ពិភារា                                
                                                                        
   ការ រ           សាធារណៈ                      ត្ថិ                       
       ចូ្លរមួ                             សំរាម      រងឹទីរបជំុជន    ឈរពលី
សាម រតី្មាច ស់ការ     ព              របុងររបែ័ណឍ ថ្នរិច្ចោ ំរបរសិាទ ន រសបតាមទសសនាទាន
សថីពីការរស់ពៅពោយចី្រភាព។ 

ពោយពហតុ្ថ្ន         មុែងារ                                 ទាមទានូវការោរំទ
ទាងំធនធាន និងបពច្ចរពទស ពទីបរាជរោឌ ភិបាលបានផថល់ជូននូវរ ច្ ប់ងវកិាពសវាអនាម័យបរសិាទ នចំ្ននួ 
៥ ន់ោនពរៀល និងបានពផធរដល់រដឌបាលររុងទាងំ២៦ នាចុ្ងរតី្មាសទី៣ ឆ្ប ២ំ០១៥ពនេះ ខដលរហូត្
មរដល់ពពលពនេះមានររុងចំ្ននួ១៧ ររុង បាននិងរំពុងអនុវត្ថ ពហយីររុងមួយចំ្ននួពទៀត្រំពុងបំពពញ
ខបបបទលទនរមម។  

មយ៉ាងវញិពទៀត្ ពដីមផឱី្យការអនុវត្ថមុែងារខាងពលីរសបនឹងែលឹមសារថ្នអនុររឹត្យសថីពីការរគប់រគង
សំរាម សំណល់រងឹទីរបជំុជនពនេះ ែញុ ំបាទសូមពសបីដល់រដឌបាលថ្នប រ់ពរកាមជាតិ្ ជាពិពសស រដឌបាលរាជធានី 
ពែត្ថ ពមតាថ ោរំទនិងជួយសរមបសរមួលការពផធរមុែងាររគប់រគងសំរាម សំណល់រងឹទីរបជំុជនពៅរដឌបាល
ែណឍ  ររុង រសុរ រមួទាងំធនធាន ខដលបាននិងរំពុងពរបីរបាស់។ ជាងពនេះពៅពទៀត្ គឺសូមចូ្លរមួពិនិត្យ
ពិភារាខរសរមួលរិច្ចសនយ                                               ឱ្យរសបតាម
ែលឹមសារថ្នអនុររឹត្យពនេះ។  

ពដីមផោីរំទដល់ដំពណីរការថ្ន                        ការពរៀបចំ្              
                        របរបពោយរបសិទនភាព និងត្មាល ភាព                 ររុមការងារ
                                                    ពមតាថ រមួោប                        
និងោរ់ពច្ញ                            រទ                                     
            ពនេះ។ 

ជាងមីមថងពទៀត្ ែញុ ំ សូមខងលអំណរគុណយ៉ា ងរជាលពរៅចំ្ព េះររុមការងារអនថរររសួង រ៏ដូច្ជា
ថ្នប រ់ដឹរនារំរសួងមហាថ្ផធ ររសួងពសដឌរិច្ចនិងហរិ ដ្វត្ទុ រមួទាងំររសួងបរសិាទ ន ជាពិពសស        
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             . . .  ថ្ន                ផថល់នូវរិច្ច    ដ៏លអ របុងការពរៀបចំ្ឯរសារ 
និង      ដ៏មានសារៈសំខាន់       ។  

មុននឹងប ច្ ប់ ែញុ ំបាទសូមអំ វនាវដល់រគប់            ថ្ដគូអភិវឌណន៍             ទាងំអស់ 
សូមបនថផថល់នូវការោរំទ និងរិច្ចសហការ ពដីមផឱី្យដំពណីរការពរៀបចំ្                             
   របរពឹត្ថពៅពោយរលូន និងអាច្សពរមច្បានពជាគជ័យរបុងការងាររគប់រគងសំរាម និងសំណល់រងឹ
ពៅទូទាងំរពេះរាជាណាច្រររមពុជា។ 

ជាទីប ច្ ប់ ែញុ ំសូមពោរពខងលងអំណរគុណយ៉ា ងរជាលពរៅជូនចំ្ព េះ      ឯរឧត្ថម ពោរជំទាវ 
ពោរ ពោររសី សូមជួបខត្នឹងពុទនពរទាងំ៤របការ គឺអាយុ វណតៈ សុែៈ និងពលៈ រំុបីព លៀងឃ្លល ត្ពឡយី
និងសូមពោរពអព ជ្ ីញសពមថច្ររឡាពហាម ពមតាថ ពឡងីខងលងសុនធររថ្នពបីរ និងមានមតិ្សំពណាេះសំណាល
សូមពោរពអព ជ្ ីញ សពមថច្!  

                                                                                                          សូមអរគុណ!  
 


