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សន្និសីទជាត ិ

សតីពី 

កំណែទម្រង់វិរជ្ឈការ ន្ិងវិសហរជ្ឈការ៖ “ មរមរៀន្បទពិមោធន្៍ 
បញ្ហាម្បឈរ ន្ិងចកខុវិស័យមៅអនាគត ”  

ថ្ងៃ៧-៨ក ើត ខែផល្គនុ ឆ្ន ាំរកា នព្វស័  ព្.ស ២៥៦១ ត្តវូនឹងថ្ងៃទើ២១-២២ ខែ ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
រាជធានើភ្នាំកព្ញ ម្ជឈម្ណ្ឌ ល្សននបិាតកកាោះកព្ត្ជ  

3 
សុន្ទរកថាប ើក  

សបតេចក្កឡាបោត ស បេង ឧ នាយករដ្ឋតន្រន្េី រដ្ឋតន្រន្េីក្កសួងតោផ្ទទ 
ន្ិងជាក្ ធាន្ គ.ជ.អ.  

 
 
 ឯកឧត្េតបេសរដ្ឋតន្រន្េី ឯកឧត្េត បោកជំទាវរដ្ឋតន្រន្េី រដ្ឋបាធិកិររ 
អន្ុរដ្ឋបាធិកិររ 

 ឯកឧត្ដតក្ ធាន្ក្កតុក្ ឹកា ឯកឧត្េតអភបិាារាជធាន្ី បេត្េ 
 បោក បោកក្សកី្ ធាន្តន្ទីរជំនាញពាក់ព័ន្ធនានា 
 បោក បោកក្សកី្ ធាន្ក្កុតក្ ឹកា អភិបាាក្កុង ក្សុក បតឃុ ំបៅសង្កាត្ ់
 បោក បោកក្សតី្ណំាងផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន្ ៍ន្ិងអងគររសងគតសុីវាិនានា 
 បោក បោកក្ស ីសមាជិក សមាជិរផ្ន្សន្នសិីេជាត្ិ ជាេីបតក្ត្ី! 

ជាបឋម ក្នុងនាមរាជរដ្ឋា ភបិាល និងក្នុងនាម គ.ជ.អ.ប ខុ្ុំសូមសុំដែងនូវការស្វា គមន ៍
និងដលែងអុំណរគុណយ៉ា ងជ្រជាលជ្ជ្រៅចុំជ្ ោះវត្តមានែថ៏្លែថ្លែ របស់ឯក្ឧត្តម ជ្ោក្ជុំទាវ ជ្ោក្ 
ជ្ោក្ជ្រសី ជាថ្លន ក្ែ់ឹក្នាុំជ្រក្សួង ស្វា បន័នានាថ្នរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា ត្ុំណាងអគគជ្លខាធិការ
ដ្ឋា នរែាសភា ជ្ររឹទ្ធសភា ថ្លន ក្ែ់ឹក្នាុំថ្នរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជ្រគបល់ុំដ្ឋបថ់្លន ក្ ់ ត្ុំណាងថ្ែគូ
អភវិឌ្ឍន ៍និងអងគការសងគមសីុវលិនានា ដែលបានអជ្ ជ្ ើញចូលរមួក្នុងសននិសីទ្ធជាត្ិសតីរី “ ក្ុំដណ 
ទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ នងិវសិហមជឈការ៖ ជ្មជ្រៀនបទ្រជិ្ស្វធន ៍ បញ្ហា ជ្របឈម នងិចក្ខុវស័ិយជ្ៅ
អនាគត្ “ក្នុងឱកាសែម៏ហានក្ខត្តប្ក្ អធិក្អធមជ្នោះ។ 

ជ្ ែ្ៀត្ក្នុងឱកាសែវ៏ជិ្សសវសិ្វលជ្នោះ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋា ភបិាល ក្នុងនាមគ.ជ.អ.ប និងក្នុង
នាមខែួនខុ្ុំផ្ទា ល់ ខុ្ុំសូមដលែងអុំណរគុណយ៉ា ងជ្រជាលជ្ជ្រៅបុំផុត្ចុំជ្ ោះឯក្ឧត្ដម ជ្ោក្ជុំទាវ អស់
ជ្ោក្ ជ្ោក្ជ្រសីថ្នជ្រក្សួង ស្វា បន័ រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ ថ្ែគូអភវិឌ្ឈនន៍ានា អងគការសងគម
សីុវលិ និងអនក្ ក្រ់ន័ធទាុំងអស់ដែលបានចូលរមួែឹក្នាុំ អនុវត្ត និងផតល់ការគុំជ្រទ្យ៉ា ងសក្មម 
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ែល់ក្ិចចែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមងក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ ក្នុងរយៈ 
ជ្រលជិត្២ទ្សវត្សរក៍្នែងមក្ ជ្ដ្ឋយបានជុំរុញឱយក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះមានការវវិឌ្ឍជ្ៅមុខជាជុំហានៗ 
ជ្រសបតាមែុំណាក្់កាលនីមួយៗដែលបានក្ុំណត្់ក្នុងជ្គលនជ្យបាយ និងយុទ្ធស្វស្រសតចតុ្
ជ្កាណែុំណាក្ក់ាលទ្១ី ែុំណាក្ក់ាលទ្២ី និងែុំណាក្ក់ាលទ្ី៣របស់រាជរដ្ឋា បាលក្មពុជា ជ្ររម
ទាុំងក្មមវធិីជាត្ិរយៈជ្រល១០ឆ្ន ុំសជ្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។  

សននិសីទ្ជាត្ិសតីរីក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការជ្ជ្រកាមជ្របាននបទ្ “ ជ្មជ្រៀន 
បទ្រិជ្ស្វធន ៍បញ្ហា ជ្របឈម និងចក្ខុវស័ិយជ្ៅអនាគត្” ដែលបានជ្រៀបចុំនាជ្រលជ្នោះជាឱកាស
មយួែស៏មជ្រសប ជ្ដ្ឋយស្វរក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះបានឈានចូលែុំណាក្ក់ាលកានដ់ត្សីុជជ្ជ្រៅ និង
ស្វុំញុុំទាុំងជ្ៅក្នុងក្ិចចការនជ្យបាយ និងបជ្ចចក្ជ្ទ្សក្នុងជ្រក្បខណ័ឌ ថ្នការដបងដចក្មុខងារ និង
ការទ្ទ្ួលខុសជ្រត្ូវឱយបាលចាស់ោស់រវាងរែាបាលនីមយួៗជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ និងរវាងរែាបាល 
ថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជាមយួថ្លន ក្ជ់ាត្ិ សុំជ្ៅជ្លើក្ក្មពស់ការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍ
មូលដ្ឋា នឱយកានដ់ត្មានជ្របសិទ្ធភារ កានដ់ត្មានការជ្ ែ្ើយត្បជ្របក្បជ្ដ្ឋយត្មាែ ភារ គណជ្នយយ
ភារ និងសមធមស៌ងគម។ 

ជ្លើមូលដ្ឋា នជ្នោះ សននិសីទ្ជាត្ិនាឱកាសជ្នោះមានជ្គលបុំណងសុំខានច់ុំនួន៣គឺ៖ 
ទ្មីយួ៖ ការផសរាផាយ និងដណនាុំអនុវត្តដផនការសក្មមភារ និងលវកិាឆ្ន ុំ២០១៨របស់ 

គ.ជ.អ.ប. ដែលជាការចាបជ់្ផតើមអនុវត្តដផនការអនុវត្ត៣ឆ្ន ុំែុំណាក្ក់ាលចុងជ្ជ្រកាយថ្នក្មមវធិីជាត្ិ
សជ្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។  

ទ្រីរី៖ ការរមួគន រិនិត្យជ្មើលជ្ ើងវញិនូវសមទិ្ធផល ជ្មជ្រៀនបទ្រិជ្ស្វធន ៍ ដែលជ្យើង
ទ្ទ្ួលបានក្នុងក្ិចចែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមងរ់យៈជ្រលជិត្២ទ្សវត្សរក៍្នែងមក្ជ្នោះ ជ្ររមទាុំងរិនិត្យ 
និងវាយត្ថ្មែបញ្ហា ជ្របឈមដែលជ្ៅជ្សសសល់ និងការរិភាក្ាក្ុំណត្់អុំរីែុំជ្ណាោះជ្រស្វយ
បញ្ហា ជ្របឈមទាុំងជ្នាោះ សុំជ្ៅរួមគន ជុំរុញកិ្ចចែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមងែ់ម៏ានស្វរៈសុំខានជ់្នោះ
ឱយជ្បាោះជុំហានជ្ៅមុខជាបនតជ្ទ្ៀត្។ 

ទ្បី៖ី ការរមួគន ក្ុំណត្អ់ុំរីចក្ខុវស័ិយថ្នក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះក្នុងែុំណាក្ក់ាលថ្នការអនុវត្ត
ដផនការចុងជ្ជ្រកាយថ្នក្មមវធិីជាត្ិ សុំជ្ៅរជ្រងឹងការជ្បតជ្ាចិត្តខាងនជ្យបាយក្នុងការជ្ឆ្ព ោះជ្ៅ 
សជ្ជ្រមចបាននូវលទ្ធផលររឹងទុ្ក្ចមបងៗ ក្នុងសមាសានតុ្នានាថ្នក្មមវធិីជាត្ិសជ្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍ 
តាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។ 

 ក្រ់ន័ធនឹងការជ្រៀបចុំដផនការសក្មមភារ និងលវកិាឆ្ន ុំ២០១៨ជ្នោះ ជ្លខាធិការដ្ឋា ន 
គ.ជ.អ.ប. បានខិត្ខុំសជ្រមបសជ្រមួល រិភាក្ា រិជ្ជ្រគោះជ្យបល់ជាជ្ជ្រចើនជ្លើក្ជាមយួជ្រក្សួង 
ស្វា បន័ ក្រ់ន័ធ រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ និងអនក្ ក្រ់ន័ធនានា។ ការជ្រៀបចុំ និងការអនុវត្ត
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ដផនការសក្មមភារ និងលវកិាឆ្ន ុំ២០១៨ជ្នោះមានភារខុសគន ជាមយួនឹងការជ្រៀបចុំ និងការ
អនុវត្តដផនការសក្មមភារ និងលវកិាជ្របចាុំឆ្ន ុំមុនៗ ដែលត្ជ្រមូវឱយជ្រក្សួង ស្វា បន័ និងរែាបាល
ថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជ្ររងឹងភារជាមាច ស់ក្នុងការអនុវត្តសក្មមភារសនូលថ្នក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និង
វសិហមជឈការ ជ្ដ្ឋយជ្ជ្របើជ្របាស់លវកិារបស់ជ្រក្សួង ស្វា បន័ និងរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិស្វមី
នីមយួៗ ជុំនួសឱយលវកិាដែលានែ បប់ានទ្ទ្ួលរី គ.ជ.អ.ប.។ ជ្រក្សួង ស្វា បន័ ក្រ់ន័ធ និង
រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជ្រត្ូវបនតខិត្ខុំរជ្រងឹងសមត្ាភារស្វា បន័ និងយនតការនានារបស់ខែួន ជ្ែើមបី
ជ្លើក្ក្មពស់ជ្របសិទ្ធភារក្នុងការអនុវត្តសក្មមភារសនូលថ្នក្ុំដណទ្ជ្រមងែ់ម៏ានស្វរៈសុំខានជ់្នោះ។ 
ទ្នាឹមគន ជ្នោះ ជ្រក្សួង ស្វា បន័ និងរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជ្រត្ូវជ្ធាើជ្សចក្តីរាយការណ៍ជាជ្របចាុំអុំរី
វឌ្ឍនភារ និងបញ្ហា ជ្របឈមថ្នការអនុវត្តដផនការ ជ្របចាុំឆ្ន ុំជ្នោះមក្ គ.ជ.អ.ប. ជ្ែើមបរីិនិត្យ
ជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយ និងរាយការណ៍ជូនរាជរដ្ឋា ភបិាល។ គ.ជ.អ.ប. នឹងបនតខិត្ខុំជ្ក្ៀរគរ និងស្វា គមន៍
ចុំជ្ ោះថ្ែគូអភវិឌ្ឍន ៍ អងគការសងគមសីុវលិ ដផនក្ឯក្ជន និងអនក្ ក្រ់ន័ធនានា ក្នុងការចូលរមួ
គុំជ្រទ្ទាុំងដផនក្បជ្ចចក្ជ្ទ្ស និងហិរ ញ្ វត្ាុែល់ការអនុវត្តក្មមវធិីក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះ។ 

ឯកឧត្េត បោកជំទាវ អស់បោក បោកក្សី ! 
ក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ ឬជ្ៅថ្លក្ុំដណទ្ជ្រមងក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបប

ជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ គឺជាក្ុំដណទ្ជ្រមងដ់ែលមានការ ក្រ់ន័ធជ្ៅជ្រគបវ់ស័ិយ ជ្រគប់
ស្វា បន័ និងជ្រគបក់ារដ្ឋា នក្ុំដណទ្ជ្រមងន់ានា ដែលចាុំបាចទ់ាមទារឱយមានការចូលរមួចុំដណក្យ៉ា ង
សក្មមរីជ្រគបវ់ស័ិយ ជ្រគបស់្វា បន័ និងជ្រគបក់ារដ្ឋា នក្ុំដណទ្ជ្រមងទ់ាុំងជ្នាោះជ្ដ្ឋយជ្ផ្ទត ត្ជ្លើអភជិ្រក្ម 
រមួគតិ្ រមួជ្ធាើ នងិរមួទ្ទ្លួខុសជ្រតូ្វ។ ក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះ គឺជាក្ុំដណទ្ជ្រមងស់នូលមយួក្នុងចុំជ្ណាម 
ក្ុំដណទ្ជ្រមងស់នូលទាុំង៣របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលជ្ លគឺ៖ ក្ុំដណទ្ជ្រមងរ់ែាបាលស្វានរណៈ ក្ុំដណ 
ទ្ជ្រមងក់ារជ្រគបជ់្រគងហិរ ញ្ វត្ាុស្វានរណៈ និងក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ ជ្ហើយ
ក្ុំដណទ្ជ្រមងត់ាមវស័ិយនានា ក្ជ៏្រត្ូវបនសុជីាមយួនឹងក្ុំដណទ្ជ្រមងទ់ាុំង៣ជ្នោះផងដែរ។  

ជ្ដ្ឋយដផែក្ជ្លើមូលដ្ឋា នជ្រគឹោះែរ៏ងឹមាុំថ្នសុខសនតិភារ និងជ្សារភារនជ្យបាយ បានផតល់
នូវកាោនុវត្តភារែល់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្នុងការក្ុំណត្នូ់វចក្ខុវស័ិយជាអាទ្ិភារសជ្រមាបក់ារជ្លើក្
ក្មពស់អភបិាលក្ិចចលែថ្នស្វា បន័ស្វានរណៈជ្រគបល់ុំដ្ឋបថ់្លន ក្ត់ាមរយៈការរជ្រងឹង និងដក្លុំអជា
ជ្របចាុំ។ ដផែក្តាមចក្ខុវស័ិយជ្នោះ ជ្រក្បខណឌ យុទ្ធស្វស្រសត ជ្គលនជ្យបាយ ចាប ់ក្មមវធិីជាត្ិ និង
លិខិត្បទ្ដ្ឋា ននានា ក្រ់ន័ធនឹងក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការជ្រត្ូវបានជ្រៀបចុំជ្ ើង 
និងដ្ឋក្ឱ់យអនុវត្ត ដែលជ្យើងបានចាបជ់្ផតើមក្នុងែុំណាក្ក់ាលែុំបូងជាជ្របវត្តិស្វស្រសតសជ្រមាបក់ារងារ 
ក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្ៅរែាបាលថ្លន ក្ឃុ់ុំ សងាា ត្ ់ តាមរយៈការជ្រៀបចុំឱយមានការជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្ជ្ដ្ឋយផ្ទា ល់
ជ្ជ្រជើសជ្រ ើសជ្រក្ុមជ្របឹក្ាឃុុំ សងាា ត្ទូ់្ទាុំងជ្របជ្ទ្សនាឆ្ន ុំ២០០២ និងការជ្រៀបចុំឱយមានជ្របរន័ធ និង 
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នីត្ិវធីិការងារដែលផតល់សា័យភារែល់ជ្រក្ុមជ្របឹក្ាដែលជាប់ជ្ឆ្ន ត្ ជ្ែើមបដីជ្របកាែ យរែាបាលឃុុំ 
សងាា ត្ឱ់យជ្ៅជាស្វា បន័អភបិាលក្ិចចសាិត្ជ្ជ្រកាមការែឹក្នាុំរបស់ជ្រក្ុមជ្របឹក្ាជាបជ់្ឆ្ន ត្ ជារែាបាល
មូលដ្ឋា នត្ុំណាងឱយសជ្មែង និងផលជ្របជ្យជនរ៍បស់ជ្របជារលរែាជ្ៅក្នុងដែនសមត្ាក្ិចចរបស់ខែួន 
និងជារែាបាលមូលដ្ឋា នដែលមានជ្របរន័ធជ្រគបជ់្រគងតាមដបបដផនអភបិាលក្ិចចលែ និងមានលទ្ធភារ 
ក្នុងការផតល់ជ្សវា និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន ជ្ែើមបជី្ដ្ឋោះជ្រស្វយជាបឋមនូវបញ្ហា ដែលជ្ក្ើត្ជ្ ើងជ្ៅ
តាមមូលដ្ឋា នបានទានជ់្រលជ្វោ និងជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការជាអាទ្ិភារនានារបស់ជ្របជា
រលរែាជ្ៅក្នុងដែនសមត្ាក្ិចចរបស់ខែួនជ្របក្បជ្ដ្ឋយជ្របសិទ្ធភារ។ 

 ដផែក្ជ្លើលទ្ធផលជាវជិជមាន ជ្មជ្រៀន និងបទ្រិជ្ស្វធនថ៍្នការជ្ធាើក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្ៅថ្លន ក្ឃុ់ុំ 
សងាា ត្ ់ ក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះក្ជ៏្រត្ូវបានបនតអនុវត្តជ្ៅថ្លន ក្រ់ែាបាលរាជាននី ជ្ខត្ត ជ្រក្ុង ជ្រសុក្ ខណឌ
ទូ្ទាុំងជ្របជ្ទ្ស តាមរយៈការជ្រៀបចុំឱយមានការជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្អសក្លជ្ជ្រជើសជ្រ ើសជ្រក្ុមជ្របឹក្ារាជាននី 
ជ្ខត្ត ជ្រក្ុង ជ្រសុក្ ខណឌ  នាឆ្ន ុំ២០០៩ និងការជ្រៀបចុំជ្ ើងវញិនូវរចនាសមពន័ធ ជ្របរន័ធ និង នីត្ិវធិី
ការងារ តាមជ្គលការណ៍ថ្នរែាបាលឯក្ភារ ជ្ែើមបជីុំរុញជ្លើក្ក្មពស់ និងាននាចីរភារែល់ការ
អភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ ជ្រសបតាមចាបស់តីរីការជ្រគបជ់្រគងរែាបាល
រាជាននី ជ្ខត្ត ជ្រក្ុង ជ្រសុក្ ខណឌ ។ 

ជ្ែើមបាីននាែល់ការសជ្ជ្រមចបាននូវចក្ខុវស័ិយែច៏ាស់ោស់របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្នុងការ
បជ្ងាើត្ជ្ ើងនូវជ្របរន័ធជ្រគបជ់្រគងជ្ៅរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ ិ ជ្ដ្ឋយឈរជ្លើជ្គលការណ៍ថ្នការ
ចូលរមួតាមលក្ខណៈជ្របជាធបិជ្ត្យយ ែុំជ្ណើ រការជ្របក្បជ្ដ្ឋយត្មាែ ភារ នងិគណជ្នយយភារ 
ក្នុងការជុំរុញក្ចិចអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន នងិការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនងឹត្ជ្រមូវការរបស់
ជ្របជារលរែា ជ្ររមទាុំងចូលរមួកាត្ប់នាយភារជ្រក្ជី្រក្ជ្ៅក្នុងដែនសមត្ាក្ចិចរបស់រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាម 
ជាត្និមីយួៗ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានក្ុំណត្នូ់វរជ្បៀបវារៈការងារមយួដែលមានរយៈជ្រល១០ឆ្ន ុំ 
(រីឆ្ន ុំ២០១០ ែល់ឆ្ន ុំ២០១៩) ជ្នាោះគឺក្មមវធិជីាត្សិជ្រមាបក់ារអភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធបិជ្ត្យយ
ជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្។ិ  

ក្មមវធិីជាត្ិជ្នោះ គឺជាដផនទ្ីបងាា ញផែូវសជ្រមាបក់្ិចចែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមងអ់ភបិាលក្ិចចតាម 
ដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយែទូ៏្លុំទូ្ោយ និងសីុជជ្ជ្រៅជ្ៅរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ ដែលមនិជ្រគនដ់ត្
មានផលប៉ាោះ ល់មក្ជ្លើរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិប៉ាុជ្ណាណ ោះជ្ទ្ ប៉ាុដនតក្ុំដណទ្ជ្រមងជ់្នោះក្ម៏ានផលប៉ាោះ
 ល់មក្ជ្លើស្វា បន័នានាជ្ៅថ្លន ក្ជ់ាត្ិផងដែរ។  

ឯកឧត្េត បោកជំទាវ អស់បោក បោកក្សី ! 
គិត្មក្ទ្ល់ជ្រលជ្នោះ ជ្យើងបានអនុវត្តក្មមវធិីក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ

អស់រយៈជ្រលជិត្២ទ្សវត្សមក្ជ្ហើយ ជ្ហើយជ្បើរិនិត្យជ្មើលជ្លើការអនុវត្តក្មមវធិីជាត្សិជ្រមាប់
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ការអភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយ ជ្យើងបានអនុវត្តអស់រយៈជ្រលជាង៧ឆ្ន ុំជ្ហើយ មាននយ័ថ្ល 
ជ្យើងបានប ច្បក់ារអនុវត្តែុំណាក្ក់ាលទ្ី១ និងែុំណាក្ក់ាលទ្ី២ ជ្ដ្ឋយសជ្ជ្រមចបានសមទិ្ធផល 
នានាជាជ្ជ្រចើនជ្រសបតាមការរ ុំរឹងទុ្ក្ ដែលជ្រលជ្នោះជ្យើងក្ុំរុងដត្ជ្រៀបចុំចាបជ់្ផតើមអនុវត្តែុំណាក្់
កាលទ្៣ីដែលជាែុំណាក្ក់ាលចុងជ្ជ្រកាយថ្នក្មមវធិីជាត្ិ។ នាជ្រលបនតិចជ្ទ្ៀត្ជ្នោះ ឯក្ឧត្តម 
សក្ ់ ជ្សដ្ឋា  រែាជ្លខាធកិារជ្រក្សួងមហាថ្ផា និងជាជ្របាននជ្លខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប នឹងជ្ធាើ
ជ្សចក្តរីាយការណ៍ជូនអងគសននិសីទ្ជាត្ិអុំរីវឌ្ឍនភារ បញ្ហា ជ្របឈម និងទ្ិសជ្ៅសុំខាន់ៗ ថ្ន
ក្មមវធិីក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ។  

ជ្ ែ្ៀត្ក្នុងឱកាសជ្នោះ ខុ្ុំសូមគូសបញ្ហជ ក្ជូ់ននូវសមទិ្ធផលធុៗំ រីរដែលជ្យើងសជ្ជ្រមចបាន
ជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងចក្ខុវស័ិយថ្នក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសហមជឈការ ជ្នាោះគឺ៖  

ទ្មីយួ៖ ដផែក្ជ្លើការសជ្រមបសជ្រមួល ឯក្ភារជ្រសុោះជ្រសួលគន ខាងនជ្យបាយ ជ្យើងបាន
ជ្រៀបចុំជ្ធាើការជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្ជ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ និងមនិផ្ទា ល់តាមជ្គលការណ៍ថ្នលទ្ធិជ្របជាធិបជ្ត្យយ ជ្សរ ី
រហុបក្ស ជ្ែើមបបីជ្ងាើត្ជ្ ើងនូវជ្រក្ុមជ្របឹក្ាជ្រគបថ់្លន ក្ថ់្នរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិយ៉ា ងជ្ទ្ៀងទាត្់
ជ្ៅតាមអាណត្តិដែលក្ុំណត្ក់្នុងចាបស់តីរីការជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្ជ្ជ្រជើសជ្រ ើសជ្រក្ុមជ្របឹក្ានីមយួៗ។ ជ្រក្ុម
ជ្របឹក្ាដែលជាប់ជ្ឆ្ន ត្ទាុំងជ្នោះគឺជាស្វា ប័នអភិបាលតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយ និងវមិជឈការ 
វសិហមជឈការែម៏ានសកាត នុរល ជាត្ុំណាងឱយផលជ្របជ្យជនជ៍្ដ្ឋយផ្ទា ល់របស់សហគមន ៍និង
ជ្របជារលរែាជ្ៅតាមមូលដ្ឋា ននីមយួៗ។ ជ្ែើមបាីននាឱយជ្រក្ុមជ្របឹក្ាតាមថ្លន ក្រ់ែាបាលនីមយួៗ
សជ្ជ្រមចបាននូវជ្បសក្ក្មមរបស់ខែួនក្នុងការបជ្ជ្រមើផលជ្របជ្យជនរ៍បស់ជ្របជារលរែា ជ្យើងបាន
ជ្រៀបចុំជ្ ើងវញិ និងដ្ឋក្ឱ់យែុំជ្ណើ រការនូវរចនាសមពន័ធ ជ្របរន័ធ និងនីត្ិវធិីអនុវត្តការងាររបស់
រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិតាមជ្គលការណ៍ថ្នការអភវិឌ្ឍតាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយ ដែលរែាបាល
ថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិក្ុំរុងបុំជ្រញត្ួនាទ្ីក្នុងនាមជាត្ុំណាងឱយជ្របជារលរែាជ្ៅមូលដ្ឋា នរបស់ខែួន។ 
ជ្របរន័ធជ្រគបជ់្រគងបុគគលិក្ និងអភវិឌ្ឍធនាននមនុសសតាមដបបវមិជឈការដែលផតល់សិទ្ធិអុំណាច និង 
សា័យភារែល់រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិក្នុងការជ្រគបជ់្រគង ចាត្ដ់ចង និងអភវិឌ្ឍសមត្ាភារបុគគលិក្
ជ្របក្បជ្ដ្ឋយជ្របសិទ្ធភារក្ុំរុងជ្រត្ូវបានជ្រៀបចុំអនុវត្ត និងដក្លមែជាបជ្ណតើ រៗ។ ជ្របរន័ធក្ស្វង
ដផនការរបស់រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ជិ្ដ្ឋយមានការចូលរមួរីជ្របជារលរែាក្ជ៏្រត្ូវបានជ្រៀបចុំ និង
ដ្ឋក្ឱ់យអនុវត្តជ្ែើមបាីននាែល់ការជ្លើក្ក្មពស់ការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន 
ជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការជាក្ដ់សតងរបស់ជ្របជារលរែាឱយកានដ់ត្មានជ្របសិទ្ធភារ និងសមធម។៌ 
មូលនិធិឃុុំ សងាា ត្ ់ មូលនិធជិ្រក្ុង ជ្រសុក្ក្ជ៏្រត្ូវបានជ្រៀបចុំបជ្ងាើត្ និងបានជ្ផារមូលនិធិជ្ៅឱយ
រែាបាលទាុំងជ្នាោះសជ្រមាបជ់្រគបជ់្រគង ចាត្ដ់ចង និងជ្ជ្របើជ្របាស់ជ្ជ្រកាម្នាា នុសិទ្ធិរបស់ខែួនជ្ែើមបគីុំជ្រទ្ 
ែល់ក្ិចចជ្របត្ិបត្តិការក្នុងការផតល់ជ្សវា និងការអនុវត្តគជ្ជ្រមាងអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ននានាក្នុងជ្រក្បខណ័ឌ  
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មុខងារជាអាណត្តិទូ្ជ្ៅរបស់ខែួន ជ្ហើយទ្ុំហុំមូលនិធិឃុុំ សងាា ត្ ់ និងមូលនិធិជ្រក្ុង ជ្រសុក្ក្ជ៏្រត្ូវ
បានបជ្ងាើនជាជ្រៀងរាល់ឆ្ន ុំអាជ្រស័យជ្ដ្ឋយក្ុំជ្ណើ នថ្នលវកិាជាត្ិដែលបានមក្រីការខិត្ខុំជ្របឹងដជ្របង 
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្នុងការសជ្ជ្រមចបាននូវអជ្រតាក្ុំជ្ណើ នជ្សែាក្ិចចខពស់ ជាមធយម៧%ជ្របក្បជ្ដ្ឋយ 
ចីរភាររយៈជ្រលដវងជិត្២ទ្សវត្សរក៍្នែងជ្ៅជ្នោះ។ ការជ្រៀបចុំជ្ ើងវញិនូវរចនាសមពន័ធ ជ្របរន័ធ
ថ្នរែាបាលជ្រគបថ់្លន ក្ជ់្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិបានជ្ធាើឱយផ្ទែ ស់បតូរនូវដខសគណជ្នយយភារ ដែលរែាបាល 
ថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិនីមយួៗ ជ្រត្ូវមានគណជ្នយយភារជាចមបងចុំជ្ ោះជ្របជារលរែាក្នុងដែនសមត្ាក្ិចច
របស់ខែួន និងមានគណជ្នយយភារចុំជ្ ោះរាជរដ្ឋា ភបិាល អុំរីការជ្របត្ិបត្តិតាមរែាធមមនុ ញ្  ចាប ់
និងលិខិត្បទ្ដ្ឋា ននានា។  

ទ្រីរី៖ ជ្យើងសជ្ជ្រមចបាននូវការជ្លើក្ក្មពស់ជ្របសិទ្ធភារ និងគុណភារថ្នការផតល់ជ្សវា 
ស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចចមូលដ្ឋា ន តាមរយៈការជ្ផារមុខងារ និងធនាននក្នុងវស័ិយ
អាទ្ិភារនានាជាបជ្ណតើ រៗជ្ៅឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។ ក្នុងរយៈជ្រលក្នែងមក្ជ្នោះ មាន
ជ្រក្សួង ស្វា បន័ចុំនួន១៤ដែលសាិត្ជ្ៅក្នុងវស័ិយអាទ្ិភារបានចូលរមួក្នុងក្ិចចែុំជ្ណើ រការជ្រៀបចុំ
ជ្ផារមុខងារ និងធនាននជ្ៅឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។ មុខងារមយួចុំនួនជ្រត្ូវបានជ្ផារតាម
រយៈការជ្ធាើជ្របត្ិភូក្មម និងមុខងារមយួចុំនួនជ្ទ្ៀត្បានជ្ផារតាមរយៈការជ្របគល់ដត្មតង។ តាមរយៈ
ការជ្ផារមុខងារជ្ដ្ឋយភាជ បម់ក្ជាមយួនូវសិទ្ធិអុំណាច និងធនានន រមួមានទាុំងធនាននហិរ ញ្ វត្ាុ 
ជ្រទ្រយសមបត្តិ និងធនាននមនុសសជ្ៅឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ នឹងជ្ធាើឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ 
កាែ យជាស្វា បន័ដែលមានសមត្ាភារ និងមានលទ្ធភារជាបជ្ណតើ រៗក្នុងការទ្ទ្ួលខុសជ្រត្ូវជ្លើ
ការជ្រៀបចុំ ជ្រគបជ់្រគង និងចាត្ដ់ចងការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអនុវត្តគជ្ជ្រមាងអភវិឌ្ឍនានា 
ជ្ែើមបបីជ្ជ្រមើឱយផលជ្របជ្យជនរ៍បស់ជ្របជារលរែាជ្ៅតាមត្ជ្រមូវការជាក្ដ់សតងជ្ៅតាមមូលដ្ឋា ន
នីមយួៗ។  

ឯក្ឧត្តម ជ្ោក្ជុំទាវ ជ្ោក្ ជ្ោក្ជ្រសីរិត្ជាបានជ្រជាបរចួជ្ហើយថ្ល ការជ្ធាើវមិជឈការ គឺជា 
ែុំជ្ណើ រការថ្នការជ្ផារមុខងារ ធនានន និងសិទ្ធិអុំណាចក្នុងការជ្ធាើជ្សចក្តីសជ្ជ្រមចចិត្ត និងការទ្ទ្ួល 
ខុសជ្រត្ូវជ្លើការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍដែល ក្រ់ន័ធនឹងត្ជ្រមូវការថ្នជីវភារជ្របចាុំថ្លៃ 
របស់ជ្របជារលរែាជ្ៅឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ ិ ជ្ែើមបជី្ ែ្ើយត្បត្ជ្រមូវការឱយកានដ់ត្ឆ្បរ់ហ័ស 
និងមានគណជ្នយយភារជ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ចុំជ្ ោះជ្របជារលរែា។ តាមរយៈការជ្ធាើវមិជឈការ ជ្យើងនឹង
បងខិត្រែាបាលឱយជ្ៅជ្ៅជាបផ់្ទា ល់ជាមយួជ្របជារលរែា តាមរយៈការជ្ផារមុខងារ ធនានន និងការ
ជ្ធាើជ្សចក្តីសជ្ជ្រមចចិត្ត ជ្ែើមបជី្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការចាុំបាចរ់បស់ជ្របជារលរែា ដែលជ្របការជ្នោះ
បានជុំរុញែល់ការជ្លើក្ក្មពស់ ទ្ុំនាក្ទ់្ុំនងរវាងជ្របជារលរែា និងរែាបាលកានដ់ត្ជិត្សនិទ្ធ និង
កានដ់ត្មានការជ្ជឿជាក្។់ 
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ជ្ែើមបសីជ្ជ្រមចបាននូវជ្គលបុំណងខាងជ្លើជ្នោះ ជ្យើងជ្រត្ូវមានដផនការចាស់ោស់ មាន 
ការរិជ្ជ្រគោះជ្យបល់ និងមានការជ្របុងជ្របយត័្ន ជ្ដ្ឋយដផែក្ជ្លើស្វា នភារនជ្យបាយ ជ្សែាក្ិចច 
សងគមក្ិចច និងវបបធមរ៌បស់ក្មពុជាជ្យើងផង និងការជ្រៀនសូជ្រត្រីជ្មជ្រៀន និងបទ្រិជ្ស្វធនរ៍បស់
បណាត ជ្របជ្ទ្សនានាក្នុងត្ុំបន ់ និងជ្ជ្រៅត្ុំបនផ់ង ជ្ែើមបាីននាែល់ការជ្រគបជ់្រគង និងជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយ
បាននូវហានភយ័នានាដែលអាចជ្ក្ើត្មានជ្ ើងជាយថ្លជ្ហតុ្។  

ដផែក្តាមស្វា នភារជាក្ដ់សតងថ្នែុំណាក្ក់ាលជ្នោះ ភារជ្ជាគជយ័ថ្នក្មមវធិីក្ុំដណទ្ជ្រមង់
វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ គឺអាជ្រស័យជ្ៅជ្លើការជ្បតជ្ាចិត្តខាងនជ្យបាយរបស់ជ្រក្សួង ស្វា បន័ 
នានាក្នុងការជ្ផារមុខងារ និងធនាននជ្ៅឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជ្រសបតាមជ្គលការណ៍នានា 
ដែលបានក្ុំណត្ក់្នុងជ្រក្បខណ័ឌ យុទ្ធស្វស្រសតសតីរីវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ ចាបជ់្រៀបចុំអងគការ 
និងក្មមវធិីជាត្។ិ ទ្នាឹមនឹងជ្នោះ រែាបាលនីមយួៗថ្នថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិក្ជ៏្រត្ូវជ្របឹងដជ្របងរជ្រងឹងសមត្ា
ភារ ការទ្ទ្ួលខុសជ្រត្ូវក្នុងការអនុវត្តមុខងារដែលបានជ្ផារឱយជ្របក្បជ្ដ្ឋយត្មាែ ភារ ជ្របសិទ្ធភារ 
និងភារជ្ជឿទុ្ក្ចិត្តបាន ជ្ែើមបទី្ទ្ួលបានការគុំជ្រទ្រីជ្របជារលរែា និងជ្ែើមបជីុំរុញជ្លើក្ទ្ឹក្ចិត្ត 
ែល់ជ្រក្សួង ស្វា បន័នានាក្នុងការជ្ផារមុខងារ និងធនាននឱយបានកានដ់ត្ជ្ជ្រចើនដលមជ្ទ្ៀត្។ 

ឯកឧត្េត បោកជំទាវ អស់បោក បោកក្សី ! 
ជ្ ែ្ៀត្ក្នុងឱកាសជ្នោះ ខុ្ុំសូមរ ុំលឹក្ជ្ ើងវញិអុំរីមូលជ្ហតុ្សុំខានច់ុំនួន៣ដែលរាជរដ្ឋា ភិ

បាលសជ្ជ្រមចចិត្តជ្ធាើវមិជឈការគឺ៖ 
ទ្មីយួ៖ ការរជ្រងងឹ នងិរជ្រងកី្លទ្ធជិ្របជាធបិជ្ត្យយ ជ្សរ ី រហុបក្ស៖ ការជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្ជ្ជ្រជើស

ជ្រ ើសជ្រក្ុមជ្របឹក្ាឃុុំ សងាា ត្ត់ាមជ្គលការណ៍លទ្ធិជ្របជាធិបជ្ត្យយ ជ្សរ ី រហុក្សជាជ្លើក្ែុំបូង
កាលឆ្ន ុំ២០០២ និងការជ្ធាើវមិជឈការជ្ៅថ្លន ក្ឃុ់ុំ សងាា ត្គ់ឺមនិជ្រត្ឹមដត្ជាការសជ្ជ្រមចចិត្តក្នុងការ
ដក្ទ្ជ្រមងក់ារជ្រគបជ់្រគងរែាបាលប៉ាុជ្ណាណ ោះជ្ទ្ ប៉ាុដនតការជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្ជ្នោះជាការជ្បតជ្ាចិត្តចខាងនជ្យបាយ 
ែមុ៏ត្មាុំរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្នុងការរជ្រងឹង រជ្រងីក្លទ្ធិជ្របជាធិបជ្ត្យយ ជ្សរ ី រហុបក្ស ទាុំងជ្ៅ
ថ្លន ក្ជ់ាត្ិ និងថ្លន ក្មូ់លដ្ឋា ន ជ្ែើមបរីជ្រងងឹសនតិភារ ជ្សារភារនជ្យបាយសជ្រមាបជ់ាកាោនុវត្តភារ 
ក្នុងការក្ស្វងជាត្ិជ្ ើងវញិ បនាា បរ់ីការអនុវត្ត ជ្របក្បជ្ដ្ឋយជ្ជាគជយ័នូវនជ្យបាយឈនោះ-ឈនោះ 
ដែលបាននាុំមក្នូវសនតភិារ ការឯក្ភារជាត្ ិនងិការឯក្ភារទ្ឹក្ែីយ៉ា ងជ្រញជ្លញ។ សមទិ្ធផល 
នជ្យបាយដែលសជ្ជ្រមចបានជ្ៅថ្លន ក្ឃុ់ុំ សងាា ត្ប់ានកាែ យជាបទ្រិជ្ស្វធនស៍ជ្រមាបក់្មពុជាជ្យើង
ក្នុងការជ្រៀបចុំជ្របរន័ធជ្បាោះជ្ឆ្ន ត្ជ្ដ្ឋយផ្ទា ល់ និងមនិផ្ទា ល់ជ្ែើមបបីជ្ងាើត្ជ្ ើងនូវជ្រក្ុមជ្របឹក្ា ដែលជាប ់
ជ្ឆ្ន ត្តាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយជ្ៅជ្រគបថ់្លន ក្ ់ រែាបាលជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។ ជ្រក្ុមជ្របឹក្ាទាុំងជ្នោះគឺ
ជាត្ួអងគែស៏ុំខានក់្នុងការអនុវត្តជ្របរន័ធការងារតាមដបបដផនជ្របជាធិបជ្ត្យយ និងវមិជឈការ ជ្ែើមបី
រជ្រងឹងសិទ្ធិអុំណាចរបស់សហគមនមូ៍លដ្ឋា ន និងការចូលរមួរបស់ជ្របជារលរែាជាមយួជ្រក្ុមជ្របឹក្ា 
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របស់ខែួនក្នុងការជ្រគបជ់្រគង ចាត្ដ់ចង មូលដ្ឋា ននីមយួៗ ដែលក្នុងនយ័ជ្នោះ ជ្របជារលរែាបានកាែ យ
ជាត្ួអងគែស៏ុំខាន ់ និងសក្មមក្នុងសហគមន ៍ និងមានសមត្ាភារក្នុងការបជ្ងាើនគណជ្នយយភារ
របស់អាជ្ាធរមូលដ្ឋា ន។ ជាងជ្នោះជ្ៅជ្ទ្ៀត្ ជ្របជារលរែាកានដ់ត្មានសមត្ាភារជ្រគបជ់្រគងជ្លើការ 
រស់ជ្ៅរបស់ខែួន និងមានឥទ្ធិរលជ្លើការជ្ធាើជ្សចក្តីសជ្ជ្រមចចិត្តនានាដែលប៉ាោះ ល់ែល់ជីវភារ
រស់ជ្ៅរបស់ខែួន តាមរយៈការចូលរមួក្ុំណត្អ់ុំរីត្ជ្រមូវការ និងការជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការទាុំង
ជ្នាោះ។ រាជរដ្ឋា ភបិាលបានផតល់គុណត្ថ្មែជ្ៅជ្លើជ្របរន័ធែម៏ានសកាត នុរលជ្នោះ។ អាជ្រស័យជ្ហតុ្
ជ្នោះ ជ្ទាោះបីជាសភារការនជ្យបាយជ្ៅក្មពុជារយៈជ្រលចុងជ្ជ្រកាយមានការវវិឌ្ឍ បត្ដ់បន ដជ្រប
ជ្របួល ប៉ាុដនតរាជរដ្ឋា ភបិាលជ្ៅដត្ត្មាល់ការជ្បតជ្ាចិត្តរបស់ខែួនក្នុងការរជ្រងឹងជ្របរ័នធអភិបាលក្ិចច
តាមដបបជ្របជាធិបជ្ត្យយ និងវមិជឈការជ្ៅថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិឱយកានដ់ត្សក្មម និងមានជ្របសិទ្ធភារ
ដលមជ្ទ្ៀត្ ជ្ែើមបជី្ ែ្ើយត្បត្ជ្រមូវរបស់ជ្របជារលរែា។ 

ទ្រីរី៖ ការជ្លើក្ក្មពស់ជ្របសិទ្ធភារថ្នការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ នងិការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ចិច 
មូលដ្ឋា ន៖ ការជ្ធាើវមិជឈការនឹងផតល់លទ្ធភារឱយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិដែលជ្ៅជ្ក្ៀក្ជិត្ជ្របជា
រលរែាផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងក្ិចចអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចចមូលដ្ឋា នជ្របក្បជ្ដ្ឋយគុណភារ និង
ជ្របសិទ្ធភារ ជ្ររមទាុំងជ្ ែ្ើយត្បទានជ់្រលជ្វោជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការ និងសុំណូមររចាុំបាចន់ានា
របស់ជ្របជារលរែាជ្ៅមូលដ្ឋា ន។ 

ទ្បី៖ី ការជ្ក្ៀរគរធនានន៖ ការជ្ធាើវមិជឈការនឹងបជ្ងាើននូវជ្របភរធនានននានាក្នុងសហគមន ៍
ែូចជាការជ្របមូលផតុ ុំនូវគុំនិត្ផតួចជ្ផតើមែស៏មបូរណ៍ដបបរបស់មូលដ្ឋា ន ការជ្ក្ៀរគរក្មាែ ុំងរលក្មម
របស់សហគមន ៍ការចូលរមួ និងការផតល់មូលនិធិ។ ធនានននានាជ្រត្ូវបានវភិាជនក៍ានដ់ត្ជ្របជ្សើរ 
ជ្រសបតាមល័ក្ខខណ័ឌ ជាក្ដ់សតងរបស់មូលដ្ឋា ន ជ្ហើយជាលទ្ធផលនឹងបជ្ងាើនជ្របសិទ្ធភារ និងគុណ
ត្ថ្មែលវកិាក្នុងការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន។  

ដផែក្ជ្លើសមទិ្ធផលធុំៗដែលសជ្ជ្រមចបាននាជ្រលក្នែងមក្ជ្នោះ បានបងាា ញឱយជ្ឃើញថ្ល 
ការក្ុំណត្នូ់វចក្ខុវស័ិយែច៏ាស់ោស់ និងការខិត្ខុំជ្របឹងដជ្របងអនុវត្តជ្របក្បជ្ដ្ឋយ្នាៈែជ៏្មាោះមុត្ 
របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលចុំជ្ ោះក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ គឺជាការសជ្ជ្រមចចិត្តមយួែ ៏
ជ្រត្ឹមជ្រត្ូវបុំផុត្ក្នុងរយៈជ្រលជិត្២ទ្សវត្សរក៍្នែងមក្ជ្នោះ ក្នុងការជ្ធាើឱយជ្របជ្សើរជ្ ើងជាលុំដ្ឋបនូ់វ
ការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ ការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចចមូលដ្ឋា ន និងការចូលរមួកាត្ប់នាយភារជ្រក្ីជ្រក្
ជ្របក្បជ្ដ្ឋយសមធម។៌  

ទ្នាឹមនឹងសមទិ្ធផលធុំៗែូចបានគូសបញ្ហជ ក្ខ់ាងជ្លើ ជ្យើងក្ជ៏្ៅមានបញ្ហា ជ្របឈមមយួ
ចុំនួនដែលជ្រត្ូវរមួគន រិនិត្យ និងជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយ មានជាអាទ្ិ៍៖ 
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ទ្មីយួ ៖ ការរុុំទានជ់្រសុោះជ្រសួលមូលគុំនតិ្គន អុំរកីារអនុវត្តជ្គលនជ្យបាយវមិជឈការ ជា 
រិជ្សសក្នុងជ្រក្បខណ័ឌ ថ្នការសា័យភារ និងការទ្ទ្ួលខុសជ្រត្ូវក្នុងការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និង
ការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចចមូលដ្ឋា នរបស់រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិ។ ការអនុវត្តក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ
ត្ជ្រមូវឱយមានការតាុំងចិត្តខាងនជ្យបាយរយៈជ្រលដវង និងមានការចូលរមួរីជ្រក្សួង ស្វា បន័ថ្ន
រាជរដ្ឋា ភបិាលទាុំងមូល ក្ប៏៉ាុដនតក្នុងការអនុវត្តជាក្ដ់សតងក្នែងមក្ ជ្រក្សួង ស្វា បន័មយួចុំនួនជ្ៅ
មានភារស្វា ក្ជ់្សាើរ រាដរក្ អល់ដអក្ក្នុងការអនុវត្តជ្គលនជ្យបាយវមិជឈការ។ ជ្ររមជាមយួគន
ជ្នោះ ជ្ទាោះបជី្រក្សួង ស្វា បន័មយួចុំនួនបនតការតាុំងចិត្តខាងនជ្យបាយក្នុងការអនុវត្តជ្គលនជ្យ
បាយជ្នោះក្ជ៏្ដ្ឋយ ក្ជ៏្លបឿន និងដបបដផនថ្នការអនុវត្តក្ិចចការជ្នោះមានភារខុសៗគន ផងដែរ។ 
អាជ្រស័យជ្ហតុ្ជ្នោះ សជ្រមាបរ់យៈជ្រលបនតជ្ទ្ៀត្ ចាុំបាចជ់្រត្ូវមានការសជ្រមបសជ្រមួលជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយ
ក្នុងក្ជ្រមតិ្នជ្យបាយជ្ែើមបដីសាងរក្ការឯក្ភារគន ជ្ ើងវញិ សុំជ្ៅបនតអនុវត្តការជ្បតជ្ាចិត្តខាង
នជ្យបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលក្នុងែុំជ្ណើ រការក្ុំដណ
ទ្ជ្រមងដ់ែលក្ុំរុងឈានែល់ែុំណាក្ក់ាលកានដ់ត្សីុជជ្ជ្រៅ និងស្វុំញុុំជ្នោះ។  
 ទ្រីរី ៖ ការអនុវត្តជ្គលនជ្យបាយ ក្មមវធិ ី នងិលិខតិ្បទ្ដ្ឋា ននានាជ្ៅរុុំទានប់ានជ្ផ្ទត ត្
ជ្ៅជ្លើមូលដ្ឋា នឱយបានសីុជជ្ជ្រៅ ជាក្ដ់សតង ការអនុវត្តក្មមវធិីជាត្ិែុំណាក្ក់ាលទ្ី១ និងែុំណាក្់
កាលទ្២ីក្នែងមក្ រុុំទានប់ានជ្ផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដ្ឋក្ឱ់យបានសីុជជ្ជ្រៅក្នុងការដជ្របកាែ យជ្គល
នជ្យបាយ ក្មមវធិី និងលិខិត្បទ្ដ្ឋា ននានាឱយជ្ៅជាការអនុវត្តជាក្ដ់សតងរបស់រែាបាលថ្លន ក្់
ជ្ជ្រកាមជាត្ិ ជ្ែើមបជី្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការជាក្ដ់សតង និងជាអាទ្ិភាររបស់មូលដ្ឋា នជ្ៅជ្ ើយ 
រិជ្សស ការជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការរបស់ស្រសតី កុ្មារ ជនជ្រក្ីជ្រក្ ជនរិការ ជនជាត្ិជ្ែើមភាគត្ិច 
និងជ្រក្ុមជនងាយរងជ្ជ្រគោះជ្ផសងៗជ្ទ្ៀត្។ ជ្ែើមបជី្ដ្ឋោះជ្រស្វយបញ្ហា ជ្របឈមជ្នោះ ចាុំបាចជ់្រត្ូវជ្រៀបចុំ 
ជាក្មមវធិី និងគជ្ជ្រមាងនានាជ្ដ្ឋយជ្ផ្ទត ត្ជ្ៅជ្លើការជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយបញ្ហា ជាក្ោ់ក្ ់ ឬការជុំរុញឱយ
មានការផ្ទែ ស់បតូរឥរយិបលតាមដបបដផនែច៏ាស់ោស់ និងជ្រគបជ់្រជុងជ្ជ្រជាយ ក្នុងការជ្ ែ្ើយត្ប
ត្ជ្រមូវការជាអាទ្ិភារបុំផុត្របស់មូលដ្ឋា នជ្របក្បជ្ដ្ឋយបរយិបន័ន។ 

ទ្បី ី៖ ការចូលរមួរបស់សងគមសីុវលិ នងិវស័ិយឯក្ជន៖  ក្នែងមក្ ការចូលរមួរបស់សងគម 
សីុវលិ និងវស័ិយឯក្ជនមានវឌ្ឍនភារជាជ្ជ្រចើន តាមរយៈការចូលរមួក្នុងក្ិចចែុំជ្ណើ រការជ្រៀបចុំ
តាក្់ដត្ងជ្គលនជ្យបាយ ការក្ស្វងដផនការ ការអនុវត្តគជ្ជ្រមាងនានារបស់រែាបាលថ្លន ក្់
ជ្ជ្រកាមជាត្ិ ការអភវិឌ្ឍសមត្ាភារ និងជារិជ្សសការអនុវត្តការងារគណជ្នយយភារសងគម។ 
ក្ប៏៉ាុដនតការចូលរមួទាុំងជ្នោះជ្ៅរុុំទានជ់្រញជ្លញ និងមាននិរនតរភារជ្ៅជ្ ើយ។ អាជ្រស័យជ្ហតុ្
ជ្នោះ  ចាុំបាចជ់្រត្ូវបនតជ្លើក្ក្មពស់ភារជាថ្ែគូរវាងរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិជាមយួសងគមសីុវលិ និង
វស័ិយឯក្ជននានាក្នុងការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចចមូលដ្ឋា ន ជ្ររមទាុំងរមួ
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ចុំដណក្ជ្លើក្ក្មពស់អភបិាលក្ិចចលែ ការអភវិឌ្ឍសមត្ាភារ និងជ្លើក្ក្មពស់បរយិបន័ន និង
សមធមស៌ងគមជ្ៅរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិបដនាមជ្ទ្ៀត្។ 

ជ្ជ្រៅរីជ្នោះ ជ្យើងក្ជ៏្ៅជួបជ្របទ្ោះបញ្ហា ជ្របឈមជាជ្ជ្រចើនជ្ទ្ៀត្ ជ្ដ្ឋយស្វរដត្ក្ុំដណទ្ជ្រមង់
ជ្នោះបានឈានចូលក្នុងែុំណាក្ក់ាលជ្ផារមុខងារ និងធនានន ជាែុំជ្ណើ រការែស៏មុគស្វម ញ និងស្វុំ
ញុុំ ជ្ដ្ឋយស្វរែុំជ្ណើ រការជ្នោះមានផលប៉ាោះ ល់ែល់រចនាសមពន័ធ ជ្របរន័ធ សិទ្ធិអុំណាចថ្នជ្រក្សួង 
ស្វា បន័នានា។ ជ្ររមជាមយួគន ជ្នោះ បញ្ហា ជ្របឈមដែលជ្រត្ូវការជ្រលជ្វោ និងការជ្បតជ្ាចិត្តែ៏
ជ្មាោះមុត្ គឺការជ្ធាើឱយមានការផ្ទែ ស់បតូរនូវផនត្គ់ុំនិត្ និងរជ្បៀបរបបបុំជ្រញការងាររបស់មស្រនតីជ្ៅ
តាមដបបបទ្លមីថ្នក្ុំដណទ្ជ្រមង។់  

ជ្ទាោះបីយ៉ា ងណាក្ជ៏្ដ្ឋយ ក្ជ៏្យើងទាុំងអស់គន ជ្រត្ូវយល់ថ្ល ការជ្ធាើវមិជឈការ គឺជាមាគ៌ ឬ
ជាជជ្ជ្រមើសែស៏មជ្រសប និងមានជ្របសិទ្ធភារបុំផុត្ថ្នជ្របរន័ធជ្រគបជ់្រគងក្ិចចការស្វានរណៈ ដែល
ជ្របជ្ទ្សជាជ្ជ្រចើនជ្លើសក្លជ្ោក្ក្ុំរុងជ្របកានយ់ក្។  
 ជ្ហតុ្ជ្នោះ ជ្បើជ្ទាោះជាមានបញ្ហា ជ្របឈមែូចបានជ្រៀបរាបខ់ាងជ្លើក្ជ៏្ដ្ឋយ ក្ជ៏្យើងមាន
កាោនុវត្តភារ ជាជ្ជ្រចើនសជ្រមាបភ់ារជ្ជាគជយ័ថ្នការអនុវត្តក្មមវធិីជាត្ិក្នុងែុំណាក្ក់ាលទ្៣ី 
ដែលក្នុងឱកាសជ្នោះ ខុ្ុំសូមគូសបញ្ហជ ក្អ់ុំរីកាោនុវត្តភារសុំខាន់ៗ ជាអាទ្ិ៍៖ 
 ទ្មីយួ៖ រចនាសមពន័ធ ជ្របរន័ធ និងនីត្ិវធិីបុំជ្រញការងារ ជ្ររមទាុំងសមត្ាភាររបស់រែាបាល
ថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ជិ្រត្ូវបានជ្រៀបចុំរចួរាល់ និងជ្រត្ូវបានរជ្រងឹងជាបនតបនាា ប ់ជ្ហើយរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាម
ជាត្ិក្ជ៏្រត្ូវបានផតល់សិទ្ធិអុំណាចជាបជ្ណតើ រៗក្នុងការជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយបញ្ហា  និងត្ជ្រមូវការអភវិឌ្ឍជ្ៅ
តាមមូលដ្ឋា ន ដែលជាមូលដ្ឋា នែស៏ុំខានជ់្ែើមបដីជ្របកាែ យសិទ្ធិអុំណាចទាុំងជ្នោះឱយជ្ៅជាលទ្ធផល
ជាក្ដ់សតងក្នុងការផតល់ជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នកានដ់ត្ទូ្លុំទូ្ោយជ្របក្បជ្ដ្ឋយ 
ភារជ្ជឿជាក្ដ់លមជ្ទ្ៀត្។ 
 ទ្រីរី ៖តាមរយៈការអនុវត្តក្មមវធិីជាត្ិក្នុងែុំណាក្ក់ាលទ្ី១ និងែុំណាក្ក់ាលទ្ី២ក្នែងមក្ 
ភាគី ក្រ់ន័ធនានាមានការយល់ែឹងកានដ់ត្ចាស់អុំរីចក្ខុវស័ិយថ្នក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ ដែល
តាមរយៈជ្នោះ ជ្យើងនឹងរជ្រងឹងដលមជ្ទ្ៀត្នូវការជ្បតជ្ាចិត្តរមួគន ក្នុងការរុោះ រជមនោះជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយបញ្ហា  
ជ្របឈមនានា ជ្ែើមបជីុំរុញែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមងឱ់យជ្បាោះជុំហានជ្ៅមុខកានដ់ត្រងឹមាុំដលមជ្ទ្ៀត្។  
 ទ្បី ី ៖ ក្មមវធិីក្ុំដណទ្ជ្រមងទ់ាុំង៣ រមួមាន ក្ុំដណទ្ជ្រមងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
ក្ុំដណទ្ជ្រមងរ់ែាបាលស្វានរណៈ និងក្ុំដណទ្ជ្រមងក់ារជ្រគបជ់្រគងហិរ ញ្ វត្ាុស្វានរណៈ ជ្ររមទាុំង
ក្ុំដណទ្ជ្រមងត់ាមវស័ិយនានាបាន និងក្ុំរុងសហការគន កានដ់ត្ជិត្សនិទ្ធ និងជ្ធាើសុខែុមនីយក្មម
នូវដផនការសក្មមភារថ្នក្មមវធិីក្ុំដណទ្ជ្រមងទ់ាុំងជ្នោះ។ 
 ទ្បីនួ ៖ ជ្របរន័ធរត័្ម៌ានសងគម ជ្របរន័ធបជ្ចចក្វទិ្ារត័្ម៌ាននានាដែលជ្ធាើឱយមានការជ្ក្ើន
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ជ្ ើងនូវការជ្របាជ្រស័យទាក្ទ់្ងគន របស់ស្វានរណជន គឺជាកាោនុវត្តភារែធ៏ុំជ្ធងមយួ ក្នុងការ
ផតល់រត័្ម៌ានជ្ផសងៗតាមជ្រគបរូ់បភារ ជ្ែើមបជីុំរុញឱយមានការចូលរមួរបស់ជ្របជារលរែាក្នុងក្ិចច
ែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមងក់ានដ់ត្ទូ្លុំទូ្ោយដលមជ្ទ្ៀត្។  

អាជ្រស័យជ្ហតុ្ជ្នោះ ក្នុងនាមរាជរដ្ឋា ភបិាល និងក្នុងនាម គ.ជ.អ.ប ខុ្ុំសូមជុំរុញជ្លើក្ទ្ឹក្
ចិត្តជ្រក្សួង ស្វា បន័ និងអនក្ ក្រ់ន័ធទាុំងអស់ជ្រត្ូវជ្ជ្របើជ្របាស់កាោនុវត្តភារទាុំងជ្នោះរមួគន ជ្ដ្ឋោះ
ជ្រស្វយបញ្ហា ជ្របឈមនានា ជ្ែើមបបីជ្ងាើនត្ួនាទ្រីបស់រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិក្នុងការផតល់ជ្សវា
ស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចចមូលដ្ឋា ន និងបនតអនុវត្តក្មមវធិី និងគជ្ជ្រមាងនានា ជ្ែើមបី
បងាា ញឱយជ្ឃើញរីផលជ្របជ្យជនជ៍ាក្ដ់សតងជូនជ្របជារលរែា។  

ឯកឧត្េត បោកជំទាវ បោក បោកក្សី ! 
ដផែក្ជ្លើសមទិ្ធផលដែលបានក្ស្វង បញ្ហា ជ្របឈមដែលានែ បជ់ួបជ្របទ្ោះ ជ្មជ្រៀន និងបទ្

រិជ្ស្វធនដ៍ែលជ្របមូលបាននាជ្រលក្នែងមក្ ជ្យើងអាចនឹងរិនិត្យដក្លមែនូវចក្ខុវស័ិយ និងជ្គល 
ជ្ៅនានាថ្នក្មមវធិីជាត្ិរយៈជ្រល១០ឆ្ន ុំឱយបានចាស់ោស់ជាងមុន ជារិជ្សស ក្រ់ន័ធនឹងការ
ដបងដចក្ឱយបានចាស់ោស់អុំរីជ្របជ្ភទ្ថ្នរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិនីមយួៗជ្ៅតាមជ្របជ្ភទ្ដែល 
មានចរតិ្លក្ខណៈ និងមានត្ួនាទ្ីជារែាបាលក្ជ្រមតិ្ត្ុំបន ់ និងរែាបាលថ្លន ក្មូ់លដ្ឋា ន ជ្ររមទាុំង
ជ្របរន័ធរែាបាលសជ្រមាបជ់្រគបជ់្រគងទ្ីជ្រក្ុង ទ្ីជ្របជុុំជន និងជនបទ្។ ការដបងដចក្តាមចរតិ្លក្ខណៈ
ដបបជ្នោះនឹងជ្ធាើឱយមានភារងាយជ្រសួលក្នុងការដបងដចក្ជ្ ើងវញិនូវត្ួនាទ្ ី និងការទ្ទ្ួលខុសជ្រត្ូវ
រវាងរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិទាុំងជ្នាោះឱយកានដ់ត្មានភារចាស់ោស់ ក្ែូ៏ចជាមានភារងាយ
ជ្រសួលក្នុងការជ្ផារមុខងារ និងធនាននជ្រសបតាមចរតិ្លក្ខណៈថ្នរែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ិទាុំងជ្នាោះ 
ផងដែរ។ 

ដផែក្ជ្លើទ្សសនវស័ិយជ្នោះ ជ្យើងជ្ៅដត្បនតជ្ផ្ទត ត្ការយក្ចិត្តទុ្ក្ដ្ឋក្ជ់្ៅជ្លើការអភវិឌ្ឍ
រែាបាលថ្លន ក្ជ់្ជ្រកាមជាត្ ិជ្ដ្ឋយជ្ផ្ទត ត្ជាសុំខានជ់្ៅជ្លើការអភវិឌ្ឍរែាបាលជ្រក្ុង ជ្រសុក្ឱយកាែ យជ្ៅ
ជារែាបាលមូលដ្ឋា នយ៉ា ងរិត្ជ្របាក្ែ ដែលជាស្វា បន័ជ្របជាធិបជ្ត្យយ ជាស្វា បន័ត្ុំណាងជ្របជា
រលរែា ជាស្វា បន័មានសា័យភារ មានគុំនិត្ផតួចជ្ផតើមក្នុងការផតល់ជ្សវា និងការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចច
មូលដ្ឋា ន ជ្ែើមបរីមួគន ជាមយួរែាបាលឃុុំ សងាា ត្ក់្នុងការជ្ ែ្ើយត្បជ្ៅនឹងត្ជ្រមូវការជាក្ដ់សតងរបស់
ជ្របជារលរែាជ្របក្បជ្ដ្ឋយជ្របសិទ្ធភារ ត្មាែ ភារ និងគណជ្នយយភារ។  

ក្នុងនយ័ជ្នោះ ជ្យើងនឹងបនតជុំរុញការអភវិឌ្ឍស្វា បន័ថ្នរែាបាលជ្រក្ុង ជ្រសុក្ ជ្ដ្ឋយជ្ផ្ទត ត្ជ្លើ
ការជ្ផារមុខងារតាមវស័ិយអាទ្ិភារនានា បនតរជ្រងឹងជ្របរន័ធអភបិាលក្ិចច ដក្លមែ វធិីស្វស្រសតអភវិឌ្ឍ
សមត្ាភារ និងដក្សជ្រមួលជ្ ើងវញិនូវរចនាសមពន័ធរបស់រែាបាលជ្នោះជារែាបាលឯក្ភារ ជ្ែើមបី
ាននាែល់ការជ្រគបជ់្រគង ការចាត្ដ់ចង និងការអនុវត្តមុខងារផតល់ជ្សវាតាមវស័ិយនានាជូនជ្របជា
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រលរែាឱយកានដ់ត្មានជ្របសិទ្ធភារ ត្មាែ ភារ និងគណជ្នយយភារបដនាមជ្ទ្ៀត្។   
អាជ្រស័យជ្ហតុ្ជ្នោះ ការជ្រៀបចុំជ្ ើងនូវសននិសីទ្ជាត្ិនាជ្រលជ្នោះ គឺជាឱកាសែល៏ែបុំផុត្

សជ្រមាប់្ ែុោះបញ្ហច ុំងអុំរីវឌ្ឍនភារនានាដែលជ្យើងខតិ្ខុំរមួគន សជ្ជ្រមចបាន នងិជ្មជ្រៀនបទ្រិជ្ស្វធន ៍
នានាដែលជ្យើងបានជួបជ្របទ្ោះ និងបានចងជ្រក្ងសជ្រមាបជ់្ធាើជាមូលដ្ឋា នថ្នការរជ្រងឹង  រជ្រងីក្ និង 
ដក្លមែការអនុវត្តនាជ្រលអនាគត្ ជ្ររមទាុំងការជ្លើក្ជ្ ើងអុំរីបញ្ហា ជ្របឈមនានាដែលជ្យើង
ជ្រត្ូវរមួគន រិនិត្យ និងជ្ដ្ឋោះជ្រស្វយ។ ែូជ្ចនោះ ខុ្ុំសងឃមឹថ្ល អងគសននិសីទ្ជាត្ិរបស់ជ្យើងនឹងជ្ជ្របើ
ជ្របាស់ជ្រលជ្វោែម៏ានត្ថ្មែក្នុងរយៈរីរថ្លៃជ្នោះ ជ្ែើមបដីចក្រ ុំដលក្ជ្មជ្រៀន បទ្រិជ្ស្វធន ៍ និងចូល
រមួរិភាក្ា និងដសាងរក្ែុំជ្ណាោះជ្រស្វយជ្លើបញ្ហា ជ្របឈមនានាឱយបានសក្មម និងផុលផុស 
ជ្ែើមបឈីានជ្ៅសជ្ជ្រមចបាននូវជ្គលបុំណងថ្នសននិសីទ្ជាត្ិរបស់ជ្យើង។  

ដផែក្ជ្លើរបាយការណ៍ បទ្អនតរាគមន ៍ និងលទ្ធផលថ្នការជដជក្រិភាក្ាគន ក្នុងអងគ 
សននិសីទ្ជាត្ិជ្នោះ ជ្យើងនឹងជ្ធាើជ្សចក្តីរាយការណ៍ និងជ្គររជ្សនើសុុំអនុស្វសនែ៍ឹក្នាុំែខ៏ពងខ់ពស់រី 
សមរតចអគគរហាមសនាបតីមតមជា ហ ៊ុន្ ណសន្ នាយករដ្ឋរន្តន្តី ក្នុងរិធីបិទ្សននិសីទ្ 
ជាត្ិនារជ្សៀលថ្លៃដសែក្។ 

មុននឹងប ច្ ប ់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋា ភបិាលក្មពុជា  ក្នុងនាម គ.ជ.អ.ប  និងក្នុងនាមខែួនខុ្ុំផ្ទា ល់ 
ខុ្ុំសូមអុំ វនាវែល់ឯក្ឧត្តម ជ្ោក្ជុំទាវ អស់ជ្ោក្ ជ្ោក្ជ្រសីទាុំងអស់បនតចូលរមួ និងគុំជ្រទ្
ែល់ក្ិចចែុំជ្ណើ រការក្ុំដណទ្ជ្រមង់ែ៏មានស្វរៈសុំខាន់ជ្នោះ ជ្ែើមបាីននាែល់ការសជ្ជ្រមចបាននូវ
ជ្គលបុំណងរមួរបស់ជ្យើង គឺការរជ្រងឹងគុណភារជ្សវាស្វានរណៈ និងការអភវិឌ្ឍជ្សែាក្ិចច
មូលដ្ឋា ន ជ្ែើមបជី្លើក្ក្មពស់ជីវភាររបស់ជ្របជារលរែា និងចូលរួមចុំដណក្កាត្់បនាយភារ
ជ្រក្ីជ្រក្ជ្របក្បជ្ដ្ឋយជ្របសិទ្ធភារ និងសមធម។៌ 

ជាទ្ីប ច្ បជ់្នោះ ខុ្ុំសូមជូនររែល់អងគសននិសីទ្ជាត្ិរបស់ជ្យើងបានែុំជ្ណើ រការជ្ៅជ្របក្ប
ជ្ដ្ឋយលទ្ធផលជាដផែផ្ទា  និងសូមជ្របសិទ្ធិររជូនឯក្ឧត្តម ជ្ោក្ជុំទាវ អស់ជ្ោក្ ជ្ោក្ជ្រសី
ទាុំងអស់ទ្ទ្ួលបាននូវរុទ្ធររទាុំងបនួជ្របការគឺ អាយុ វណណ ៈ សុខៈ រលៈកុ្ុំបីឃ្លែ ងឃ្លែ ត្ជ្ ើយ 
និងសូមជ្របកាសជ្បើក្សននិសីទ្ជាត្ិចាបរ់ីជ្រលជ្នោះត្ជ្ៅ។  

សូមអរគុណ។ 

 


