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សនុ្ទរកថា 
សម្ដេចក្កឡាម្ោដ ស ម្េង ឧបនាយករដ្ឋដន្តន្រី រដ្ឋដន្តន្រកី្កសងួដោផ្ទទ ន្ិង

ជាក្បធាន្ គ.ជ.អ.ប 

កនងុពិធីទសពវទាយសរពីីការដាក់ឱ្យអន្ុវត្រអន្ុក្កឹត្យ 
 សរពីីដុេងារ ន្ិងរចនាសដព័ន្ធរដ្ឋបាលក្កុង ក្សុក េណ្ឌ  ន្ិងអន្ុក្កឹត្យសរពីីការ

ក្បគលដ់ុេងារក្គប់ក្គង ន្ិងទរលម់្សវាសខុាភិបាលម្ៅឱ្យរដ្ឋបាលរាជធាន្ីម្េត្រ 

សាលប្រជ ុំប្រសួងមហាផ្ទៃ, ផ្ងៃអង្គា រ ៦ រោច ខែមគិសិរ ឆ្ន ុំរ រ ឯរស័រ ព ទ្ធសរោជ ២៥៦៣    
ប្រូវនឹងផ្ងៃទី្១៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩  
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 ឯកឧត្េដ ម្ោកជំទាវសមាជិក សមាជិកាក្ពឹទ្ធសភា ន្ិងរដ្ឋសភា 
 ឯកឧត្េដ ម្ោកជំទាវម្ទ្សរដ្ឋដន្តន្រី រដ្ឋដន្តន្រី រដ្ឋម្លខាធិការ អន្ុរដ្ឋម្លខាធិការ 
 ឯកឧត្រដ ម្ោកជំទាវត្ំណាងឧត្រដក្កុដក្បឹកាពិម្ក្រោះ ន្ិងទរលម់្ោបល ់
 ឯកឧត្េដម្ោកជំទាវក្បធាន្ក្កុដក្បឹកា ន្ិងអភិបាលរាជធាន្ី ម្េត្រ 
 ម្ោក ម្ោកក្សកី្បធាន្ដន្ទីរ ក្បធាន្ក្កុដក្បឹកា អភិបាលក្កុង ក្សុក េណ្ឌ  
 ម្ោក ម្ោកក្សតី្ណំាងផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍ សងគដសុវីិល ន្ិងវិសយ័ឯកជន្ 
 អសម់្ោក ម្ោកក្សជីាសមាជិក សមាជិកាផ្ន្អងគពិធីជាទ្ីម្ដក្ត្ី ! 

ជារឋម រន ងនាមោជរដ្ឋា ភបិាល រន ងនាម គ.ជ.អ.រ និងរន ងនាមែលួនែ្ ុំផ្ទៃ ល់ ែ្ ុំសូមខងលង
អុំណរគ ណយ៉ា ងប្ជាលរប្ៅចុំរ ោះឯរឧរដម រោរជុំទាវ អស់រោរ រោរប្សី និងរភ្ៀវរិរតិ
យសទាុំងអស់ខែលបានអរ ជ្ ើញចូលរមួរន ង “ពធិ្ទីសពវទាយសតីពកីារដ្ឋរឱ់្យអន វរតអន ប្ររឹយសតីពី
ម ែង្គរ នងិរចនាសមពន័ធរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  នងិអន ប្ររឹយសតីពកីារប្រគល់ម ែង្គរប្គរប់្គង 
នងិទតល់រសវាស ខាភបិាលរៅឱ្យរែាបាលោជធាន ី រែរត” ែម៏ានសារៈសុំខានន់ាផ្ងៃរនោះ។ ែ្ ុំយល់
ថា រនោះជាប្ពឹរតិការណ៍ជាប្រវរតិសាស្តសតផ្នការខរទ្ប្មងប់្រពន័ធប្គរប់្គងរែាបាលសាធារណៈរៅ
ថាន ររ់ប្កាមជារិ តាមរោលនរយបាយវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ សុំរៅធានាែល់ការរទៃរ
សិទ្ធិ រទៃរអុំណាច រទៃរម ែង្គរ និងធ្នធានឱ្យរៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិខែលរៅររៀរជិរប្រជា
ពលរែារន ងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវរលើការប្គរប់្គង ការចារខ់ចង និងការរប្រើប្បាស់សិទ្ធ ិអុំណាច និង
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ធ្នធានទាុំងរនាោះសប្មារក់ារទតល់រសវា និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន រ ល្ើយរររៅនឹងរប្មូវការររស់
ប្រជាពលរែាប្ររររដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព រមាល ភាព គណរនយយភាព ររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។ 

ការររៀរចុំ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតនូវអន ប្រឹរយសតីពីម ែង្គរ និងរចនាសមពន័ធរែាបាលប្រុង ប្សុរ 
ែណឌ  និងអន ប្រឹរយសតីពីការប្រគល់ម ែង្គរប្គរប់្គង និងទតល់រសវាស ខាភបិាលរៅឱ្យរែាបាល
ោជធានី រែរតទាុំងរនោះ គឺជាសមទិ្ធទលជាប្រវរតិសាស្តសតងមីមយួររស់ោជរដ្ឋា ភបិាលខែលររើររចញ
ពីរិចចសហការរវាងរមមវធិ្ីរុំខណទ្ប្មងស់នូលទាុំង៣រមួមាន រុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការនិងវសិហមជឈការ 
រុំខណទ្ប្មងក់ាររែាបាលសាធារណៈ និងរុំខណទ្ប្មងក់ារប្គរប់្គងហិរ ញ្ វរថ សាធារណៈ ប្ពម
ទាុំងការោុំប្ទ្ និងការចូលរមួយ៉ា ងសរមមររស់ឯរឧរតម រោរជុំទាវ អស់រោរ រោរប្សីខែល
ជាថាន រែ់ឹរនាុំ និងជាមស្តនតីជុំនាញផ្នប្រសួង សាថ រន័តាមវស័ិយនានាទាុំងរៅថាន រជ់ារិ និងថាន រ់
រប្កាមជារិ ផ្ែគូអភវិឌ្ឍន ៍ អងាការសងាមស ីវលិ និងខទនរឯរជន។ រ ល្ៀររន ងឱ្កាសរនោះ ែ្ ុំសូម
វាយរផ្មលែពស់ និងសូមសខមតងនូវការរការសររសើររដ្ឋយរសាម ោះចុំរ ោះឯរឧរតម រោរជុំទាវ 
អស់រោរ រោរប្សីទាុំងអស់ខែលបានទតល់រិចចសហការ ការោុំប្ទ្ និងការចូលរមួប្រររ 
រដ្ឋយសាម ររីទ្ទ្ួលែ សប្រូវែពស់ រន ងការជុំរ ញការអន វរតរមមវធិ្ីរុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការ និងវសិហ
មជឈការឱ្យមានការវវិឌ្ឍរៅម ែ ប្សរតាមរោលនរយបាយ និងរររៀរវារៈផ្នការអភវិឌ្ឍជារិ។
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី! 

រ ល្ៀររន ងឱ្កាសផ្នការជួរជ ុំោន នាផ្ងៃរនោះ ែ្ ុំសូមគូសរញ្ជជ រជ់ាងមីថា ោជរដ្ឋា ភបិាលរមព ជា
បានរមកល់នូវ្នៃៈនរយបាយែរ៏មាោះម ររលើការអន វរតរោលនរយបាយវមិជឈការ នងិវសិហមជឈ 
ការ ឬរៅថា រុំខណទ្ប្មងក់ារអភវិឌ្ឍតាមខររប្រជាធ្រិររយយរៅថាន ររ់ប្កាមជារ ិ សប្មាររ់យៈ
រពលខវង។ រន ងប្ររែណ័ឌ ផ្នការរលើររមពស់អភបិាលរិចច ោជរដ្ឋា ភបិាលបានចារទ់្ ររុំខណ
ទ្ប្មងវ់មិជឈការនិងវសិហមជឈការ គឺជារុំខណទ្ប្មងស់នូលមយួរន ងចុំរណាមរុំខណទ្ប្មងស់នូល៣
រទសងរទ្ៀរ រមួមាន រុំខណទ្ប្មងរ់ែាបាលសាធារណៈ រុំខណទ្ប្មងក់ារប្គរប់្គងហិរ្ ញ វរថ សាធារណៈ 
និងរុំខណទ្ប្មងច់ារ ់ និងប្រពន័ធយ រតិធ្ម ៌ ខែលជារុំខណទ្ប្មងស់នូលផ្នយ ទ្ធសាស្តសតចរ រកាណ
តាមែុំណារក់ាលនីមយួៗររស់ោជរដ្ឋា ភបិាល។ 

ខទែរតាមរទ្ពិរសាធ្នរ៍ន ងរណាត ប្ររទ្សជារប្ចើនទាុំងរៅរន ងរុំរន ់ និងរលើពិភពរោរ 
រុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការប្រូវបានឱ្យរផ្មលថា ជាមរធ្ោបាយែម៏ានប្រសិទ្ធភាពសប្មារក់ារប្គរប់្គង 
ការចារខ់ចង និងការរប្រើប្បាស់ធ្នធានសាធារណៈរន ងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន និងទតល់រសវាជូន
ប្រជាពលរែាប្ររររដ្ឋយការរ ល្ើយររ រមាល ភាព គណរនយយភាព ររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។ 
រទាោះយ៉ា ងរនោះរតី ការររៀរចុំ និងការអន វរតរុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការរៅតាមប្ររទ្សនីមយួៗមាន
លរខណៈរទសងៗោន  គឺអាប្ស័យរៅតាមសាថ នភាពភូមសិាស្តសត ប្រជាសាស្តសត នរយបាយ រសែារិចច 
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សងាមរិចច វរបធ្ម ៌និងប្រផ្ពណីផ្នប្ររទ្សនីមយួៗ។ 
រន ងរររិទ្ប្ររទ្សរមព ជា ការររៀរចុំ និងការអន វរតរោលនរយបាយវមិជឈការ និងវសិហ

មជឈការ គឺរែើមបធីានាែល់ការសរប្មចបាននូវរោលរុំណងសុំខាន់ៗ ចុំនួន៣ រមួមាន៖ 
ទ្មីយួ៖ រែើមបពីប្ងងឹ នងិពប្ងរីលទ្ធបិ្រជាធ្រិររយយ រសរ ីពហ ររស ប្សរតាមសាម ររផី្នរែា

ធ្មមន ញ្ ររស់ប្ពោះោជាណាចប្ររមព ជា។ ការរបាោះរឆ្ន ររប្ជើសររ ើសប្រុមប្រឹរាឃ ុំ សង្គក រស់ប្មារ់
អាណរតិទ្១ីឆ្ន ុំ២០០២ ការរបាោះរឆ្ន រររងកើរប្រុមប្រឹរាោជធានី រែរត ប្រុង ប្សុរ ែណឌ សប្មារ់
អាណរតិទ្១ីឆ្ន ុំ២០០៩ និងសប្មារអ់ាណរតជិារនតរនាៃ ររ់ហូរមរែល់រពលរនោះ គឺជាការពប្ងឹង 
និងពប្ងីរនូវភាពជារុំណាងសាធារណៈ និងការចូលរមួររស់ប្រជាពលរែាតាមខររប្រជាធ្ិរររ
យយ ខែលប្រការរនោះបានចូលរមួចុំខណរយ៉ា ងសុំខានរ់ន ងការខងររាសនតិភាព រសថរ ភាពនរយ
បាយ រែើមបទីតល់នូវកាោន វរតភាពសប្មារ់ការរួមោន រសាងប្ររទ្សជារិ ខទែររលើរររិទ្ នងិ
សាថ នភាពជារខ់សតងររស់រមព ជា។ ប្រុមប្រឹរារែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ គឺជារួអងាែស៏ុំខានរ់ន ង
ការែឹរនាុំ ប្គរប់្គងរែាបាលមូលដ្ឋា នតាមរោលការណ៍អភបិាលរិចចតាមខររប្រជាធ្ិរ ររយយ 
ខែលធានាែល់ការពប្ងឹងនូវសិទ្ធិអុំណាចររស់សហគមន ៍និងការចូលរមួររស់ប្រជាពល រែារន ង
ខែនសមរថរិចចររស់ែលួនរៅតាមមូលដ្ឋា ននីមយួៗ។  

ទ្ពីរី៖ រែើមបរីលើររមពស់គ ណភាព នងិប្រសិទ្ធភាពផ្នការទតល់រសវាសាធារណៈ នងិការ
អភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន។ ការរធ្វើវមិជឈការ គឺរែើមបរីទៃរសិទ្ធិអុំណាច ម ែង្គរ និងធ្នធានរៅឱ្យរែាបាល
ថាន ររ់ប្កាមជារិទ្ទ្ួលែ សប្រូវរលើការប្គរប់្គង ការចារខ់ចងសប្មារក់ារទតល់រសវាសាធារណៈ 
និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន។ ប្រការរនោះបានរធ្វើឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិខែលរៅររៀរជិរប្រជា
ពលរែាមានលទ្ធភាព មានភាពមាច ស់ការ និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវចាស់ោស់រន ងការទតល់រសវា
សាធារណៈ និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នរែើមបរី ល្ើយរររៅនឹងរប្មូវការ និងរដ្ឋោះប្សាយនូវរញ្ជា
ប្រឈមជារខ់សតងនានាររស់ប្រជាពលរែារៅតាមមូលដ្ឋា ននីមយួៗ ឱ្យបានទានរ់ពលរវោប្រររ 
រដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព រមាល ភាព គណរនយយភាព ររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។ 

ទ្រី៖ី រែើមបរីរងកើនធ្នធាន និងការចូលរមួររស់សហគមន ៍និងប្រជាពលរែាសប្មារក់ារ
អភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន។ ការរធ្វើវមិជឈការតាមខររប្រជាធ្ិរររយយនឹងជុំរ ញឱ្យមានការប្បាប្ស័យទារទ់្ង 
កានខ់រមានភាពរស់ររវ ើររវាងរែាបាលមូលដ្ឋា នជាមយួសហគមន ៍ និងប្រជាពលរែាតាមមូលដ្ឋា ន 
នីមយួៗ។ ប្រការរនោះ រងកលរខណៈង្គយប្សួលែល់សហគមន ៍និងប្រជាពលរែាចូលរមួរន ងរិចច
ែុំរណើ រការរធ្វើរសចរតីសរប្មចររស់រែាបាលមូលដ្ឋា ន រែូ៏ចជារងកលទ្ធភាពឱ្យរែាបាលមូលដ្ឋា ន
រន ងការររងកើននូវប្រភពធ្នធានតាមមូលដ្ឋា ន ការប្រមូលទត ុំនូវគុំនិរទតួចរទតើមែស៏មបូរណ៍ខរររៅ
តាមមូលដ្ឋា ន ការររៀរគរការចូលរមួររស់ប្រជាពលរែារៅតាមសហគមន ៍ជាមរិរយរល់ និង
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ការទតល់ធ្នធាននានាសប្មារក់ារអភវិឌ្ឍរៅតាមមូលដ្ឋា ននីមយួៗ។  
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី! 
ជាការពិរណាស់ រមព ជាបានអន វរតប្រពន័ធប្គរប់្គងរែាបាលសាធារណៈតាមខររមជឈការ 

ជាយូរឆ្ន ុំមររហើយ អាប្ស័យរហរ រនោះ ការរធ្វើរុំខណទ្ប្មង់វមិជឈការប្សររពលជាមួយោន ទាុំង 
វមិជឈការខទនរនរយបាយទង វមិជឈការខទនររែាបាលទង និងវមិជឈការហិរ ញ្ វរថ ទង គឺពិរជាមាន
ភាពសាុំញ ុំ សម គសាម ញ និងររសើររុំទ រ។ នារពលរនលងមរ រទាោះរីមានការដ្ឋររ់ចញនូវប្ររែណ័ឌ  
យ ទ្ធសាស្តសតវមិជឈការ និងវសិហមជឈការ និងចាររ់រៀរចុំអងាការរែើមបទីតល់នូវយ ទ្ធសាស្តសត និង
រោលការណ៍ជាគនលឹោះនានាររ៏ដ្ឋយ រោ៏ជរដ្ឋា ភបិាលចាុំបាចប់្រូវររៀរចុំ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតនូវ “រមមវធិ្ ី
ជារិសប្មារក់ារអភវិឌ្ឍតាមខររប្រជាធ្ិរររយយ” រយៈរពល១០ឆ្ន ុំ (២០១០-២០២០)រែើមបី
ទតល់ខទនទ្ីរង្គា ញទលូ វសប្មារ់ការអន វរតចារ់ររៀរចុំអងាការជាជុំហានៗ សុំរៅធានាែល់ការ
ឯរភាពប្សុោះប្សួលោន  និងមានការចូលរមួពីប្គរភ់ាគី រព់ន័ធ ប្ពមទាុំងរែើមបរីលើររមពស់ការ
ទ្ទ្ួលែ សប្រូវ និងភាពមាច ស់ការររស់ោជរដ្ឋា ភបិាល។ រមមវធិ្ីជារិរយៈរពល១០ឆ្ន ុំបានរផ្ទត រ
រៅរលើសមាសធារ សុំខាន់ៗ ចុំនួន៥ ជាអាទ្ិ៍ ១).ការររៀរចុំសាថ រន័រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ២). 
ការររៀរចុំប្រពន័ធប្គរប់្គង និងអភវិឌ្ឍធ្នធានមន សសសប្មាររ់ែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ៣). ការ
រទៃរម ែង្គរ និងធ្នធានរៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ៤). ការរធ្វើវមិជឈការហិរ ញ្ វរថ  និង៥). ការ
ររៀរចុំសាថ រន័ោុំប្ទ្រុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ 

គិររហូរមរែល់រពលរនោះ រយើងបានរមួសហការោន ររៀរចុំ និងអន វរតរមមវធិ្ីជារិរនោះ
អស់រយៈរពល០៩ឆ្ន ុំរហើយ។ កាលពីសបាត ហ៍ម ន គ.ជ.អ.រ. រប៏ានររៀរចុំសិកាខ សាោថាន រ់
ជារិមយួរែើមបរីរៀរចុំខទនការសរមមភាព និងងវកិាប្រចាុំឆ្ន ុំ២០២០ររស់ គ.ជ.អ.រ. ខែលជា
ខទនការសរមមភាពប្រចាុំឆ្ន ុំច ងរប្កាយផ្នការអន វរតរមមវធិ្ីជារិរយៈរពល១០ឆ្ន ុំ។ ជាទូ្រៅ ការ
អន វរតរមមវធិ្ីជារិអស់រយៈរពល០៩ឆ្ន ុំរនលងមររនោះ រទាោះរីជាមានភាពយឺរយ៉ា វែលោះៗ ររ៏យើង
បានែិរែុំសហការោន  សប្មរសប្មួល និងព ោះ រប្គរឧ់រសគារន ងការអន វរត និងជុំរ ញឱ្យរិចច
ែុំរណើ រការរុំខណទ្ប្មងែ់ស៏ាុំញ ុំរនោះ ឱ្យមានការវវិរតរៅម ែប្សរតាមរររិទ្ជារខ់សតងផ្នសាថ ន
ភាពនរយបាយ រសែារិចច និងសងាមរិចចររស់រយើង ប្ពមទាុំងសរប្មចបានសមទិ្ធទលធ្ុំៗគួរឱ្យ
ររស់មាា ល់ រូមមានជាអាទ្ិ៍៖  

ទ្១ី. រព់ន័ធនងឹការររៀរចុំសាថ រន័រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារ ិ
រចនាសមពន័ធប្គរប់្គងររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិទូ្ទាុំងប្ររទ្សប្រូវបានខរសប្មួល និង

ដ្ឋរឱ់្យែុំរណើ រការរដ្ឋយរលូន ប្សរតាមរោលការណ៍អភបិាលរិចចតាមខររប្រជាធ្ិរររយយ។ 
នីរិវធីិ្អន វរតការង្គរររស់រែាបាលថាន រ់រប្កាមជារិ ខែលធានាែល់ការរលើររមពស់ការចូលរួម
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ររស់ប្រជាពលរែាប្រូវបានររងកើរ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរត ជាអាទ្ិ៍ នីរិវធិ្ីររៀរចុំរិចចប្រជ ុំ និងរវទ្ិកា
ពិរប្ោោះរយរល់សាធារណៈររស់ប្រុមប្រឹរា នីរិវធិ្ីរធ្វើរសចរតីសរប្មចចិរតររស់ប្រុមប្រឹរា និង
នីរិវធិ្ីប្គរប់្គងរិចចការរែាបាល។ល។ ប្រពន័ធប្គរប់្គងនានាររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិរប៏្រូវ
បានដ្ឋរឱ់្យអន វរត និងខរលមែជាររណតើ រៗទងខែរ ខែលរន ងរនាោះរមួមាន ប្រពន័ធរសាងខទនការ 
ប្រពន័ធរទៃរមូលនិធ្ិនិងប្គរប់្គងហិរ ញ្ វរថ  ប្រពន័ធប្គរប់្គងនិងអភវិឌ្ឍធ្នធានមន សស ប្រពន័ធ
ទ្ុំនារទ់្ុំនងអនតររែាបាល ប្រពន័ធប្រួរពិនិរយនីរោន រូលភាព ប្រពន័ធោុំប្ទ្ររចចររទ្ស និងប្រពន័ធ
សប្មុោះសប្មួលវវិាទ្រៅមូលដ្ឋា នជារែើម។ រោលការណ៍សប្មារក់ាររលើររមពស់សមភាពរយនឌ្រ័ 
ររយិរន័ន សមធ្មស៌ងាម និងយ ទ្ធសាស្តសតររងកើនចុំនួនស្តសតីរន ងម ែរុំខណងប្គរប់្គងរប៏ានរស្តញ្ជជ រ 
រៅរន ងប្រពន័ធប្គរប់្គងនានាររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ។ ខទនការយ ទ្ធសាស្តសតសតីពីការង្គរ
គណរនយយភាពសងាម រប៏ានអន វរតរន ងភាពជាផ្ែគូយ៉ា ងជិរសនិទ្ធជាមយួអងាការសងាមស ីវលិ 
រែើមបទីតល់នូវពរ័ម៌ានសុំខាន់ៗ  រព់ន័ធនឹងការរប្រើប្បាស់ងវកិាឃ ុំ សង្គក រ ់ និងអងាភាពជុំនាញ
នានារៅតាមមូលដ្ឋា ន ប្ពមទាុំងរែើមបរីងកលរខណៈង្គយប្សួលជូនប្រជាពលរែារន ងការចូលរមួ
តាមដ្ឋន ប្រួរពិនិរយ និងទតល់រយរល់ខរលមែរលើការអន វរតការង្គរររស់ប្រុមប្រឹរាឃ ុំ សង្គក រ ់
និងការទតល់រសវាររស់អងាភាពទតល់រសវារមមរៅមូលដ្ឋា នមយួចុំនួនែូចជាសាោរឋមសិរា 
និងមណឌ លស ែភាពទងខែរ។  

រប្ៅពីរនោះ សមទិ្ធទលែស៏ុំខាន ់ និងមានលរខណៈជាប្រវរតិសាស្តសត រព់ន័ធនឹងការររៀរចុំ
សាថ រន័រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ គឺការខរសប្មួលរចនាសមពន័ធររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  តាម
រយៈការដ្ឋររ់ចញនូវអន ប្រឹរយចុំនួន៣ ខែលរយើងរុំព ងទសពវទាយ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតនារពល
រនោះ។ រទាោះរីរចនាសមព័នធររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  ប្រូវបានររៀរចុំរ ើងវញិនាឆ្ន ុំ
២០១០មតងរចួរហើយររ៏ដ្ឋយ រខ៏ទែរតាមការវវិឌ្ឍខទនរនរយបាយ និងការររីចរប្មើនយ៉ា ងឆ្រ់
រហ័សខទនររសែារិចច និងសងាមរិចច នគរូរនីយរមម និងប្រពន័ធររចចរវទិ្ោពរ័ម៌ាន ជាពិរសសការ
ររើនរ ើងយ៉ា ងគុំហ រនូវរប្មូវការរសវាសងាម និងរសវាទ្ីប្រជ ុំជនបានទាមទារឱ្យរយើងប្រូវរធ្វើ
ការពិនិរយ និងខរសប្មួលរ ើងវញិនូវរចនាសមពន័ធ និងប្រពន័ធទតល់រសវាររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាម
ជារិ ជាពិរសសរៅថាន រប់្រុង ប្សុរ ែណឌ  ខែលជាថាន ររ់ែាបាលមយួមានវសិាលភាពភូមសិាស្តសត 
និងប្រជាសាស្តសតសមលមមរន ងការរុំរពញរួនាទ្ីទតល់រសវាជាមូលដ្ឋា នមយួចុំនួនរដ្ឋយផ្ទៃ ល់ជូន
ប្រជាពលរែា។ រិចចការរនោះរយើងបានរមួោន ររៀរចុំជាររណតើ រៗតាុំងពីឆ្ន ុំ២០១៦មរ តាមរយៈការ
រួមោន សិរាប្សាវប្ជាវរលើប្ររែណ័ឌ គរិយ រត និងសាថ នភាពផ្នការអន វរតជារ់ខសតង ប្ពមទាុំង
រមររៀន និងរទ្ពិរសាធ្នរ៍ន ងរណាត ប្ររទ្សនានា ទាុំងរន ងរុំរន ់ និងពភិពរោរ។ ជាការពិរ
ណាស់ រយើងបានចុំណាយរពលរវោជារប្ចើនរន ងការសហការោន ពិនិរយ ពិភារា ពិរប្ោោះ
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រយរល់រប្ចើនរលើររប្ចើនសារ ទាុំងរន ងរប្មរិមស្តនតីររចចររទ្ស និងថាន រែ់ឹរនាុំប្រសួង សាថ រន័ 
និងអនរ រព់ន័ធនានារន ងរិចចែុំរណើ រការផ្នការររៀរចុំរសចរតីប្ ងអន ប្រឹរយសតីពីម ែង្គរ និងរចនា
សមពន័ធរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ ទាុំងរនោះ។ អាប្ស័យរហរ រនោះ រយើងចាុំបាចប់្រូវរនតសហការោន
អន វរតឱ្យបានរជាគជយ័តាមសាម ររីផ្នអន ប្រឹរយទាុំងរនោះ។ រុំណាងរលខាធ្ិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.រ. 
នឹងរធ្វើរទ្រង្គា ញជូនអងាពិធ្ីអុំពីែលឹមសារលមែរិផ្នអន ប្រឹរយទាុំងរនោះ និងរិចចការជាអាទ្ិភាពនានា 
ខែលប្រូវររៀរចុំ និងអន វរតរែើមបធីានាឱ្យរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ អាចចាររ់ទតើមែុំរណើ រការតាម
រចនាសមពន័ធងមីរនោះចារព់ីរែើមឆ្ន ុំ២០២០រនោះររៅ។ 

ទ្២ី. រព់ន័ធនងឹការប្គរប់្គង នងិអភវិឌ្ឍធ្នធានមន សសរៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារ ិ
លិែិររទ្ដ្ឋា នគរិយ រតសុំខាន់ៗ  រព់ន័ធនឹងការររៀរចុំររងកើរប្រពន័ធប្គរប់្គងរ គាលិរ និង 

អភវិឌ្ឍធ្នធានមន សសរៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវបានររៀរចុំ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរត រមួមាន៖     
អន ប្រឹរយរធ្វើប្ររិភូរមមអុំណាចរៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិរន ងការប្គរប់្គងរ គាលិរររប្មើការ
ង្គររៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ រោលនរយបាយសតីពីការប្គរប់្គង និងការអភវិឌ្ឍធ្នធាន
មន សសរៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ប្ពោះោជប្រឹរយសតីពីលរខនតិរៈរដ្ឋយខ រសប្មាររ់ គាលិររែាបាល
ថាន ររ់ប្កាមជារិ និងរសចរតីខណនាុំសតីពីរោលការណ៍ និងនីរិវធិ្ីផ្នការប្គរប់្គងរ គាលិររែាបាល
ថាន ររ់ប្កាមជារិ។  

នារែើមឆ្ន ុំ២០១៩រនោះ រ គាលិរប្ររែណ័ឌ ប្រសួងមហាផ្ទៃចុំនួនប្រមាណ៦.២០០នារ ់
ខែលររប្មើការង្គររៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ និងរ គាលិរប្រសួងសងាមរិចច អរីរយ ទ្ធជន និង
យ វនីរិសមបទាខែលររប្មើការង្គររៅតាមមណឌ លរ មាររុំប្ ោជធានី រែរត រប៏្រូវបានរទៃររៅ
សថិររប្កាមការប្គរប់្គងរដ្ឋយផ្ទៃ ល់ររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិនីមយួៗរចួរហើយ។ រលើសពី
រនោះ តាមរយៈអន ប្រឹរយទាុំង៤ខែលប្រកាសទសពវទាយ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតនាផ្ងៃរនោះ ររ៏ប្មូវឱ្យ
មានការរទៃរនូវរ គាលិរពីប្រសួង សាថ រន័នានាចុំនួនោរសិ់រ នន់ារឱ់្យរៅសថិររប្កាមការប្គរ់
ប្គងររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិនារែើមឆ្ន ុំ២០២០រនោះទងខែរ។  

រប្ៅពីរនោះ ការអភវិឌ្ឍសមរថភាពែល់រ គាលិររែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិអុំពីប្ររែណ័ឌ ចារ ់
និងប្ររែ័ណឌ អន វរតតាមប្រព័នធ និងនីរិវធិ្ីអន វរតការង្គរងមីរ៏ប្រូវបានទតល់ជាប្រចាុំ តាមរយៈ
វគារណត ោះរណាត លែលីៗ សិកាខ សាោ និងការហវឹរហារក់ារង្គរជារខ់សតងទងខែរ។ ទ្នៃឹមោន រនោះ 
សាោជារិរែាបាលមូលដ្ឋា នខែលជាយនតការអចិផ្ស្តនតយស៍ប្មារក់ារទតល់រសវាអភវិឌ្ឍសមរថភាព 
រ គាលិររែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិរប៏្រូវបានររងកើរ និងែុំរណើ រការជាររណតើ រៗទងខែរ។   

ទ្៣ី. រព់ន័ធនងឹការរទៃរម ែង្គររៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារ ិ
លិែិររទ្ដ្ឋា នគរិយ រតសុំខាន់ៗ  រព់ន័ធនឹងរិចចែុំរណើ រការរទៃរម ែង្គរ ប្រូវបានររៀរចុំ 
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និងដ្ឋរឱ់្យអន វរត រមួមានជាអាទ្ិ៍ អន ប្រឹរយសតីពីរិចចែុំរណើ រការទូ្រៅផ្នការរទៃរម ែង្គរ និងធ្ន
ធានរៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ រសចរតីខណនាុំររចចររទ្សសតីពីការររៀរចុំរ ជ្ ីវភិាគម ែង្គរ 
និងរសចរតីខណនាុំសតីពីការពិនិរយរមើលម ែង្គររ ើងវញិ រែើមបរីុំណរម់ ែង្គរសមប្សរ និង
ធ្នធានជារោ់រខ់ែលប្រូវរទៃររៅឱ្យរែាថាន ររ់ប្កាមជារិជារែើម។ រទាោះរីជារិចចែុំរណើ រការរទៃរម ែ
ង្គររៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិមានភាពយឺរយ៉ា វជាងការរ ុំពឹងទ្ រ ររ៏ន ងរយៈរពលរនលងមរ 
មានម ែង្គររន ងវស័ិយជាអាទ្ិភាពមយួចុំនួន រមួមាន ររសិាថ ន និងធ្នធានធ្មមជារិ សងាមរិចច 
អភិវឌ្ឍន៍ជនរទ្ និងម ែង្គរទតល់រសវារែាបាលប្រមាណជាង២០០ប្ររភទ្ រ៏ប្រូវបានរទៃរជា 
ររណតើ រៗ រៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ទាុំងរន ងខររខទនផ្នការប្រគល់ និងការរធ្វើប្ររិភូរមម
សប្មារអ់ន វរតសារលបងទងខែរ។ 

រប្ៅពីរនោះ តាមរយៈអន ប្រឹរយទាុំង៤ខែលប្រកាសទសពវទាយ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតនាផ្ងៃរនោះ 
ររ៏ប្មូវឱ្យរទៃរម ែង្គររន ងវស័ិយចុំនួន១៩ ខែលរន ងរនាោះរមួមានម ែង្គរចុំនួន៥៥ និងម ែង្គររង
ចុំនួន១៦២រៅឱ្យរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  និងម ែង្គរប្គរប់្គង និងទតល់រសវាស ខាភបិាល
ខែលអន វរតរដ្ឋយមនៃីរស ខាភបិាលរៅឱ្យរែាបាលោជធានី រែរតទងខែរ។ 

ទ្៤ី. រព់ន័ធការរធ្វើវមិជឈការហរិ ញ្ វរថ   
ចារស់តីពីរររហិរ ញ្ វរថ  និងប្ទ្ពយសមបរតិររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវបានររៀរចុំ 

និងដ្ឋរឱ់្យរប្រើប្បាស់ រែើមបទីតល់ប្ររែណ័ឌ គរិយ រត និងរោលការណ៍នានាសប្មារក់ារររៀរចុំ
ររងកើរប្រភពធ្នធានហិរ ញ្ វរថ  និងប្រពន័ធប្គរប់្គងហិរ ញ្ វរថ  និងប្ទ្ពយសមបរតិររស់រែាបាលថាន រ់
រប្កាមជារិ។ លិែិររទ្ដ្ឋា នគរិយ រតជារប្ចើន រព់ន័ធនឹងការររងកើរមូលនិធ្ិប្រុង ប្សុរ និង
ប្រពន័ធប្គរប់្គងហិរ ញ្ វរថ ររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ យនតការរទៃរធ្នធានហិរ ញ្ វរថ មានភាជ រ់
ល័រខែណ័ឌ  ប្រភពចុំណូលផ្ទៃ ល់រៅមូលដ្ឋា នររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវបានររៀរចុំ និង
ដ្ឋរឱ់្យអន វរតជារនតរនាៃ រ។់ រន ងប្ររែណ័ឌ ផ្នការរធ្វើវមិជឈការហិរ ញ្ វរថ  រហូរមរែល់រពលរនោះ 
ោជរដ្ឋា ភបិាលបានរទៃរងវកិារែាសរ រចុំនួនប្រមាណជាង២.៩៧៨ោនែ ោល រ រៅឱ្យរែាបាលថាន រ ់
រប្កាមជារិសប្មារប់្គរប់្គង ចារខ់ចង និងរប្រើប្បាស់រប្កាម្នាៃ ន សិទ្ធិររស់ែលួន រែើមបរី ល្ើយររ
រៅនឹងរប្មូវការររស់ប្រជាពលរែារន ងខែនសមរថរិចចររស់ែលួន។   

យនតការរទៃរមូលនិធ្ិមានភាជ រល័់រខែណ័ឌ រៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ រប៏្រូវបានអន វរត
ជាររណតើ រៗ រមួមាន យនតការរទៃរធ្នធានហិរ ញ្ វរថ រៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិសប្មាររ់ប្រើ
ប្បាស់រលើការប្គរ់ប្គង ការចារ់ខចង និងការអន វរតម ែង្គរខែលបានរទៃរ និងយនតការរទៃរ
ធ្នធានមូលនិធ្ិវនិិរយគរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ខែលជាការទតល់ហិរ ញ្ របទានរខនថមរៅឱ្យ
រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិសប្មារអ់ន វរតគរប្មាងវនិិរយគសាធារណៈនានា។ 
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សមទិ្ធទលជាគនលឹោះងមីមយួរទ្ៀរ គឺការររងកើនមូលនិធ្ិឃ ុំ សង្គក ររ់ែើមបរីងកលរខណៈឱ្យប្រុម
ប្រឹរាឃ ុំ សង្គក រក់ានខ់រមានលទ្ធភាពចូលរមួរដ្ឋោះប្សាយនូវរប្មូវការជាអាទ្ិភាពនានាររស់
មូលដ្ឋា ននីមយួៗ។ ខទែររលើអន ប្រឹរយសដីពីការរទៃរធ្នធានរខនថមពីងវកិារែាជូនរែាបាលឃ ុំ សង្គក រ ់
ខែលបានដ្ឋររ់ចញនាខែសីហា ឆ្ន ុំ២០១៩រនលងមរ រៅឆ្ន ុំ២០២០ខាងម ែរនោះ ឃ ុំសង្គក រ់
នីមយួៗនឹងទ្ទ្ួលបានងវកិាសរ រជាមធ្យមចុំនួនប្រមាណ១២២.០០០ែ ោល រ រន ងរនាោះរមួមាន
ងវកិាសប្មារច់ុំណាយរលើខទនរអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា នជាមធ្យមចុំនួនប្រមាណជាង ៧០.០០០ែ ោល រ
ខែលចុំនួនរនោះររើនរ ើងរទ្វែងររើរប្រៀររធ្ៀរនឹងឆ្ន ុំ២០១៩រនោះ។ ងវកិារនោះនឹងររើនរ ើងជា
ររៀងោល់ឆ្ន ុំ ខែលរហូរែល់ឆ្ន ុំ២០២៣ រែាបាលឃ ុំ សង្គក រន់ីមយួៗនឹងទ្ទ្ួលបានងវកិាសរ រជា
មធ្យមចុំនួនជាង១៩៤.០០០ែ ោល រ។ ជាមយួនឹងការររើនរ ើងរនោះនឹងរធ្វើឱ្យឃ ុំ សង្គក រធ់្ុំៗមយួ
ចុំនួននងឹទ្ទ្ួលបានងវកិាចុំនួនប្រមាណ៤៥០.០០០ែ ោល ររៅឆ្ន ុំ២០២៣ ឧទាហរណ៍ សង្គក រ់
របា៉ា យខរ៉ារផ្នប្រុងរបា៉ា យខរ៉ារ និងឃ ុំខប្ររផ្នប្សុរពញខប្ររជារែើម។ 

ខទែររលើគរប្មាងបា៉ា នសាម នសប្មារឆ់្ន ុំ២០២០ខាងម ែរនោះ រែានឹងវភិាជងវកិាចុំនួនប្រមាណ 
ជាង៨០០ោនែ ោល ររៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ។ ចុំនួនរនោះព ុំទានប់ានគិររ ច្ូ លនូវការ
វភិាជពីងវកិារែារៅឱ្យរែាបាលោជធានី រែរត ប្រុង ប្សុរ ែណឌ នីមយួៗរខនថមរទ្ៀរសប្មារអ់ន វរត
ម ែង្គរខែលប្រូវរទៃររៅឱ្យរែាបាលទាុំងរនោះ តាមរយៈអន ប្រឹរយទាុំង៤ ខែលប្រូវបានទសពវទាយ
នាផ្ងៃរនោះរនាោះរទ្។ ងវកិារខនថមរនោះ រុំព ងប្រូវបានររៀរចុំរុំណររ់ដ្ឋយប្រសួងរសែារិចច និង
ហិរ ញ្ វរថ  រែើមបរីទៃរប្រងរ់ៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិនីមយួៗប្គរប់្គង ចារខ់ចង និងរប្រើប្បាស់
ចារព់ីរែើមឆ្ន ុំ២០២០ររៅ។ អាប្ស័យរហរ រនោះ ចុំនួនងវកិាវភិាជពីងវកិារែារៅឱ្យរែាបាលថាន រ់
រប្កាមជារិសប្មារឆ់្ន ុំ២០២០នឹងអាចររើនរ ើងរហូរែល់ជាង១.០០០ោនែ ោល រ។ 

ទ្៥ី. រព់ន័ធនងឹសាថ រន័ោុំប្ទ្រុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការ នងិវសិហមជឈការ 
អន រោមចារស់តីពកីារប្គរប់្គងរែាបាលោជធានី រែរត ប្រុង ប្សុរ ែណឌ  គណៈរមាម ធ្ិ

ការជារិសប្មារក់ារអភវិឌ្ឍតាមខររប្រជាធ្ិរររយយរៅថាន ររ់ប្កាមជារិ ខែលរៅការថ់ា គ.ជ.
អ.រ  បានររងកើររ ើងសប្មារែ់ឹរនាុំ សប្មរសប្មួលែល់ការររៀរចុំ និងអន វរតរមមវធិ្ីរុំខណ
ទ្ប្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ។ រប្កាមប្ររែណ័ឌ ផ្នយនតការរនោះ គ.ជ.អ.រ. រប៏ានររៀរគរ
ការោុំប្ទ្ទាុំងខទនរហិរ ញ្ វរថ  និងខទនរររចចររទ្សពីផ្ែគូអភវិឌ្ឍន ៍ ខទនរឯរជន និងអងាការសងាម
ស ីវលិ រព់ន័ធនានាែល់អន វរតរមមវធិ្ីរុំខណទ្ប្មងរ់នោះ តាមរយៈការរររៀរចុំជាងវកិារ ច្ ររ់មួ
សប្មារោ់ុំប្ទ្ខទនរររចចររទ្ស ឬការររៀរចុំអន វរតគរប្មាងដ្ឋចរ់ដ្ឋយខ រៗរន ងភាពជាផ្ែគូ និង
ការចូលរមួរធ្វើជាផ្ែគូរន ងការអន វរតគរប្មាងនានាររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ។ ខទែររលើការ
សប្មរសប្មួលររស់ គ.ជ.អ.រ. ប្រសួង សាថ រន័ រព់ន័ធ ចុំនួន២១ និងរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ
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ទូ្ទាុំងប្ររទ្សបានចូលរួមចុំខណរយ៉ា ងសរមមរន ងការអន វរតរោលនរយបាយវមិជឈការ និង
វសិហមជឈការ តាមរយៈការររៀរចុំ និងការអន វរតខទនការសរមមភាព និងងវកិាប្រចាុំឆ្ន ុំររស់           
គ.ជ.អ.រ រដ្ឋយបានែិរែុំររងកើនការរប្រើប្បាស់ធ្នធាន និងការពប្ងឹងនូវយនតការែឹរនាុំការង្គរ
រុំខណទ្ប្មងរ់រស់សាថ រន័នីមយួៗ សុំរៅរលើររមពស់ភាពជាមាច ស់ និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវររស់
ប្រសួង សាថ រន័ និងរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិរន ងការអន វរតរមមវធិ្ីរុំខណទ្ប្មងរ់នោះ។  

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី! 
រទាោះរីរយើងសរប្មចបាននូវសមទិ្ធទលជាមូលដ្ឋា នធ្ុំៗជារប្ចើន ែូចបានររៀរោរខ់ាងរលើរត ី

ររ៏ៅរន ងប្ររែណ័ឌ ផ្នរុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ រយើងរៅមានរិចចការជាអាទ្ិភាព 
ជារប្ចើនរទសងរទ្ៀរខែលប្រូវរនតអន វរត។ រន ងសិកាខ សាោជារិនាសបាត ហ៍ម ន រយើងពិនិរយ 
ពិភារា និងរុំណរនូ់វសរមមភាពជាអាទ្ិភាពនានាខែលប្រូវអន វរតរៅរន ងឆ្ន ុំ២០២០ រមួមាន 
សរមមភាព រព់ន័ធនឹងការរលើររមពស់រួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែ សប្រួវររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ 
ែណឌ រន ងការទតល់រសវាសាធារណៈ ប្សរតាមម ែង្គរ និងរចនាសមពន័ធងមី ការធានាប្រសិទ្ធភាពផ្ន
ការរប្រើប្បាស់មូលនិធ្ិឃ ុំ សង្គក រ ់ ការពប្ងឹងរិចចែុំរណើ រការសាោជារិរែាបាលមូលដ្ឋា ន ការ
រលើររមពស់ភាពជាផ្ែគូរវាងរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិជាមយួសហគមនមូ៍លដ្ឋា ន អងាការសងាម
ស ីវលិ និងវស័ិយឯរជននានា។ ទាុំងរនោះ គឺជារិចចការអាទ្ិភាពសប្មារឆ់្ន ុំ២០២០ ខែលជាឆ្ន ុំ
ច ងរប្កាយផ្នរមមវធិ្ីជារិរយៈរពល១០ឆ្ន ុំ។  

រទាោះយ៉ា ងរនោះរតី ែូចែ្ ុំបានគូសរញ្ជជ រព់ីខាងរែើមរចួមររហើយថា ោជរដ្ឋា ភបិាលមាន្នៃៈ 
នរយបាយ និងទ្សសនៈវស័ិយរយៈរពលខវងចុំរ ោះរុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការ។ រទាោះរីរមមវធិ្ីជារិ  
រយៈរពល១០នឹងប្រូវរ ច្ ររ់ៅច ងឆ្ន ុំ២០២០ខាងម ែរនោះររ៏ដ្ឋយ រខ៏ទែរតាមយ ទ្ធសាស្តសតចរ 
រកាណែុំណារក់ាលទ្ី៤ និងខទែររលើរមររៀនរទ្ពិរសាធ្នផ៍្នការអន វរតរនលងមរ ោជរដ្ឋា ភបិាល
នឹងរនតររៀរចុំតារខ់រង និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតនូវរមមវធិ្ីជារិរយៈរពលខវងងមីមយួរទ្ៀរខែលប្រូវចារ់
រទដើមអន វរតពីឆ្ន ុំ២០២១ររៅ។  រព់ន័ធនឹងរិចចការែស៏ុំខានរ់នោះ ែ្ ុំសូមគូសរញ្ជជ រនូ់វរិចចការជា
អាទ្ិភាពមយួចុំនួនខែលប្រូវពិចារណាសប្មារក់ារររៀរចុំរមមវធិ្ីជារិជុំហានរនាៃ រ ់រមួមាន៖ 

ទ្១ី៖ ការរនតររៀរចុំសាថ រន័រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារ៖ិ  រព់ន័ធនឹងរិចចការរនោះ រប្ៅពីការ
ពប្ងឹងរួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ រន ងការទតល់រសវាសាធារណៈ 
ប្សរតាមម ែង្គរ និងរចនាសមពន័ធខែលបានខរសប្មួលងមី រប៏្រូវរនតរធ្វើការសិរារលើជរប្មើស
នានាសប្មារក់ារខរសប្មួលនូវរចនាសមពន័ធប្គរប់្គងរៅថាន រោ់ជធានី រែរត រែើមបខីរងខចរឱ្យ
បានកានខ់រចាស់ោស់នូវម ែង្គរ រួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវរវាងរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ
តាមប្ររភទ្នីមយួៗ ជាអាទ្ិ៍៖ 
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 ថាន ររ់ែរត៖ ជាថាន ររ់ែាបាលខែលមានចររិលរខណៈជារែាបាលថាន ររ់ុំរន ់ រដ្ឋយមាន
ម ែង្គរ រួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវរន ងការ៖ (១) អន វរតម ែង្គរជារុំណាងោជរដ្ឋា  
ភបិាល ប្រសួង សាថ រន័រៅថាន រជ់ារិរន ងការសប្មរសប្មួល និងោុំប្ទ្ែល់រែាបាល
មូលដ្ឋា នរន ងខែនែីររស់ែលួន (២) អន វរតម ែង្គរខែលថាន រជ់ារិបានរធ្វើប្ររិភូរមមឱ្យ 
ជាពិរសស ម ែង្គរខែល រព់ន័ធនឹងសនតិស ែ សណាត រធ់ាន រស់ាធារណៈ ចារ ់
យ រតិធ្មស៌ងាម ឬម ែង្គរ រព់ន័ធនឹងការទតល់រសវាសងាមមយួចុំនួន និង (៣) អន វរត
ម ែង្គរទតល់រសវា និងគរប្មាងវនិិរយគធ្ុំៗមយួចុំនួនខែលទតល់ទលរ៉ាោះ ល់រន ងប្ររ
ែណឌ ផ្នរែរតទាុំងមូល និងខែលមនិអាចោ៉ា ររ់ង ឬអន វរតរដ្ឋយរែាបាលមូលដ្ឋា ន។ 

 ថាន រប់្រុង ប្សុរ នងិថាន រឃ់ ុំ៖ ជាថាន ររ់ែាបាលខែលមានចររិលរខណៈជារែាបាលមូល
ដ្ឋា នសថិររៅររៀរជិរប្រជាពលរែា មានការប្បាប្ស័យទារទ់្ងរដ្ឋយផ្ទៃ ល់ជាមយួ
ប្រជាពលរែា ប្ពមទាុំងមានម ែង្គរ រួនាទ្ី និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវរន ងការទតល់រសវា 
និងការអភវិឌ្ឍមូលដ្ឋា ន រែើមបរី ល្ើយររ និងរដ្ឋោះប្សាយរញ្ជា នានាររស់ប្រជាពលរែា
រដ្ឋយផ្ទៃ ល់រន ងខែនសមរថរិចចររស់ែលួន។ 

 ោជធានភីនុំរពញ៖ ជារែាបាលខែលមានចររិលរខណៈជារែាបាលមូលដ្ឋា នពិរសស
មយួ ខែលរប្មូវឱ្យមានរចនាសមពន័ធ និងប្រពន័ធប្គរប់្គងរដ្ឋយខ រែ សពីប្ររភទ្រែា
បាលមូលដ្ឋា នខាងរលើ។ 

ទ្នៃឹមោន រនោះ រប៏្រូវរនតការសិរារលើជរប្មើសនានារែើមបរីុំណរនូ់វសកាត ន ពលផ្នរែរត ឬ
ប្រុងមយួចុំនួនខែលអាចររៀរចុំឱ្យកាល យរៅជារែាបាលសវយរ័សប្មាររ់ពលអនាគរ។ 

ទ្២ី.ការប្គរប់្គង នងិអភវិឌ្ឍធ្នធានមន សសរៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារ៖ិ ប្រូវរនតពប្ងឹង
ប្រពន័ធប្គរប់្គង និងអភវិឌ្ឍធ្នធានមន សសរៅរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ រែើមបធីានាឱ្យរែាបាល
ថាន ររ់ប្កាមជារិមានសមរថភាពខទនរសាថ រន័កានខ់ររងឹមាុំ មានរ គាលិរប្ររររដ្ឋយសមរថភាព
ជុំនាញ សីលធ្មវ៌ជិាជ ជីវៈ និងនវាន វរតន ៍ រដ្ឋយប្រកានខ់ាជ រនូ់វរោលការណ៍្នៃៈមាច ស់ការ 
មនសិការវជិាជ ជីវៈ ភរតីភាព និងវរបធ្មរ៌សវាសាធារណៈ រុំរពញការង្គររដ្ឋយមានការទ្ទ្ួល
ែ សប្រូវ និងមានគណរនយយភាពចាស់ោស់។  

ទ្៣ី.ការរទៃរម ែង្គររៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារ៖ិ ទ្នៃឹមនឹងការរនតោុំប្ទ្ និងជុំរ ញឱ្យ
ការអន វរតម ែង្គរខែលបានរទៃរឱ្យប្ររររដ្ឋយប្រសិទ្ធភាពែពស់ រប៏្រូវរនតជុំរ ញការរទៃរម ែង្គរឱ្យ
បានកានខ់ររប្ចើនរៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ និងប្រូវសិរារែើមបអីភវិឌ្ឍប្រពន័ធទតល់រសវា
ររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិតាមប្រពន័ធពរ័ម៌ានវទិ្ោ សវ័យប្រវរតិរមម និងការរប្រើប្បាស់ររចចរ
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រទ្សទានស់មយ័ប្ររររដ្ឋយភាពផ្វឆ្ល រ ខែលធានាែល់ការទតល់រសវាកានខ់រមានគ ណភាព 
ប្រសិទ្ធភាព រមាល ភាព គណរនយយភាព  ររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។  

ទ្៤ី.ការរធ្វើវមិជឈការហរិ ញ្ វរថ ៖ រប្ៅពីការពប្ងឹងសមរថភាពររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ
រន ងការប្គរប់្គង ចារខ់ចង និងរប្រើប្បាស់ងវកិាសាធារណៈឱ្យកានខ់រមានប្រសិទ្ធភាព រមាល ភាព 
និងគណរនយយភាព ចាុំបាចប់្រូវរនតការសិរារលើជរប្មើសនានាសប្មារក់ារររងកើរប្រភពចូល
ផ្ទៃ ល់ររស់រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ រែើមបធីានាែល់ការររៀរគរធ្នធានរខនថម និងពប្ងឹងភាព
មាច ស់ការរន ងការរប្រើប្បាស់ធ្នធានប្រររដ្ឋយនិរនតរភាព គណរនយយភាព និងសមធ្មស៌ងាម។ 

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី! 
នារពលរនតិចរទ្ៀររនោះ រុំណាងរលខាធ្ិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.រ. និងរុំណាងប្រសួងស ខា

ភិបាលនឹងរធ្វើរទ្រង្គា ញអុំពីែលឹមសារលមែរិផ្នអន ប្រឹរយសតីពីម ែង្គរ និងរចនាសមពន័ធរែាបាលប្រុង 
ប្សុរ ែណឌ  និងអន ប្រឹរយសតីពីការប្រគល់ម ែង្គរប្គរប់្គង និងទតល់រសវាស ខាភបិាលរៅឱ្យរែា
បាលោជធានី រែរត ប្ពមទាុំងខទនការសរមមភាព និងប្ររែណ័ឌ រពលរវោសប្មារក់ារអន វរតអន 
ប្រឹរយទាុំង៤រនោះ។ រទាោះយ៉ា ងរនោះរតី រ ល្ៀររន ងឱ្កាសរនោះ ែ្ ុំសូមទតល់រោលការណ៍ខណនាុំមយួ
ចុំនួនខែលប្រូវរផ្ទត រការយរចិរតទ្ រដ្ឋរអ់ន វរត រែើមបធីានាឱ្យរចនាសមពន័ធងមីររស់រែាបាលថាន រ់
រប្កាមជារិ និងម ែង្គរនានាខែលប្រូវបានរទៃរឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិអាចអន វរតរៅបានចារ់
ពីរែើមឆ្ន ុំ២០២០ររៅ ប្សរតាមសាម ររីផ្នអន ប្រឹរយទាុំងរនោះ។ 

ទ្ីដួយ៖ អុំពរីរៀរចុំរធ្វើសមាហរណរមមការយិល័យ អងាភាពនានា នងិការរទៃររ គាលិរ
រៅរន ងរចនាសមពន័ធងមផី្នរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  

ខទែរតាមសាម ររីផ្នអន ប្រឹរយទាុំងរនោះ រលខាធ្ិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.រ តាមរយៈប្រុមការង្គរ 
អនតរប្រសួងសប្មាររ់រៀរចុំរទៃររ គាលិរ ប្រូវររៀរចុំរសចរតីខណនាុំសតីពីការរធ្វើសមាហរណរមម និង
ការររៀរចុំរ គាលិររៅរន ងរចនាសមពន័ធងមីផ្នរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  និងប្រូវររៀរចុំរិចចប្រជ ុំទសពវ
ទាយែល់មស្តនតីទ្ទ្ួលរនៃ ររៅថាន រោ់ជធានី រែរត ប្រុង ប្សុរ ែណឌ ។ រិចចការរនោះប្រូវអន វរតជា
រនាៃ នច់ារព់ីរពលរនោះររៅ រែើមបធីានាឱ្យរែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ សាមអីាចចាររ់ទតើមប្រមូល 
និងចងប្រងទ្ិនននយ័រ គាលិរខែលប្រូវរធ្វើសមាហរណរមមចូលរៅតាមការយិល័យ និងអងាភាព
នានាផ្នរចនាសមពន័ធងមីររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  សប្មាររ់ទ្ើមររលខាធ្ិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.រ. 
រែើមបរីទៃៀងផ្ទៃ រ ់និងរធ្វើជាមូលដ្ឋា នរន ងការររៀរចុំរសចរតីប្ ងរសចរតសីរប្មចសតីពីការរធ្វើសមារណ 
រមម និងការររៀរចុំរ គាលិរតាមការយិល័យ និងអងាភាពនានារន ងរចនាសមពន័ធងមីផ្នរែាបាល ប្រុង 
ប្សុរ ែណឌ  សប្មារដ់្ឋរជូ់ន គ.ជ.អ.រ. ពិនិរយ និងសរប្មចរន ងអុំ  ងខែមរោ ឆ្ន ុំ២០២០។ 
ចារព់ីរពលរនោះ រសនើប្រសួង សាថ រន័ និងរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវរនតររារខនលងរធ្វើការង្គរ
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ររស់រ គាលិររៅថាន រប់្រុង ប្សុរ ែណឌ  រដ្ឋយមនិអន ញ្ជញ រឱ្យមានការរទៃរ ឬផ្ទល ស់រតូររខនលងរធ្វើ
ការង្គរររស់រ គាលិរ រែើមបទីតល់ភាពង្គយប្សួលែល់ការរធ្វើសមាហរណរមមរនោះ។ 

ទ្ីពីរ៖ អុំពកីាររទៃរធ្នធានហរិ ញ្ វរថ  ប្ទ្ពយសមបរត ិនងិសិទ្ធ ិការពវរចិច នងិការទ្ទ្លួ
ែ សប្រូវ 

ប្រសួងរសែារិចច និងហិរ ញ្ វរថ  និងរលខាធ្ិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.រ. ប្រូវរនតែិរែុំសប្មរ
សប្មួលជាមយួប្រសួង សាថ រន័ រព់ន័ធនានារន ងការរុំណរអ់ុំពីចុំនួនងវកិាជារោ់រ ់ រមួមាន 
ងវកិាសប្មាររ់នៃ ររ គាលិរ ងវកិាសប្មារប់្ររិររតិការ និងងវកិាសប្មារអ់ន វរតម ែង្គរខែលបាន
រទៃររៅឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ប្ពមទាុំងការររៀរចុំលិែិររទ្ដ្ឋា នររចចររទ្សនានារែើមបរីទៃរ
ធ្នធានទាុំងរនោះឱ្យបានទានរ់ពលរវោរៅឱ្យរែាបាលោជធានី រែរត និងប្រុង ប្សុរ ែណឌ រន ងការ
ចាររ់ទដើមរុំរពញម ែង្គរខែលបានរទៃរឱ្យទាុំងរនាោះចាររ់ែើមឆ្ន ុំ២០២០ររៅ។ ជាមយួោន រនោះ រ៏
ប្រូវពិនិរយ និងខរសប្មួលនូវប្រពន័ធប្គរប់្គងហិរ ញ្ វរថ ររស់រែាបាលោជធានី រែរត ប្រុង ប្សុរ 
ែណឌ ឱ្យរ ល្ើយរររៅនឹងរចនាសមពន័ធប្គរប់្គងងមីផ្នរែាបាលទាុំងរនាោះទងខែរ។ 

រន ងររណីប្ទ្ពយសមបរតិជាអចលនប្ទ្ពយមយួចុំនួន ខែលព ុំអាចមានលទ្ធភាពររៀរចុំរទៃរ
ទានរ់ពលរវោ ប្រសួង សាថ រន័នានាប្រូវអន ញ្ជញ រឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិរប្រើប្បាស់នូវប្ទ្ពយ
សមបរតិទាុំងរនាោះជាររណាដ ោះអាសនន និងប្រូវរនតររៀរចុំរទៃរប្ទ្ពយសមបរតិឱ្យបានម នែុំណាច់្ មាស 
ទ្ី១ ឆ្ន ុំ២០២០ខាងម ែរនោះ។ 

គ.ជ.អ.រ. នឹងដ្ឋររ់ចញនូវរសចរតីខណនាុំសតីពីការររៀរចុំរទៃរសិទ្ធិ ការពវរិចច និងការ
ទ្ទ្ួលែ សប្រូវពីការយិល័យជុំនាញរៅឱ្យសថិររប្កាមការប្គរប់្គងររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  
ប្សរតាមរចនាសមពន័ធងមី ែូចមានរុំណររ់ន ងអន ប្រឹរយ។ រែាបាលោជធានី រែរតប្រូវទតល់ការោុំប្ទ្
និងជួយ សប្មរសប្មួលែល់ការររៀរចុំជារខ់សតងចុំរ ោះរិចចការទាុំងរនោះ។ 

ទ្ីប៖ី អុំពកីារររៀរចុំលិែរិរទ្ដ្ឋា ន នងិឯរសារខណនាុំររចចររទ្សនានា 
រែើមបធីានាឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិអាចែុំរណើ រការតាមរចនាសមពន័ធងមី និងចាររ់ទតើម

ទ្ទ្ួលែ សប្រូវរលើការទតល់រសវាតាមម ែង្គរនានា ខែលបានរទៃរឱ្យចារព់ីរែើមឆ្ន ុំ២០២០ររៅ 
រប្មូវឱ្យមានការររៀរចុំនូវរសចរតីខណនាុំររចចររទ្សសតីពីរោលការណ៍ ខរររទ្ នីរិវធិ្ ីនិងសតងដ់្ឋ 
ទតល់រសវាតាមវស័ិយនានាខែលបានរទៃរឱ្យទាុំងរនាោះ។ រន ងររណីខែលម ែង្គរណាមយួព ុំទាន់
មានការរុំណរអ់ុំពីនីរិវធិ្ី និងសតងដ់្ឋសប្មារក់ារទតល់រសវារទ្រនាោះ រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវ
ែិរែុំទតួចរទតើមគុំនិររន ងការទតល់រសវារនាោះប្ររររដ្ឋយសាម ររីទ្ទ្ួលែ សប្រូវែពស់។ ចុំរ ោះរែាបាល 
ោជធានីភនុំរពញររ៏ប្មូវឱ្យរធ្វើប្ររិភូរមមម ែង្គរនានារៅឱ្យរែាបាលែណឌ ទងខែរ។ រដ្ឋយខ រ 
ចុំរ ោះការប្រគល់ម ែង្គររន ងវស័ិយស ខាភបិាល ររ៏ប្មូវឱ្យររៀរចុំនូវប្រកាសអនតរប្រសួងសតីពីការ
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ររៀរចុំ និងការប្រប្ពឹរតរៅផ្នមនៃីរស ខាភបិាលផ្នរែាបាលោជធានី រែរតទងខែរ។ 
រន ងនយ័រនោះ ប្រសួងសាម ីរព់ន័ធនីមយួៗប្រូវរសួោនរ់រៀរចុំរសចរតីខណនាុំររចចររទ្ស

ទាុំងរនោះឱ្យបានទានរ់ពលរវោ។ អគានាយរដ្ឋា នរែាបាលប្រសួងមហាផ្ទៃប្រូវសហការជាមយួ
ប្រសួងស ខាភបិាល រែើមបរីរៀរចុំប្រកាសអនតរប្រសួងសដីពីការររៀរចុំ នងិប្រប្ពឹរតរៅផ្នមនៃីរស ខា
ភបិាលររស់រែាបាលោជធានី រែរត និងររៀរចុំការខណនាុំអុំពីរមមវធិ្ី និងរររៀរររៀរចុំការប្រកាស
ដ្ឋរឱ់្យអន វរតនូវរចនាសមពន័ធរនោះរៅតាមោជធានី និងរែរតនីមយួៗឱ្យបានយ៉ា ងយូរនាច ងឆ្ន ុំ
២០១៩។ ជាមយួោន រនោះ អគានាយរដ្ឋា នរែាបាលប្រសួងមហាផ្ទៃរប៏្រូវសប្មរសប្មួល និងទតល់
ការោុំប្ទ្ខទនរររចចររទ្សែល់រែាបាលោជធានីភនុំរពញរន ងការររៀរចុំែីកា រែើមបរីធ្វើប្ររិភូរមមម ែ
ង្គរខែលបានរុំណររ់ន ងអន ប្រឹរយរៅឱ្យរែាបាលែណឌ រន ងច ងឆ្ន ុំ២០១៩រនោះទងខែរ។  

ទ្ីបួន្៖ អុំពកីាររណដ ោះរណាដ ល 
ជារមួ រែើមបធីានាឱ្យរែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិអាចែុំរណើ រការតាមរចនាសមពន័ធប្គរប់្គងងមី 

និងអាចប្គរប់្គង ចារខ់ចង និងអន វរតម ែង្គរនានាខែលបានរទៃរឱ្យប្ររររដ្ឋយប្រសិទ្ធភាព 
ចាុំបាចប់្រូវទតល់ការអភវិឌ្ឍសមរថភាពជារប្ចើនរខនថមរទ្ៀរែល់រ គាលិររែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ។ 
រទាោះយ៉ា ងរនោះរតី រន ងែុំណារក់ាលចុំរ ោះម ែ ប្រូវទតល់អាទ្ិភាពែល់ការរណត ោះរណាត លអុំពី
ប្រធានរទ្មយួចុំនួន រមួមាន អុំពមី ែង្គរ និងរចនាសមពន័ធងមីររស់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  អុំពី
រោលការណ៍ ខរររទ្ នីរិវធិ្ី និងសតងដ់្ឋសប្មារក់ារទតល់រសវាតាមវស័ិយនានាខែលបានរទៃរឱ្យ 
អុំពីរោលការណ៍ ខរររទ្ និងនីរិវធិ្ីផ្នការប្គរប់្គងរ គាលិរ អុំពីប្រពន័ធប្គរប់្គងហិរ ញ្ វរថ  ខែល
បានខរសប្មួលជារែើម។ រន ងនយ័រនោះ  សាោជារិរែាបាលមូលដ្ឋា នប្រូវសហការជាមយួប្រសួង 
សាថ រន័ រព់ន័ធរន ងការររៀរចុំវគារណដ ោះរណាដ លទាុំងរនោះែល់រែាបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ ទាុំងអស់
យ៉ា ងយូររន ងអុំ  ងប្រីមាសទ្ី១ផ្នឆ្ន ុំ២០២០។ វគារណត ោះរណាត លចាុំបាចរ់ទសងរទ្ៀរ ប្រូវររៀរចុំ
តាមរពលរវោជារនតរនាៃ រ។់ 

ទ្ីក្បា៖ំ អុំពភីាពមាច ស់ការរន ងការអន វរតអន ប្ររឹយ 
រែាបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ជាពិរសសថាន រែ់ឹរនាុំប្រុង ប្សុរ ែណឌ ប្រូវរផ្ទត រការយរចិរត

ទ្ រដ្ឋររ់ន ងការពប្ងឹងភាពមាច ស់ការ និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវរន ងការែឹរនាុំ ការប្គរប់្គង ការចារ់
ខចងរ គាលិរ និងធ្នធាននានាសប្មារទ់តល់រសវាតាមវស័ិយនានាខែលបានរទៃរឱ្យប្ររររដ្ឋយ
ប្រសិទ្ធភាព រមាល ភាព និងគណរនយយភាព។  

អគានាយរដ្ឋា នរែាបាលប្រសួងមហាផ្ទៃប្រូវសហការជាមយួរលខាធ្ិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ.រ. 
និងប្រសួង សាថ រន័ រព់ន័ធរន ងការតាមដ្ឋនប្រួរពិនិរយ និងវាយរផ្មលរលើការរុំរពញការង្គរររស់
រែាបាលថាន រ់រប្កាមជារិ និងប្រូវរធ្វើរសចរតីោយការណ៍ឱ្យបានរទ្ៀងទារ់ជូន គ.ជ.អ.រ. រែើមបី
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ទតល់អនតោគមន ៍ឬចារវ់ធិានការរទសងៗរទ្ៀររែើមបរីដ្ឋោះប្សាយឱ្យបានទានរ់ពលរវោ។ 
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី! 
ម ននឹងរ ច្ រ ់ រន ងនាមោជរដ្ឋា ភបិាល រន ងនាម គ.ជ.អ.រ. ែ្ ុំសូមអុំ វនាវឱ្យមានការ

ចូលរមួោុំប្ទ្ឱ្យកានខ់រសរមមរខនថមរទ្ៀរពីឯរឧរតម រោរជុំទាវ អស់រោរ រោរប្សី ខែលជា
រុំណាងសាថ រន័នីរិរប ញ្ រតិ ថាន រែ់ឹរនាុំ និងជាមស្តនតីផ្នប្រសួង សាថ រន័នានាទាុំងរៅថាន រជ់ារិ និង
ថាន ររ់ប្កាមជារិ ផ្ែគូអភវិឌ្ឍន ៍អងាការសងាមស ីវលិ ខទនរឯរជន និងអនរ រព់ន័ធនានា ែល់រិចច
ែុំរណើ រការរុំខណទ្ប្មងែ់ម៏ានសារៈសុំខានរ់នោះ ឱ្យសរប្មចបានរជាគជយ័តាមរោលរុំណង
ខែលបានរប្ោងទ្ រ។  

ម ននឹងរ ច្ រ់ ែ្ ុំសូមគូសរញ្ជជ រ់អោះអាងជាងមីអុំពីការតាុំងចិរតែ៏រមាោះម រររស់ោជរដ្ឋា
ភិបាលរន ងការរនតអន វរតឱ្យកាន់ខរស ីជរប្ៅនូវរុំខណទ្ប្មង់វមិជឈការ និងវសិហមជឈការ 
ប្ពមទាុំងរុំខណទ្ប្មង់សុំខាន់ៗែផ្ទ្រទ្ៀររែើមបរីួមចុំខណរជុំរ ញរលបឿនផ្នការអភិវឌ្ឍប្ររទ្ស
ជារិ និងការរលើររមពស់ជីវភាពររស់ប្រជាពលរែាឱ្យកាន់ខរមានភាពចរប្មើនរ ងររឿង។  

ែ្ ុំសូមជូនពរអងាពិធ្ីទាុំងមូល សូមប្ររររដ្ឋយព ទ្ធពរទាុំងរួនប្រការ គឺអាយ  វណណ ៈ 
ស ែៈ និងពលៈ រ ុំរីរឃលៀងឃ្លល ររ ើយ និងសូមប្រកាសទសពវទាយ និងដ្ឋរឱ់្យអន វរតអន ប្រឹរយ
ទាុំង៤រនោះ ចារព់ីរពលរនោះររៅ។ 

សូមអរគ ណ! 


