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សនុ្ទរកថា 
ឯកឧត្តម សក់ សសដ្ឋា  រដ្ាសេខាធិការប្រចាំការ ប្កសងួមហាផ្ទទ  

កនងុពិធីទសពវទាយសតពីីការដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវត្តអន្ុប្កឹត្យ 
 សតពីីមុខងារ ន្ិងរចនាសមព័ន្ធរដ្ាបាេប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  ន្ិងអន្ុប្កឹត្យសតពីីការ

ប្រគេម់ុខងារប្គរ់ប្គង ន្ិងទតេស់សវាសខុាភិបាេសៅឱ្យរដ្ាបាេរាជធាន្ីសខត្ត 

សាលប្រជ ុំប្រសួងមហាផ្ទៃ, ផ្ងៃអង្គា រ ៦ រោច ខែមគិសិរ ឆ្ន ុំរ រ ឯរស័រ ព ទ្ធសរោជ ២៥៦៣    
ប្រូវនឹងផ្ងៃទី្១៧ ខែធ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩  
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 ឯកឧត្ដម សោកជាំទាវសមាជិក សមាជិកាប្ពឹទ្ធសភា ន្ិងរដ្ាសភា 
 ឯកឧត្ដម សោកជាំទាវសទ្សរដ្ាមន្រន្តី រដ្ាមន្រន្តី រដ្ាសេខាធិការ អន្ុរដ្ាសេខាធិការ 
 ឯកឧត្តម សោកជាំទាវត្ាំណាងឧត្តមប្កុមប្រឹកាពិសប្រោះ ន្ិងទតេស់ោរេ ់
 ឯកឧត្ដមសោកជាំទាវប្រធាន្ប្កុមប្រឹកា ន្ិងអភិបាេរាជធាន្ី សខត្ត 
 សោក សោកប្សបី្រធាន្មន្ទីរ ប្រធាន្ប្កុមប្រឹកា អភិបាេប្កុង ប្សុក ខណ្ឌ  
 សោក សោកប្សតី្ាំណាងផ្ដ្គូអភិវឌ្ឍន្៍  សងគមមសុវីិេ ន្ិងវិសយ័ឯកជន្ 
 អសស់ោក សោកប្សជីាសមាជិក សមាជិកាផ្ន្អងគមពិធីជាទ្ីសមប្ត្ី ! 

ជារឋម រន ងនាម សម្តេចក្រឡាម្ោត ស ម្េង ឧបនាយររដ្ឋតន្ត្េី រដ្ឋតន្ត្េីក្រសួង

តោផ្ទៃ ្ិងជាក្បធា្ គ.ជ.អ.ប ែ្ ុំសូមខងែងអុំណរគ ណយ៉ា ងប្ជាលរប្ៅចុំរ ោះឯរឧរដម រោរ
ជុំទាវ អស់រោរ រោរប្សី និងរ្្ៀវរិរតិយសទាុំងអស់ខែលបានអរ ជ្ ើញចូលរមួរន ង “ពធិ្ទីសពវ 
ទាយសតីពកីារដារឱ់្យអន វរតអន ប្ររឹយសតីពមី ែង្គរ នងិរចនាសមពន័ធរែឋបាលប្រុង ប្សុរ ែណឌ  នងិអន 
ប្ររឹយសតីពកីារប្រគល់ម ែង្គរប្គរប់្គង នងិទតល់រសវាស ខា្បិាលរៅឱ្យរែឋបាលោជធាន ី រែរត” 
ខែលជាប្ពឹរតិការណ៍ប្រវរតិសាស្តសតែម៏ានសារៈសុំខានន់ាផ្ងៃរនោះ។ 

រៅរន ងពិធ្ីររើរ អងាពិធ្ីទាុំងមូលបានសាត រនូ់វស នៃររថាររើរែម៏ានអរថនយ័ររស់សរមតច
ប្រឡារហាម ស រែង ឧរនាយររែឋមស្តនត ីរែឋមស្តនតបី្រសួងមហាផ្ទៃ នងិជាប្រធាន គ.ជ.អ.រ. ខែល 
បានគូសរញ្ជជ រជូ់នអងាពិធ្ីទាុំងមូលអុំពីឆនៃៈនរយបាយ និងចរខ វស័ិយរយៈរពលខវងររស់ោជ  
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រដាឋ ្បិាលចុំរ ោះរុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការ និងវសិហមជឈការ ឬរៅថា ការអ្វិឌ្ឍតាមខររប្រជា
ធ្ិរររយយរៅថាន ររ់ប្កាមជារិ និងអុំពីែុំរណើ រការវវិឌ្ឍផ្នរុំខណទ្ប្មងរ់នោះខែលររងកើរបាននូវ
សមទិ្ធទលគរួឱ្យររស់មាា ល់ជារប្ចើនរន ងការចូលរមួចុំខណរខងររាការ រសនតិភាព រសថរភាព
នរយបាយ រលើររមពស់ការអ្វិឌ្ឍមូលដាឋ ន ជុំរ ញរុំរណើ នរសែឋរិចច និងចូលរមួការរ់នថយភាព
ប្រីប្រីររស់ប្រជាពលរែឋប្ររររដាយររយិរន័ន និងសមធ្ម៌សងាម។ សរមតចប្រឡារហាម រប៏ាន
គូសរញ្ជជ រអ់ុំពីទ្សសនវស័ិយសប្មាររ់មមវធិ្ីជារិរយៈរពលខវងងមីមយួរទ្ៀរ ខែលប្រូវររៀរចុំ
តារខ់រង និងដារឱ់្យអន វរត រនាៃ រព់ីរមមវធិ្ីជារិសប្មារក់ារអ្វិឌ្ឍតាមខររប្រជាធ្ិរររយយរៅ
ថាន ររ់ប្កាមជារិរយៈរពល១០ឆ្ន ុំ ប្រូវបានអន វរតរ ច្ រន់ាច ងឆ្ន ុំ២០២០ខាងម ែរនោះ។ អងាពីធ្ី
ទាុំងមូលរប៏ានសាត រនូ់វអន សាសនខ៍ណនាុំជាគនែឹោះររស់សរមតចប្រឡារហាម អុំពីរិចចការជាអាទ្ិ
ភាពនានាខែលប្រូវប្រមូលទត ុំសហការគ្នន អន វរត រែើមបធីានាឱ្យរែឋបាលថាន រ់រប្កាមជារិអាច
ចារ់រទតើមែុំរណើ រការការង្គរររស់ែែួនប្សរតាមរចនាសមពន័ធ និងម ែង្គរងមីៗែូចបានរុំណររ់ន ង
អន ប្រឹរយទាុំង៤ខែលបានប្រកាសទសពវទាយ និងដារឱ់្យអន វរតរន ងពិធ្ីែឱ៏្ឡាររិនាផ្ងៃរនោះ។ 

រុំណាងរលខាធ្ិការដាឋ ន គ.ជ.អ.រ. និងរុំណាងប្រសួងស ខា្បិាលរប៏ានរធ្វើរទ្រង្គា ញ
អុំពីែែឹមសារសុំខាន់ៗ ផ្នអន ប្រឹរយទាុំង៤ ប្ពមទាុំងសរមមភាពជាអាទ្ិភាព និងប្ររែណ័ឌ រពល
រវោជារោ់រខ់ែលប្រសួង សាថ រន័ថាន រជ់ារិ នងិរែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវទ្ទ្ួលែ សប្រូវអន វរត 
តាមសាម ររីផ្នអន ប្រឹរយទាុំងរនោះចារព់ីរពលរនោះររៅ។ ទ្នៃឹមគ្នន រនោះ អងាពិធ្ីរប៏ានររៀរចុំនូវ
រវទ្ិកាសុំណួរ-ចរមែើយ រែើមបបី្សាយរុំ ែ្ឱឺ្យកានខ់រមានការយល់ចាស់អុំពីែែឹមសារផ្នអន ប្រឹរយ
ទាុំងរនោះទងខែរ។ 

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្សី! 
រន ងឱ្កាសែផ៏្ងែថាែ រនោះ រន ងនាមសរមតចប្រឡារហាម ស រែង ឧរនាយររែឋមស្តនត ី រែឋមស្តនតី

ប្រសួងមហាផ្ទៃ នងិជាប្រធាន គ.ជ.អ.រ. ែ្ ុំសូមគូសរញ្ជជ ររ់ខនថមជូនអងាពិធ្ីទាុំងមូលថាោជរដាឋ  
្បិាលមានជុំរនឿយ៉ា ងម រមាុំរលើសាថ រន័រែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ រន ងការទតល់រសវាជូនប្រជាពល 
រែឋបានទានរ់ពលរវោ ប្ររររដាយប្រសិទ្ធភាព រមាែ ភាព គណរនយយភាព ររយិរន័ន និងសម
ធ្មស៌ងាម អាប្ស័យរដាយរហរ ថា រែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ គឺជាសាថ រន័ខែលរៅររៀរជិរប្រជា
ពលរែឋ ជាសាថ រន័ខែលមានការប្បាប្ស័យទារទ់្ងប្ររររដាយភាពរស់ររវ ើរជាមយួប្រជាពលរែឋ 
មានការយល់ែឹងចាស់អុំពីរញ្ជា ប្រឈម និងរប្មូវការជារខ់សតងខែលមានលរខណៈរដាយខែរ  ៗ
ពីគ្នន ររស់សហគមន ៍និងររស់ប្រជាពលរែឋរៅតាមមូលដាឋ ននីមយួៗ។  

រន ងនយ័រនោះ ការររងកើរប្រុមប្រឹរារែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ទាុំងតាមរយៈការរបាោះរឆ្ន រ
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រដាយសរល និងរដាយអសរលរៅតាមរែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិនីមយួៗ មនិប្គ្ននខ់ររែើមបរីធ្វើ
ជារវទ្ិកាសប្មារក់ារពិភារាខររ៉ា រណាណ ោះរនាោះរែើយ រ៉ា ខនតគឺជាការររងកើរនូវយនតការែឹរនាុំររស់
អាជ្ាធ្រមូលដាឋ ននានាខែលមានភាពជារុំណាង និងមានគណរនយយភាពចុំរ ោះប្រជាពលរែឋ
យ៉ា ងចាស់ោស់សុំរៅធានាែល់ការរលើររមពស់ការទតល់រសវាសាធារណៈ និងការអ្វិឌ្ឍ
មូលដាឋ ន រែើមបសីរប្មចបាននូវលទ្ធទលជារោ់រ ់ រនាោះគឺការរលើរសៃួយគ ណភាពជីវរិររស់
ប្រជាពលរែឋរៅតាមមូលដាឋ នប្ររររដាយររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។ រន ងប្ររែណ័ឌ ផ្នការ
អ្វិឌ្ឍតាមខររប្រជាធ្ិរររយយ ប្រុមប្រឹរារែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិខែលរុំណាងឱ្យសរមែង និង
ទលប្ររយជនរ៍រស់ប្រជាពលរែឋប្រូវខរមានការរឆែើយររ និងមានគណរនយយភាពចុំរ ោះប្រជា
ពលរែឋរន ងការអន វរតតាមសិទ្ធិអុំណាច រួនាទ្ី ម ែង្គរ និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវររស់ែែួន ប្សរតាម
ប្ររែណ័ឌ ចារ ់និងលិែិររទ្ដាឋ នជាធ្រមាន។ រែើមបធីានាឱ្យប្រុមប្រឹរារែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ
អាចរុំរពញររសររមមររស់ែែួនរដាយរជាគជយ័ ចាុំបាចប់្រូវររៀរចុំឱ្យសាថ រន័ផ្នរែឋបាលថាន រ់
រប្កាមជារិមានរចនាសមពន័ធ ប្រពន័ធ នីរិវធិ្ីអន វរតការង្គរ ម ែង្គរ និងធ្នធាន រមួមាន ធ្នធាន
មន សស និងធ្នធានហិរ ញ្ វរថ សមប្សរ ប្ពមទាុំងមានសិទ្ធិអុំណាច និងការទ្ទ្ួលែ សប្រូវ
ចាស់ោស់ រែើមបរីងកលរខណៈឱ្យប្រុមប្រឹរារែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិអាចែឹរនាុំ សប្មរសប្មួល 
និងប្គរប់្គងការង្គររន ងខែនសមរថរិចចររស់ែែួន ប្សរតាមរគ្នលការណ៍ផ្នរែឋបាលឯរភាពែព៏ិរ
ប្បារែមយួ។ រនោះគឺជារិចចការជាអាទ្ិភាពែស៏ុំខានម់យួខែល គ.ជ.អ.រ. បានែិរែុំែឹរនាុំ 
សប្មរសប្មួលប្គរស់ាថ រន័ រព់ន័ធទាុំងអស់រែើមបធីានាសរប្មចឱ្យបានរន ងប្ររែណឌ ផ្នរគ្នល
នរយបាយវមិជឈការ តាមរយៈការអន វរតរមមវធិ្ីសប្មារក់ារអ្វិឌ្ឍតាមខររប្រជា ធ្ិរររយយរៅ
ថាន ររ់ប្កាមជាររិយៈរពល១០ឆ្ន ុំ (២០១០-២០២០)។ 

សមទិ្ធទលជាគនែឹោះនានាខែលរយើងបានសហការគ្នន សរប្មចបាននារពលរនែងមរ និង
ជាពិរសស ការររៀរចុំ និងដារឱ់្យអន វរតនូវអន ប្រឹរយទាុំង៤នារពលរនោះខែលជាការខរទ្ប្មង់
ប្រពន័ធប្គរប់្គងរែឋបាលសាធារណៈរៅថាន ររ់ប្កាមជារិមានលរខណៈជាប្រវរតិសាស្តសតរនោះ គឺជា
សរខីភាពផ្នរិចចែិរែុំប្រឹងខប្រងររស់រយើងទាុំងអស់គ្នន  រន ងការជុំរ ញឱ្យរែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ
មានរចនាសមពន័ធកានខ់រសមប្សរ មានម ែង្គរ និងធ្នធានកានរ់ប្ចើនរែើងសប្មារក់ារទតល់រសវា 
និងការអ្វិឌ្ឍមូលដាឋ ន រែើមបរីឆែើយរររៅនឹងរប្មូវការនានាររស់ប្រជាពលរែឋរន ងខែនសមរថ
រិចចររស់ែែួនប្ររររដាយប្រសិទ្ធភាព រមាែ ភាព គណរនយយភាព ររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។ 

រន ងនយ័រនោះ រន ងនាមសរមតចប្រឡារហាម ស រែង ឧរនាយររែឋមស្តនត ី រែឋមស្តនតបី្រសួង
មហាផ្ទៃ នងិជាប្រធាន គ.ជ.អ.រ. ែ្ ុំរសនើឱ្យរែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិប្រូវពប្ងឹងភាពមាច ស់ការ និង
ការទ្ទ្ួលែ សប្រូវែពស់រន ងការប្គរប់្គង ការចារខ់ចង និងការរប្រើប្បាស់ធ្នធាននានា រមួមាន
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ទាុំងធ្នធានមន សស ធ្នធានហិរ ញ្ វរថ  និងប្ទ្ពយសមបរតិសប្មារក់ារទតល់រសវា និងការអ្វិឌ្ឍមូល
ដាឋ ន ប្សរតាមរគ្នលការណ៍ ខរររទ្ នីរិវធិ្ីខែលបានរុំណរ ់និងប្ររររដាយនវាន វរតនត៍ាម
សាថ នភាពជារខ់សតងផ្នមូលដាឋ ននីមយួៗ។ ទ្នៃឹមគ្នន រនោះ រប៏្រូវរនតពប្ងឹងការររៀរគរការចូលរមួ
ររស់ប្រជាពលរែឋ សហគមនមូ៍លដាឋ ន និងអនរ រព់ន័ធនានា រែើមបធីានាឱ្យការទតល់រសវា និង
ការអ្វិឌ្ឍមូលដាឋ ន រឆែើយរររៅនឹងរប្មវូការជារខ់សតងររស់ប្រជាពលរែឋ ប្ររររដាយនិរនតរ
ភាព និងរដាយមានភាពមាច ស់ការរៅតាមមូលដាឋ ននីមយួៗ។ 

ែ្ ុំរសូ៏មអុំ វនាវែល់ឯរឧរតម រោរជុំទាវ អស់រោរ រោរប្សីខែលរុំណាងសាថ រន័
នីរិរប ញ្ រតិ ប្រសួង សាថ រន័ គណររសនរយបាយ រែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិ ផ្ែគូអ្វិឌ្ឍន ៍អងាការ 
សងាមស ីវលិ វស័ិយឯរជន និងអនរ រព់ន័ធទាុំងអស់រនតគ្នុំប្ទ្ និងចូលរមួឱ្យកានខ់រសរមម
រខនថមរទ្ៀរ រែើមបជីុំរ ញរិចចែុំរណើ រការរុំខណទ្ប្មងវ់មិជឈការែម៏ានសារៈសុំខានរ់នោះឱ្យសរប្មច
បាននូវរគ្នលរុំណងរមួររស់រយើង គឺការរសាងរែឋបាលថាន ររ់ប្កាមជារិឱ្យកានខ់រមានសមរថ
ភាពរពញរលញរន ងការរលើររមពស់ការទតល់រសវា និងការអ្វិឌ្ឍមូលដាឋ ន រឆែើយរររៅនឹង
រប្មូវការររស់ប្រជាពលរែឋ សុំរៅរលើរសៃួយគ ណភាពជីវរិររស់ប្រជាពលរែឋ និងចូលរមួការ់
រនថយភាពប្រីប្រប្ររររដាយប្រសិទ្ធភាព ររយិរន័ន និងសមធ្មស៌ងាម។ 

ម ននឹងរ ច្ រ ់រន ងនាម គ.ជ.អ.រ. ែ្ ុំសូមខងែងអុំណរគ ណយ៉ា ងប្ជាលរប្ៅចុំរ ោះឯរឧរតម 
រោរជុំទាវ អស់ រោរ រោរប្សីខែលខរងខរបានគ្នុំប្ទ្ និងចូលរមួយ៉ា ងសរមមរន ងរិចចែុំរណើ រ
ការរុំខណទ្ប្មងែ់ម៏ានសារៈសុំខានរ់នោះឱ្យសរប្មចបាននូវរគ្នលរុំណងច ងរប្កាយររស់រយើង។  

ជាទ្ីរ ច្ រ ់ រន ងឱ្កាសចូលឆ្ន ុំសរលខាងម ែរនោះ ែ្ ុំសូមប្រសិទ្ធិពរជូនឯរឧរតម រោរ
ជុំទាវ អស់រោរ រោរប្សីទាុំងអស់ទ្ទ្ួលបាននូវព ទ្ធពរទាុំងរួនប្រការគឺ អាយ  វណណ ៈ ស ែៈ 
ពលៈរ ុំរីរ ែ្ៀងឃ្លែ ររែើយ និងសូមឱ្យការរធ្វើែុំរណើ រវលិប្រែររ់ៅរគហដាឋ នររស់ឯរឧរតម 
រោរជុំទាវ និងអស់រោរ រោរប្សីទាុំងអស់ប្ររររដាយស វរថិភាព។ ែ្ ុំសូមប្រកាសរិទ្ “ពធិ្ី
ប្រកាសទសពវទាយសតីពកីារដារឱ់្យអន វរតអន ប្ររឹយសតីពមី ែង្គរ នងិរចនាសមពន័ធរែឋបាលប្រុង ប្សុរ 
ែណឌ  នងិអន ប្ររឹយសតីពកីារប្រគល់ម ែង្គរប្គរប់្គង នងិទតល់រសវាស ខា្បិាលរៅឱ្យរែឋបាលោជ 
ធាន ីរែរត” ចារព់ីរពលរនោះររៅ។  

សូមអរគ ណ។ 
 


