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 គណអធិបតី 
 ឯកឧត្តម េ កជំទវ្របធន្រកុម្របឹក  និងអភិបល ជធនីេខត្ត 
 ឯកឧត្តម េ កជំទវតំ ង្រកសងួ ថ ប័ននន 
 អសេ់ ក េ ក្រសតំី ងៃដគូអភិវឌ  និងអងគករសងគមសុវីិល 
 អសេ់ ក េ ក្រសជីសមជកិ សមជកិៃនអងគសកិខ ជទីេម្រតី 

ខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យៃ្រកែលងែដលបនចូលរមួកនុងពិធីបិទសិកខ ជតិស្តីពី  
“ករេរៀបចំែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ របស់ គ.ជ.អ.ប” ែដលបន្រប្រពឹត្តេទអស់រយៈ
េពលមយួៃថងកន្លងេទេនះ។ េយង មរបយករណ៍ បនបង្ហ ញឱយេយើងេឃើញថ សិកខ បន
្រប្រពឹត្តេទ្របកបេ យែផ្លផក  េ យមនករចូលរមួយ៉ងសកមមពីអងគសិកខ ទងំមូល និងបន    
ផ្តល់នូវេយបល់ដម៏នតៃម្លជេ្រចើនទងំេទេលើករអនុវត្តសកមមភពកំែណទ្រមងន់ឆន កំន្លងមក និង
េទេលើេសចក្តី្រពងែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០២០ របស់ គ.ជ.អ.ប ែដលជែផនករស្រមប់
អនុវត្តេនឆន ចុំងេ្រកយៃនកមមវធិីជតរិយៈេពល១០ឆន សំ្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេន
ថន កេ់្រកមជតិ។ 
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កនុងនម ជរ ្ឋ ភបិល នងិ គ.ជ.អ.ប ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះសែម្តងនូវករេកតសរេសើរ និង
ែថ្លងអំណរគុណយ៉ង្រជលេ្រជចំេពះករចូលរមួចំែណករបស់ឯកឧត្តម េ កជំទវ អស់េ ក 
េ ក្រសីទងំអស់កនុងករបន្តអនុវត្តឱយកនែ់តសីុជេ្រមនូវកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ នងិវសិហមជឈករ
េ្រកម្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ និងរេបៀប រៈននៃនករអភវិឌ ជតិ។ 

 េទះបីជេយើង្របេមើលេមើលេឃើញថ សកមមភពែដលបនេ្រគងទុកមយួចំនួនមនិ ចបញចប់
េនចុងឆន េំនះ ប៉ុែន្តកនុងឆន ២ំ០១៩េនះ េយើងបនសេ្រមចនូវសកមមភពជេ្រចើនគួរឱយកតស់មគ ល់ែដល
បងកជមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមេំដើមបឈីនេឆព ះេទសេ្រមចេគលេ ចុងេ្រកយៃនកំែណទ្រមងេ់នះ។ 

 អ្វីែដលជសមទិធិផលដសំ៏ខន ់ និងចតទុ់កថមនលកខណៈជ្របវត្តិ ្រស្តៃនកិចចដំេណើ រករ
កំែណទ្រមងែ់ដលេយើងសេ្រមចបនកនុងឆន ២ំ០១៩េនះ គឺករែកស្រមួលរចនសមពន័ធរបស់រដ្ឋបល្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  និងករ្របគល់មុខងរពកព់ន័ធនឹងវស័ិយជេ្រចើនេទឱយរដ្ឋបលទងំេនះ និងករេផទរមុខងរ
សុខភបិលែដលធ្ល បប់នអនុវត្តេ យមនទីរសុខភបិល េទឱយសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងចតែ់ចង       
រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ ជរមួេយើងបនសហករគន េរៀបចំកិចចករេនះ ងំពីឆន ២ំ០១៦កន្លងមក េ យ
មនករពិេ្រគះេយបល់គន ជបន្តបនទ បេ់ យែផ្អកេលើ្រកបខណ័្ឌ លិខិតបទ ្ឋ នគតិយុត្តិ និង ថ នភព
ៃនករអនុវត្តជកែ់ស្ដង។ កនុងេគលបំណងជំរុញឱយរចនសមពន័ធថមីទងំេនះ ចចបេ់ផ្ដើមបំេពញករងរ
របស់ខ្លួនចបព់ីេដើមឆន ២ំ០២០តេទ នេពលថមីកន្លងមកេនះ ជរ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញនូវអនុ្រកឹតយ
ចំនួន៣ស្ដីពកីរែកស្រមួលរចនសមពន័ធ និងមខុងររបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  និងអនុ្រកតឹយមយួ
េទៀតស្ដីពីករេផទរមុខងរសុខភបិលេទឱយរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

 លទធផលជគន្លឹះមយួេទៀតែដលេយើងសេ្រមចបនកនុងឆន េំនះ ពកព់ន័ធេទនឹងករបេងកើនមូលនិធិ
ឃុំ សងក តេ់ដើមបបីងកលកខណៈឱយ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក តក់នែ់តមនលទធភព ចចូលរមួេ ះ្រ យនូវ
ត្រមូវករជ ទិភពននរបស់មូល ្ឋ ននីមយួៗ។ ែផ្អកេលើអនុ្រកឹតយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលស្ដីពីករេផទរ
ធនធនបែនថមពីថវកិរដ្ឋជូនរដ្ឋបលឃុំ សងក តែ់ដលបន កេ់ចញនែខសី ឆន ២ំ០១៩កន្លងមក េន
ឆន ២ំ០២០ខងមុខេនះ ឃុសំងក តន់ីមយួៗនឹងទទួលបនថវកិសរុបជមធយមចនំួន្របមណ១២២.០០០ 
ដុ ្ល រ កនុងេនះរមួមនថវកិស្រមបច់ំ យេលើែផនកអភវិឌ មូល ្ឋ នចំនួន្របមណជង ៧០.០០០
ដុ ្ល រែដលចំនួនេនះេកើនេឡើងេទ្វដងេបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ២ំ០១៩េនះ។ ថវកិេនះនឹងេកើនេឡើងជេរៀង
ល់ឆន  ំ ែដលរហូតដល់ឆន ២ំ០២៣ រដ្ឋបលឃុំ សងក តន់ីមយួៗនឹងទទួលបនថវកិសរុបជមធយមចនួំន

ជង១៣២.០០០ដុ ្ល រ។ ជមយួនងឹករេកើនេឡើងដគ៏ំហុកេនះនឹងេធ្វើឱយឃុំ សងក តែ់ដលនឹងទទួលបន
ថវកិសរុបេ្រចើនជងេគ មនរហូតដល់ចំនួន្របមណ៤៥០.០០០ដុ ្ល រេនឆន ២ំ០២៣ ឧទហរណ៍ដូច
ជ សងក តេ់ប៉យែបត៉ៃន្រកុងេប៉យែបត៉ និងឃុំែ្រកកៃន្រសុកពញែ្រកកជេដើម។ 

េ្រកពីសមទិធិផលសំខនទ់ងំ២ខងេលើេនះ េយើងបនេធ្វើឱយមនវឌ នភពជេ្រចើនពកព់ន័ធករ
ពិនិតយេមើលែកស្រមួលេឡើងវញិ នងិករ កេ់ចញនូវេគលនេយបយននែដលគ្ំរទដល់ករេលើក
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កមពស់គុណភពៃនកំែណទ្រមងវ់មិជឈករ និងវសិហមជឈករ ែដលកនុងេនះរមួមនដូចជ េគល
នេយបយស្ដីពីែយនឌរ័ េគលនេយបយស្ដីពីសុវតថិភពបរ ិ ថ ន និងសងគមជេដើម។ សកមមភពជ
េ្រចើនពកព់ន័ធនឹងករេលើកកមពស់ករ្រប្រស័យទកទ់ងរ ង្របជពលរដ្ឋ និងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិក៏
បន្រតូវបន្តព្រងឹងែថមេទៀត មរយៈករអនុវត្តករងរគណេនយយភពសងគម។ 

ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អសេ់ ក េ ក្រស!ី 

េយើងេនសល់េពលេវ មនិដល់មយួែខេទស្រមបឆ់ន ២ំ០១៩េនះ។ ជមយួនឹងរយៈេពល
ែដលេនេសសសល់តិចតួចេនះ េយើង្រតូវខិតខំ្របឹងែ្របងបន្តសេ្រមចនូវសកមមភពជ ទិភពនន
ែដលបនេ្រគងទុកស្រមបឆ់ន េំនះផង នងិស្រមបស្រមួលឱយមនករឯកភពគន េលើែផនករសកមមភព 
និងថវកិស្រមបឆ់ន បំនទ បខ់ងមុខេនះផង។ 

្រស័យេហតុេនះ មនុនឹងផ្ដល់ករែណនមំយួចំនួនេទេលើែផនករសកមមភពស្រមបឆ់ន ំ
២០២០ ខញុ ំសូមេឆ្ល តឱកសេនះគូសបញជ កអ់ំពីកិចចករជ ទិភពមយួចំនួនែដលេយើងទងំអស់គន ្រតូវ
្របមូលផ្ដុ ំករយកចិត្តទុក កអ់នុវត្តឱយបនមុនដំ ចឆ់ន េំនះេដើមបធីនឱយរចនសមពន័ធថមីរបស់រដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិនន ចចបេ់ផ្ដើមបេំពញករងររបស់ខ្លួនពីេដើមឆន ២ំ០២០តេទ្រសប ម ម រតីៃន
អនុ្រកឹតយែដលខញុ ំបនគូសបញជ កខ់ងេលើេនះ។ 

ទីមួយ៖ អំពីករេរៀបចំផ ព្វផ យអនុ្រកឹតយ 

ជរមួ អនុ្រកឹតយទងំេនះបនកំណតអ់ំពីករែកស្រមួលកនុង្រទង្់រទយដធំ៏មយួៃន្របពន័ធ្រគប ់
្រគងរដ្ឋបល ធរណៈបចចុបបននរបស់េយើង ែដលត្រមូវឱយមនករផ្ល ស់ប្ដូរនូវនីតិវធិី និងរេបៀបរបប
បំេពញករងររបស់ម្រន្តី ធរណៈជេ្រចើន នងិត្រមូវឱយមនករយល់ដឹងរបស់្របជពលរដ្ឋទូេទអំពី
ែបបែផនថមីៃនករ្រប្រស័យទកទ់ងរបស់ខ្លួនជមយួនឹង្របពន័ធ្រគប្់រគងៃន ថ បន័ ធរណៈទងំេនះ
ពកព់ន័ធេទនឹងករផ្ដល់េស ធរណៈនន។ ្រស័យេហតុេនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវ
េរៀបចំឱយមនករផ ព្វផ យជបនទ ននូ់វខ្លឹម រៃនអនុ្រកឹតយដល់ថន កដ់ឹកនសំំខន់ៗ ននរបស់្រកសួង 
ថ បន័ រដ្ឋបល ជធនីេខត្ត នងិរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  រមួបញចូ លទងំអងគករសងគមសីុវលិននផង

ែដរ។ ្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ក្៏រតូវទទួលខុស្រតូវបន្ត
ផ ព្វផ យខ្លមឹ រអនុ្រកឹតយទងំេនះឱយបនទូលំទូ យដល់ម្រន្តី ជករ និង្របជពលរដ្ឋេនកនុងែដន
សមតថកិចចរបស់ខ្លួនផងែដរ។ 

ទីពីរ៖ អំពីករេរៀបចំលិខិតបទ ្ឋ ន និងឯក រែណនបំេចចកេទសនន 

េដើមបធីនឱយរចនសមពន័ធថមីរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ចចបេ់ផ្ដើមអនុវត្តចបព់ីេដើមឆន ំ
២០២០តេទ ត្រមូវឱយមនករេរៀបចំនូវលិខិតបទ ្ឋ ន និងឯក រែណនបំេចចកេទសននែដលពក់
ពន័ធនឹងករអនុវត្តមុខងរកនុងវស័ិយនីមយួៗែដលបនេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 



4 
 

េនមុនដំ ចឆ់ន េំនះ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលៃន្រកសួងម ៃផទ្រតូវសហករជមយួ្រកសួង
សុខភបិលកនុងករេរៀបចំនូវ្របកសអន្តរ្រកសួងមយួស្ដីពីករេរៀបចំ និង្រប្រពឹត្តេទៃនមនទីរសុខភ ិ    
បលរបស់រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត និងេរៀបចំករែណនអំំពីកមមវធិី នងិរេបៀបេរៀបចំករ្របកស កឱ់យ
អនុវត្តនូវរចនសមពន័ធេនះេន ម ជធនី នងិេខត្តនីមយួៗ។ ជមយួគន េនះែដរ អគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបល
ក្៏រតូវែណនឱំយរដ្ឋបល ជធនី េខត្តេរៀបចំចត់ ងំតំ ងថន កដ់ឹកនរំបស់ខ្លួនចូលរមួជអធិបតកីនុង
ពិធី្របកស កឱ់យដំេណើ រករនូវរចនសមពន័ធ្រគប្់រគងថមីរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ នីមយួៗឱយបន
មុនដំ ចឆ់ន ២ំ០១៩ េនះផងែដរ។ 

ទីបី៖ អំពីករេផទរបុគគលិក 

ែផ្អក មករសិក េលើទិនននយ័ និង ថ នភពជកែ់ស្ដងៃនបុគគលិករបស់ករយិល័យជំនញ
េនថន ក្់រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េយើងពិនិតយេឃើញមនបុគគលិកចំនួន្របមណ២០.០០០នក ់ របស់្រកសួង    
ថ បន័ែដលកំពុងបេ្រមើករងរេន មករយិល័យជំនញននចំនួនជិត ២.០០០ ករយិល័យ។ 

ចំនួនេនះមនិទនគ់ិតបញចូ លនូវម្រន្តីអបរ់ជំ្រគូបេ្រង នេន ម្រគឹះ ថ នសិក បឋមសិក  មេតយយ 
សិក  និង្រគឹះ ថ នអបរ់េំ្រក្របពន័ធេន្រកុង ្រសុកទងំ១៤េនេខត្តបតដ់ំបង និងម្រន្តីសុខភបិល
ែដលកំពុងបេំពញករងរកនុងរចនសមពន័ធ្រកសួងសុខភបិលេន ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ទូទងំ
្របេទសែដល្រតូវេផទរេទឱយសថិតេ្រកមករ្រគប្់រគងរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេនះេឡើយ។ 

្រស័យេហតុេនះ កនុងកិចចដំេណើ រករេផទរ្រកបខណ័្ឌ ៃនករ្រគប្់រគងម្រន្តីកនុងបរមិណដេ៏្រចើន 
និងមនករពកព់ន័ធេទនងឹ្រកសួង វស័ិយជេ្រចើនែបបេនះ ត្រមូវឱយ គ.ជ.អ.ប េរៀបចបំេងកើតនូវ្រកុមករងរ
អន្តរ្រកសួងមយួែដលរមួមន្របធននយក ្ឋ នបុគគលិកៃន្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធទងំអស់ជសមជិក 
េ្រកមករដឹកន ំនិងស្រមបស្រមួលរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប េដើមបជីយួ  គ.ជ.អ.ប កនុងករេរៀបចំ
និង កេ់ចញនូវេសចក្ដីសេ្រមចស្ដីពីករេផទររមួគន នូវបុគគលិកព្ីរកសួងវស័ិយេផ ងៗគន  េទឱយរដ្ឋបល
ថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗឱយបនមុនឆន ២ំ០២០។ េសចក្ដីសេ្រមចស្ដីពីករបេងកើត្រកុមករងរនឹង ក់
េចញេនចុងសប្ដ ហ៍េនះ ដូេចនះខញុ ំសងឃមឹថ ្រកុមករងរនឹងចបេ់ផ្ដើមករងររបស់ខ្លួនជបនទ នច់បព់ ី
សប្ដ ហ៍េ្រកយេទ េដើមបធីនដល់ករេរៀបចំេផទរបុគគលិកទងំេនះឱយបនទនេ់ពលេវ កំណត។់ 
េទះបីកិចចករេនះ្រតូវេរៀបចំចតែ់ចងេ យថន កជ់តិ កនុងនយ័ធនេ ះ្រ យបញ្ហ េនះកនុងដំ ក់
កលអន្តរកលដច៏បំចម់យួ ប៉ុែន្ត្រកុមករងរចបំច្់រតូវធនឱយមនករចូលរមួផ្ដល់េយបល់ពី
តំ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗផងែដរ។ 

ទីបួន៖ អំពីករេផទរធនធនហិរញញ វតថុ 

ករេផទរមុខងរននចបំច្់រតូវធនឱយមនករេផទរនូវធនធនហិរញញ វតថុភជ បេ់ទជមយួេដើមបី
ធនដល់្របសិទធិភពៃនករអនុវត្តមុខងរទងំេនះ។ ធនធនហិរញញ វតថុ គឺសំេ េទធនធនថវកិ និង
្រទពយសមបត្តិែដល្រតូវេ្របើ្របស់ស្រមបក់របំេពញមុខងរទងំេនះ។ ជរមួ េយង មករស្រមប
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ស្រមួលរបស់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប មកទល់បចចុបបននេនះ រមួមន្រកសួងចំនួន៨ ែដលបនបញជូ ននូវ
ពត័ម៌នស្ដីពចីំនួនធនធនហិរញញ វតថុ និងចំនួនបុគគលិកែដល្រកសួងេ្រគងេផទរេទឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកម
ជតិ។ ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ ខញុ ំសូមេសនើឱយ្រកសួង ថ បន័ដៃទេទៀតយកចិត្តទុក កប់ញជូ នពត័ម៌នទងំ
េនះមក គ.ជ.អ.ប ឱយបនឆបរ់ហ័សេដើមបេីធ្វើជមូល ្ឋ នកនុងករបន្តពិនិតយពិភក ជមយួ្រកសួងេសដ្ឋ
កិចច និងហិរញញ វតថុកនុងករេរៀបចំកំណតអ់ំពីចំននួថវកិជក់ ក ់និងសម្រសប ្រពមទងំករេរៀបចំលិខិត
បទ ្ឋ នបេចចកេទសននេដើមបេីផទរធនធនទងំេនះឱយបនទនេ់ពលេវ េទឱយរដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក 
ខណ្ឌ កនុងករចបេ់ផ្ដើមបំេពញមុខងរនន្របកបេ យ្របសិទធិភព។ 

កនុងករណីែដល្រទពយសមបត្តិជអចលន្រទពយមយួចំនួនពុំ ចមនលទធភពេរៀបចំេផទរទន់
េពលមុនដំ ចឆ់ន េំនះ ្រកសួង ថ បន័នន្រតូវអនុញញ តឱយរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិនីមយួៗេ្របើ្របស់
នូវ្រទពយសមបត្តិទងំេនះជបេ ្ដ ះ សនន និង្រតវូបន្តេរៀបចំេផទរ្រទពយសមបត្តិឱយបនមុនដំ ច់
ឆមសទី១ ឆន ២ំ០២០ខងមុខេនះ។ 

ទី្រប៖ំ អំពីករបណ្ដុ ះប ្ដ ល 

ជរមួ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លមនលកខណៈចបំចម់យួចំនួន្រតវូេរៀបចំស្រមបម់្រន្តីជនំញមយួ
ចំនួនរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េនទូទងំ្របេទសឱយបនមុនដំ ចឆ់ន េំនះ។ មុខជំនញែដល្រតូវ
បំពកប់ំបន៉បែនថមជបនទ នដ់ល់ម្រន្តីជំនញទងំេនះ រមួមនដូចជ ជំនញ្រគប្់រគងករងររដ្ឋបល 
នងិហិរញញ វតថុ និងជំនញពកព់ន័ធនឹងករងរ្រគប្់រគងបុគគលិកជេដើម។ េ្រកពីេនះ វគគបណ្ដុ ះប ្ដ លស្ដី
ពីភពដឹកនកំ្៏រតូវេរៀបចំបន្តស្រមបថ់ន កដ់ឹកនរំបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិផងែដរ។ ជតិរដ្ឋ
បលមូល ្ឋ ន្រតូវសហករជមយួ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ និង្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុ កនុងករ
េរៀបចំវគគបណ្ដុ ះប ្ដ លទងំេនះេ យែផ្អកេលើេគលករណ៍ និងនីតិវធិីៃនករ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុ នងិ
ករ្រគប្់រគងបុគគលិកែដលបនកំណតេ់ យចបប ់ នងិលិខតិបទ ្ឋ នននពកព់ន័ធនឹងករេធ្វើវមិជឈករ
ហិរញញ វតថុ និងករ្រគប្់រគងធនធនមនុស ។ 

ឯកឧត្តម េ កជំទវ អសេ់ ក េ ក្រស!ី 

ខងេលើេនះគឺជសកមមភពជអទភិពបំផុតែដលេយើងបនពិភក  និងឯកភពគន កនុងកិចច
្របជុំេលើទី១៧ របស់ គ.ជ.អ.ប នែខកន្លងមកេនះ ស្រមបធ់នដល់ករចបេ់ផ្តើមអនុវត្ត ម ម រតីៃន
អនុ្រកឹតយស្តីពីករែកស្រមួលរចនសមពន័ធ និងមខុងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ យ៉ង មញិ 
េយើងេនមនេសសសល់កិចចករជេ្រចើនេទៀតែដល្រតូវបន្តេ ះ្រ យស្រមបឆ់ន ២ំ០២០ខងមុខេនះ 
ែដលជឆន ទីំមយួៃនករចបេ់ផ្តើមករអនុវត្តនូវ្របពន័ធ្រគប្់រគងថមីរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងនមជ
រដ្ឋបលផ្តល់េស េ យផទ ល់េលើវស័ិយ ធរណៈសំខន់ៗ មយួចំនួនផង និងជឆន ចុំងេ្រកយៃនកមម
វធិីជតិរយៈេពល ១០ឆន សំ្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិផងែដរ។ 

្រស័យេហតុេនះ ឆន ២ំ០២០ នឹងក្ល យេទជឆន ែំដលមន រៈសំខនបំ់ផុតស្រមបក់រងរ



6 
 

កំែណទ្រមងរ់បស់េយើង ែដលត្រមូវឱយេយើងខិតខំ្របឹងែ្របងរមួគន េដើមបគី្ំរទ និងេលើកកមពស់សមតថភព
របស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិឱយមនលទធភពេពញេលញកនុងករផ្តល់េស ធរណៈចបំចន់ន
យ៉ងល្អ្របេសើរ្រសប មេគលេ ចុងេ្រកយៃនកមមវធិីជត១ិ០ឆន រំបស់េយើង។ 

កនុងនយ័េនះ ខញុ ំសូមផ្តល់នូវករែណនបំែនថមអំពកីិចចករជគន្លឹះមយួចំននួែដលេយើង្រតូវេផ្ដ ត
ករយកចិត្តទុក កក់នុងករេរៀបចំ និងអនុវត្តកនុងែផនករសកមមភព និងថវកិស្រមបឆ់ន ២ំ០២០របស់
េយើង ែដលរមួមនេ យខងេ្រកម៖ 

ទីមួយ៖ អំពីករេលើកកមពស់តួនទី សមតថភព នងិករទទួលខុស្រតួវរបស់រដ្ឋបល្រកងុ 
្រសកុ ខណ្ឌ  កនុងករផ្តល់េស ធរណៈចបំចន់ន 

ដូចខញុ ំបនគូសបញជ ករ់ចួេហើយ ជរ ្ឋ ភបិលបន កេ់ចញនូវអនុ្រកឹតយស្តីពីករែកស្រមួល
រចនសមពន័ធ និងមុខងររបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដើមបជីំរុញឱយរដ្ឋបលថន កទ់ងំេនះក្ល យជតអួងគ
កនុងនមជអនកផ្តល់េស េ យផទ ល់ជូន្របជពលរដ្ឋ។ េនះគឺជករផ្ល ស់ប្តូរដធំ៏េធងមយួៃន្របពន័ធ
្រគប្់រគងរដ្ឋបល និងករទទួលខុស្រតូវរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ែដលត្រមូវឱយ្រកសួង ថ បន័ពក់
ពន័ធេរៀបចំនូវសកមមភពជក់ កែ់ដលពកព់ន័ធនងឹករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនស្រមបជ់ួយ គ្ំរទឱយរដ្ឋ
បលថន កេ់្រកមជតិ ចបំេពញមុខងរកនុងករផ្ដល់េស ជូន្របជពលរដ្ឋកនែ់ត្របេសើរេឡើង។ 

ពកព់ន័ធនឹងបញ្ហ េនះ ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហិរញញ វតថុចបំច្់រតូវសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័
ននេដើមបធីនដល់ករេផទរធនធនហិរញញ វតថុឱយបនសម្រសបែផ្អកេលើមុខងរនីមយួៗែដលបនេផទរ 
និងេរៀបចំករែណនឱំយបនចបស់ ស់អំពីែបបបទ និងនតីិវធីីៃនករ្រគប្់រគងេ្របើ្របស់ធនធនទងំ
េនះ កដូ៏ចជែបបបទៃនករេរៀបចំនូវគេ្រមងថវកិចំ យរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ ស្រមប ់      
ប ្ត ឆន ជំបន្តបនទ បេ់ទៀត។ េ យែឡក ្រកសួងមុខងរ ធរណៈ្រតូវទទួលខុស្រតូវកនុងករជួយ គំ
្រទដល់រដ្ឋបលទងំេនះអពំីកិចចករននែដលពកព់ន័ធនឹងករ្រគប្់រគងបុគគលិក។ ជមយួគន ែដរ ្រកសួង
ថ បន័ននែដលបនេផទរមុខងរមយួចំនួនេទឱយរដ្ឋបលទងំេនះ កច៏បំច្់រតូវ កេ់ចញជបនទ ននូ់វ

េសចក្តីែណនបំេចចកេទស និងករកណំតអ់ំពីនិយម ឬស្តង់ ៃនករផ្តល់េស ពកព់ន័ធនឹងមខុងរទងំ
េនះឱយបនចបស់ ស់។ 

េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប និងអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលៃន្រកសួងម ៃផទ្រតូវេរៀបចំនូវគេ្រមង
សកមមភពជក់ កម់យួចំនួន ្រពមទងំសហករគន ឱយបនជិតសនិតជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ
នន និងសមគមរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ េដើមបី ម ន្រតួតពិនិតយ និងផ្តល់អន្ត គមនក៍នុងករណី
ចបំចដ់ល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ែដលេនមនភពទនេ់ខ យ។ 

យ៉ង មញិ កិចចករេនះនឹងក្ល យេទជករទទួលខុស្រតូវមុនេគរបស់្រកុម្របឹក  និងគណៈ
អភបិល្រសុក ខណ្ឌ នីមយួៗ។ ្រស័យេហតុេនះ រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិចបំច្់រតូវខិតខំ្របឹងព្រងឹង
ករអនុវត្តតួនទី និងភរកិចចរបស់ខ្លួន្របកបេ យគំនិតៃឆន្របឌិត និង ម រតីទទួលខុស្រតូវយ៉ងខពស់   
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បំផុត និង្រតូវ យករណ៍ជបនទ នអ់ំពីបញ្ហ ្របឈមននែដលេធ្វើឱយ ងំសទះដល់ករបំេពញករងរ
្រសប ម ម រតីៃនអនុ្រកឹតយទងំ៤េនះ។ 

ទីពីរ៖ អំពីករធន្របសិទធភពៃនករវនិិេយគរបស់រដ្ឋស្រមបក់រអភវិឌ  ឃុំ សងក ត ់

េយើងទងំអស់គន បនដឹងេហើយថចបព់ីឆន ២ំ០២០ តេទ ជរ ្ឋ ភបិលបនសេ្រមចចិត្ត     
ផ្តល់ធនធនហិរញញ វតថុេទឱយរដ្ឋបលឃុំ សងក តម់នចំនួនេទ្វដងេបើេ្រប បេធៀបនឹងឆន ២ំ០១៩។ ថវកិ
ែដលបនផ្តល់បែនថមេនះមនេគលបំណងសំខនគ់ឺ េលើកកមពស់ករអភវិឌ ឃុំ សងក ត ់ ទងំ យ។   
រដ្ឋបលឃុំសងក ត ់មនសិទធិចតែ់ចងេ្របើ្របស់នូវធនធនទងំេនះ ែផ្អកេទេលើត្រមូវករជអទិភពជក់
ែស្តងរបស់មូល ្ឋ ននីមយួៗ ប៉ុែន្តករចតែ់ចងធនធនទងំេនះ្រតូវមនលកខណៈសម្រសប មេគល
ករណ៍ និងនីតិវធិីននែដលបនកំណតេ់នកនុង្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុរបស់មូលនិធិឃុំ សងក ត។់ 

េនះជករស្រមចចិត្តរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលេ យែផ្អកេទេលើករេមើលេឃើញអំពី្របសិទធភពៃន
ករវនិិេយគេទេលើគេ្រមងមូលនិធឃុិំ សងក តន់ន។ េយើងទងំអស់គន េជឿជកថ់ កនុងរយៈេពលជ
េ្រចើនកន្លងមកេនះ ្រកុម្របឹក ឃំុ សងក តក់នែ់តមនសមតថភព និងបទពិេ ធនក៍នុងករចតែ់ចងេ្របើ
្របស់នូវធនធនរបស់ខ្លួនស្រមបអ់នុវត្តគេ្រមងអភវិឌ នន ប៉ុែន្តរដ្ឋបលទងំេនះេន្រតូវករករគំ
្រទជំនួយបេចចកេទស កនុងករេរៀបចំសិក  នងិអនុវត្តគេ្រមងរបស់ខ្លួនពីថន កេ់លើេនេឡើយ។ 

កនុងរយៈេពលប៉ុនម នឆន ចុំងេ្រកយេនះ យន្តករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសពីថន ក់ ជធនី េខត្ត 
ែដលធ្ល បពឹ់ងែផ្អកភគេ្រចើនេលើទី្របឹក ែដលផ្តល់ឱយេ យ គ.ជ.អ.ប កំពុងធ្ល កចុ់ះគួរឱយ្រពួយបរមភកនុង
េពលែដលពំុមនករបន្តគ្ំរទពីទី្របឹក នន េហើយជមយួគន េនះកម៏នេលចេចញនូវបតុភពមនិ
្រប្រកតីមយួចំនួនបងកេឡើងេ យម្រន្តីខិលខូចមយួចំនួនែដលបនេឆ្ល តេ្របើអំ ចគបសងកតយ់កនូវ
ផល្របេយជនម៍និ្រតឹម្រតូវពីករផ្តល់ជំនួយបេចចកេទសេនះែដរ។ 

ពកព់ន័ធបញ្ហ េនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវសហករជមយួអគគនយក ្ឋ នរដ្ឋបលៃន
្រកសួងម ៃផទ េរៀបចំ ម ន្រតួតពិនិតយេមើល និងព្រងឹងេឡើងវញិនូវែបបែផនៃនករគ្ំរទជំនួយ
បេចចកេទសដល់ករអនុវត្តគេ្រមងមូលនិធិឃុំ សងក ត ់ េ យពិនិតយេមើលពីលទធភពរ ងរដ្ឋបល ជ
ធនី េខត្ត និងរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ឬវស័ិយឯកជនែដល ចមនលទធភពផ្ដល់ករគ្ំរទជំនួយ
បេចចកេទសដល់ឃុំ សងក តយ៉់ងមន្របសិទធិភព។ 

ទីបី៖  អំពីករព្រងឹងសមតថភពរបស់ ជតិរដ្ឋបលមូល ្ឋ ន 

ែផ្អកេលើករែកស្រមួលជថមីនូវរចនសមពន័ធ និងមុខងររបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  ចបំច់
្រតូវមនករេរៀបចំករបណ្តុ ះប ្ត លែដលមនែផនករចបស់ ស់ចបព់ីឆន ខំងមខុេនះតេទ េដើមបី
េលើកកមពស់សមតថភព និងសមតថកចិចរបស់ម្រន្តី្រគបក់្រមតិៃនរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  េដើមបធីនឱយ
ម្រន្តីទងំេនះបំេពញករងររបស់ខ្លួន្របកបេ យវជិជ ជីវៈ មនសីលធមល៌្អ និងករទទលួខុស្រតូវខពស់
កនុងករបេ្រមើ្របជពលរដ្ឋ។ 
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កនុងនយ័េនះ ជតិរដ្ឋបលមូល ្ឋ នចបំច្់រតូវសហករជមយួ្រកសួង ថ បន័ពកព់ន័ធ
ននេរៀបចំនូវែផនករ និងកមមវធិីសិក ស្រមបក់របណ្តុ ះប ្ត លជបន្តបនទ បទ់ងំស្រមបថ់ន ក់
ដឹកន ំ និងម្រន្តីបេចចកេទសរបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ េ យេ្របើ្របស់នូវទី ងំបេ ្ត ះ សនន
ននទងំេន ជធន ី និង មេខត្តននទនទឹមគន នឹងករខិតខំសហករជមយួធនគរអភវិឌ សីុ 
េដើមបជីំរុញេលប នៃនករេរៀបចំគេ្រមង ងសង់ ជតិរដ្ឋបលមូល ្ឋ នឱយបនឆបរ់ហ័ស ម
ែដល ចេធ្វើេទបន។ 

ខញុ ំកសូ៏មេឆ្ល តឱកសេនះ អំពវនវឱយមនករចូលរមួគ្ំរទទងំជំនួយបេចចកេទស និងហិរញញ
វតថុរបស់ៃដគូអភវិឌ ននេនកនុងសកមមភពបណ្តុ ះប ្ត ល នងិករសិក ដកពិេ ធនទ៍ងំ យ
ែដលមនលទធភពជួយ ព្រងឹងសមតថភពម្រន្តីរបស់រដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ ផងែដរ។ 

ទីបួន៖ អំពីករេលើកកមពស់ភពជៃដគូរ ងរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិជមយួ                   
សហគមនមូ៍ល ្ឋ ន អងគករសងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជននន 

ជករពិត ស់ សហគមនម៍ូល ្ឋ ន អងគករសងគមសីុវលិ និងវស័ិយឯកជន គឺសុទធសឹងជតួ
អងគេនកនុងសងគម ែដល ចបេងកើតបនជៃដគូដសំ៏ខនជ់មយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិកនុងករធន
ដល់ករេលើកកមពស់្របសិទធិភព តម្ល ភព និងគណេនយយភពៃនករអភវិឌ មូល ្ឋ ន និងករផ្តល់េស

ធរណៈននជូន្របជពលរដ្ឋ។ 

កន្លងមកេនះ េយើងេឃើញមននូវគំរូៃនកិចចសហករដជ៏ិតសនិត នងិ្របកបែផ្លផក រ ងតួអងគទងំ
េនះេនកនុងករអនុវត្តនូវគេ្រមងននជេ្រចើនែដលពកព់ន័ធេទនឹងករអភវិឌ េសដ្ឋកិចច និងករព្រងឹង
អភបិលកិចចមូល ្ឋ ន។ 

្រស័យេហតុេនះ េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ្រតូវបន្តសហករជមយួអនកពកព់ន័ធនន 
្របមូលផ្ដុ ំនូវេមេរៀនបទពិេ ធនល៍្អៗទងំេនះ និងសិក បែនថមេទេលើ្រកបខណ័្ឌ ចបបព់កព់ន័ធនន
េដើមបជីួយ គ្ំរទដល់ករក ងនូវភពជៃដគូរ ងតួអងគដសំ៏ខនទ់ងំេនះឱយមនលកខណៈចបស់ ស់ 
និងទូលំទូ យែថមេទៀត។ 

ទី្រប៖ំ អំពីករេរៀបចំ កែ់តងកមមវធិីជតិដំ កក់លបនទ ប ់

េនសល់រយៈេពលមយួឆន េំទៀត េយើងនឹងបញចបក់មមវធិីរយៈេពល១០ឆន សំ្រមបក់រអភវិឌ
មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ។ ជករពិត ស់ េនកនុងរយៈេពលជិត១០ឆន ៃំនករអនុ

វត្តកមមវធិីជតិេនះ េបើេទះបីមនបញ្ហ ្របឈមននែដលេធ្វើឱយមនករយឺតយ៉វ ឬមនិ ចសេ្រមចបន
នូវេគលេ មយួចំនួនែដលេយើងបនេ្រគង ប៉ុែន្តជរមួេយើងបនសេ្រមចនូវសមទិធិផលជេ្រចើនបេងកើត
បនជមូល ្ឋ ន្រគឹះដរ៏ងឹមមំយួកនុងករបន្តជំរុញកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងឱ់យឈនេឆព ះេទមុខែថម
េទៀត។ 
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េទះជយ៉ងេនះក្ដី ែផ្អកេលើបរបិទជកែ់ស្ដងរបស់្របេទសេយើង កំែណទ្រមងែ់ដលមន      
លកខណៈសមុគ ម ញេនះេនែត្រតូវករេពលេវ  និងករ កេ់ចញនូវែផនទីបង្ហ ញផ្លូវរយៈេពលែវង
យ៉ងចបស់ ស់មយួេដើមបធីនឱយេយើងសេ្រមចបននូវេគលបំណងចុងេ្រកយៃនកំែណទ្រមងេ់នះ។ 

្រស័យេហតុេនះ កិចចករដច៏មបងមយួេទៀតស្រមបឆ់ន ២ំ០២០ខងមុខ គឺករេរៀបចំ កែ់តង
នូវកមមវធិីជតិរយៈេពលែវងថមីមយួេទៀតែដល្រតូវចបេ់ផ្ដើមអនុវត្តពីឆន ២ំ០២១តេទ។ ពកព់ន័ធនងឹកិចច
ករដសំ៏ខនេ់នះ ខញុ ំសងឃមឹថនឹងទទលួបននូវករចូលរមួចំែណកគ្ំរទទងំករផ្ដល់មតិេយបល់ និង
ករផ្ដល់នូវជំនួយបេចចកេទសដល់េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ែដលមនតួនទីដឹកនសំ្រមបស្រមួល
ដល់ករ កែ់តងេសចក្ដី្រពងកមមវធិជីតិេនះេដើមបី កឆ់្លងសំុករពិនិតយ និងឯកភពរបស់ គ.ជ.អ.ប 
មុននឹង កជូ់ន ជរ ្ឋ ភបិលអនុមត័។ 

ឯកឧត្ដម េ កជំទវ អសេ់ ក េ ក្រស!ី 

មុននឹងបញចបក់រផ្ដល់មតេិយបល់របស់ខញុ ំកនុងពធិីបិទសិកខ េនះ ខញុ ំសូមគូសបញជ ក់
អះ ងជថមអីំពីករ ងំចិត្តដេ៏មះមតុរបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកនុងករបន្តអនុវត្តឱយកនែ់តសីុជេ្រមនូវ
កំែណទ្រមងវ់មិជ ករ និងវសិហមជ ករ ្រពមទងំកំែណទ្រមងសំ់ខន់ៗ ដៃទេទៀតេដើមបរីមួចំែណក
ជំរុញេលប នៃនករអភវិឌ ្របេទសជតិ នងិករេលើកកមពស់ជីវភពរបស់្របជពលរដ្ឋឱយកនែ់តមន
ភពចេ្រមើនរុងេរឿង។ ខញុ ំសូមែថ្លងអណំរគុណចំេពះៃដគូអភវិឌ  និងអងគករសងគមសីុវលិននែដលបន
ផ្ដល់ករគ្ំរទដល់កំែណទ្រមងេ់នះ េហើយសងឃមឹថៃដគូទងំអស់នឹងបន្តគ្ំរទដល់កិចចករដសំ៏ខនេ់នះ
តេទមុខេទៀត។ 

ខញុ ំសូមជូនពរអងគសិកខ ទងំមូល សូម្របកបេ យពុទធពរទងំបនួ្របករ គឺ យុ វណ្ណ ៈ 
សុខៈ និងពលៈ កំុបីេឃ្ល ងឃ្ល តេឡើយ។ ខញុ ំសូម្របកសបិទកមមវធិីសិកខ េនះ។ 

សូមអរគុណ! 


